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32006L0012 
 

DIRECTIVA 2006/12/CE  

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din 5 aprilie 2006 

privind deşeurile 

 (Text cu relevanţă pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special 
articolul 175, 
având în vedere propunerea Comisiei, 
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1), 
după consultarea Comitetului Regiunilor,  
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat(2), 

întrucât: 

(1) Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind 
deşeurile(3) a fost modificată de mai multe ori în mod 
semnificativ(4). În scopul clarificării problemelor ar trebui să se 
elaboreze o codificare a dispoziţiilor în cauză. 

(2) Principalul obiectiv al dispoziţiilor referitoare la gestionarea 
deşeurilor trebuie să fie protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului 
împotriva efectelor nocive cauzate de colectarea, transportul, 
tratarea, stocarea şi depozitarea deşeurilor. 

(3) Pentru îmbunătăţirea eficienţei gestionării deşeurilor în Comunitate 
este necesară o terminologie comună şi o definire a deşeurilor. 

                                                           
1 JO C 112, 30.04.2004, p. 46. 
2 Avizul Parlamentului European din 9 martie 2004 (JO C 102 E, 28.4.2004, p. 106) şi 
Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006. 
3 JO L 194, 25.7.1975, p. 39. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 
284, 31.10.2003, p. 1). 
4 A se vedea partea A a anexei III. 
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(4) Trebuie să fie aplicate norme eficace şi coerente privind eliminarea 
şi recuperarea deşeurilor, sub rezerva anumitor excepţii, pentru 
bunurile mobile pe care deţinătorul le elimină ori intenţionează sau 
are obligaţia să le elimine. 

(5) Trebuie încurajată recuperarea deşeurilor şi utilizarea materialelor 
recuperate ca materii prime în vederea conservării resurselor 
naturale. Ar putea fi necesară adoptarea unor norme specifice pentru 
deşeurile reutilizabile. 

(6) În scopul atingerii unui nivel ridicat de protecţie a mediului, statele 
membre, pe lângă luarea unor măsuri responsabile pentru a asigura 
eliminarea şi recuperarea deşeurilor, trebuie să ia măsuri pentru a 
reduce producerea de deşeuri, în special prin promovarea unor 
tehnologii curate şi a produselor care pot fi reciclate sau reutilizate, 
luând în considerare oportunităţile existente şi potenţiale ale pieţei 
pentru deşeuri recuperate. 

(7) De asemenea, discrepanţele existente între legislaţia statelor 
membre cu privire la eliminarea şi recuperarea deşeurilor pot afecta 
calitatea mediului şi buna funcţionare a pieţei interne. 

(8) Este foarte important ca, în ansamblul său, Comunitatea să fie 
capabilă să asigure eliminarea deşeurilor şi se doreşte ca statele 
membre să tindă în mod individual spre un asemenea obiectiv. 

(9) Pentru a atinge obiectivele menţionate, statele membre trebuie să 
elaboreze planuri de gestionare a deşeurilor. 

(10) Circulaţia deşeurilor trebuie să se reducă, iar statele membre pot să 
includă în planurile de gestionare măsurile necesare în acest scop. 

(11) Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie şi a unui control 
eficace, este necesar să se prevadă autorizarea şi controlul 
întreprinderilor care asigură eliminarea şi recuperarea deşeurilor. 

(12) Anumite unităţi care îşi prelucrează sau recuperează propriile 
deşeuri pot fi scutite de cerinţele de autorizare, sub rezerva anumitor 
împrejurări şi cu condiţia ca organizaţiile respective să 
îndeplinească cerinţele de protecţie a mediului. Asemenea unităţi 
trebuie supuse înregistrării.  

(13) În scopul monitorizării deşeurilor de la producere şi până la 
eliminarea definitivă, alte întreprinderi implicate în sectorul 
deşeurilor, precum colectorii de deşeuri, transportatorii şi brokerii, 
trebuie, de asemenea, să se supună procedurii de autorizare sau 
înregistrare şi inspecţiei corespunzătoare. 
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(14) Proporţia costurilor care nu este acoperită de activităţile de tratare a 
deşeurilor trebuie suportată în conformitate cu principiul 
„poluatorul plăteşte”. 

(15) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive 
trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de 
exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei(1). 

(16) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor 
membre referitoare la termenele de transpunere în legislaţia 
naţională a directivelor enumerate în partea B a anexei III, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

(1) În sensul prezentei directive: 
(a) „deşeu” înseamnă orice substanţă sau obiect inclus în categoriile 

prevăzute de anexa I pe care titularul le elimină ori intenţionează 
sau are obligaţia să le elimine; 

(b) „producător” înseamnă orice persoană ale cărei activităţi produc 
deşeuri („producător iniţial”) şi/sau oricine care realizează 
operaţiuni de prelucrare iniţială, amestecare sau alte operaţiuni care 
au ca rezultat schimbarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri; 

(c) „deţinător” înseamnă producătorul de deşeuri sau persoana fizică 
sau juridică care este în posesia acestora; 

(d) „gestionare” înseamnă colectarea, transportul, recuperarea şi 
depozitarea deşeurilor, inclusiv supervizarea unor asemenea 
operaţiuni şi supravegherea după dezafectarea spaţiilor de 
eliminare; 

(e) „eliminare” înseamnă orice operaţiune prevăzută de anexa II A; 
(f)  „recuperare” înseamnă orice operaţiune prevăzută de anexa II B; 
(g)  „colectare” înseamnă adunarea, sortarea şi/sau amestecarea 

deşeurilor în vederea transportului. 
(2) În sensul alineatului (1) litera (a) Comisia, hotărând în conformitate 

cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (3), întocmeşte o 
listă a deşeurilor care aparţin categoriilor enumerate de anexa I. 
Lista în cauză este reexaminată periodic şi, după caz, este revizuită 
în conformitate cu aceeaşi procedură. 

                                                           
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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Articolul 2 

(1) Următoarele se exclud din domeniul de aplicare al prezentei 
directive: 
(a) efluenţi gazoşi emişi în atmosferă; 
(b) în cazul în care sunt deja reglementate de o altă legislaţie: 

(i)  deşeuri radioactive; 
(ii)  deşeuri rezultate din prospectarea, extracţia, tratarea şi stocarea 

resurselor minerale şi din exploatarea carierelor; 
(iii) carcase de animale şi următoarele deşeuri agricole: materii 

fecale şi alte substanţe naturale, nepericuloase, utilizate în 
agricultură; 

(iv) ape uzate, cu excepţia deşeurilor în formă lichidă; 
(v) explozibili declasaţi. 

(2) Prin intermediul unor directive speciale, se pot elabora norme 
specifice pentru cazuri speciale sau unele de completare a prezentei 
directive privind gestionarea anumitor categorii speciale de deşeuri. 

Articolul 3 

(1) Statele membre iau măsuri adecvate pentru a încuraja: 

(a) în primul rând, prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a 
caracterului lor nociv, în special prin: 

(i) dezvoltarea unor tehnologii curate care utilizează mai raţional 
resursele naturale; 

(ii) progresul tehnic şi introducerea pe piaţă a produselor 
proiectate pentru a nu contribui sau a contribui în cea mai mică măsură 
posibilă, prin caracteristicile de fabricaţie, utilizarea sau eliminarea lor la 
creşterea cantităţii sau a caracterului nociv a deşeurilor şi a riscurilor de 
poluare; 

(iii) dezvoltarea tehnicilor adecvate pentru eliminarea definitivă 
a substanţelor periculoase din conţinutul deşeurilor destinate recuperării; 

(b) în al doilea rând: 
(i) recuperarea deşeurilor prin reciclare, reutilizare sau 

regenerare sau orice alt proces, în vederea extracţiei materiilor prime 
auxiliare; sau 

(ii) utilizarea deşeurilor ca sursă de energie. 
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(2) Cu excepţia cazurilor în care se aplică Directiva 98/34/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a 
unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor 
şi reglementărilor tehnice(1), statele membre informează Comisia cu 
privire la orice măsuri pe care intenţionează să le adopte în vederea 
îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Comisia informează 
celelalte state membre şi comitetul menţionat la articolul 18 alineatul (1) 
cu privire la aceste măsuri. 

Articolul 4 

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că 
deşeurile se recuperează sau se elimină fără a periclita sănătatea 
oamenilor şi fără a utiliza procese sau metode care ar putea fi dăunătoare 
pentru mediu, în special: 
(a)  fără riscuri pentru apă, aer sau sol, sau pentru animale ori plante; 
(b)  fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri; 
(c)  fără a afecta în mod negativ regiunile rurale sau zonele de interes 
special. 
(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice 
abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor. 

Articolul 5 

(1)  Statele membre iau măsurile adecvate, în cooperare cu alte state 
membre, în cazul în care este necesar sau recomandabil, pentru a crea o 
reţea integrată şi adecvată de instalaţii de eliminare, luând în considerare 
cele mai bune tehnici disponibile, fără a genera costuri excesive. 
Reţeaua trebuie să permită ca, în ansamblul său, Comunitatea să asigure 
în totalitate eliminarea deşeurilor, iar statele membre să tindă spre 
atingerea aceluiaşi scop în mod individual, luând în considerare 
condiţiile geografice sau necesităţile de instalaţii speciale pentru 
anumite tipuri de deşeuri. 
(2)  Reţeaua prevăzută la alineatul (1) trebuie să permită eliminarea 
deşeurilor la una dintre cele mai apropiate instalaţii, prin intermediul 
celor mai potrivite metode şi tehnologii pentru a asigura un nivel ridicat 
de protecţie a mediului şi a sănătăţii publice. 

                                                           
1 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Actul de aderare din 2003. 
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Articolul 6 

Statele membre stabilesc sau desemnează autoritatea sau autorităţile 
competente care să fie responsabile cu punerea în aplicare a prezentei 
directive. 

Articolul 7 

(1)  În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolele 3, 4 şi 
5, autoritatea sau autorităţile competente menţionate la articolul 6 
trebuie să elaboreze cât mai curând posibil unul sau mai multe planuri 
de gestionare a deşeurilor. Planurile respective se referă în special la: 
(a)  tipul, cantitatea şi originea deşeurilor care trebuie recuperate sau 
eliminate; 
(b)  cerinţele tehnice generale; 
(c)  orice măsuri specifice pentru deşeuri speciale; 
(d)  locuri sau instalaţii corespunzătoare de eliminare. 
(2)  Planurile menţionate la alineatul (1) pot cuprinde, de exemplu: 
(a)  persoanele fizice sau juridice abilitate pentru gestionarea 
deşeurilor; 
(b)  costurile estimative ale operaţiunilor de recuperare şi eliminare; 
(c)  măsuri corespunzătoare pentru a încuraja raţionalizarea 
colectării, sortării şi tratării deşeurilor. 
(3)  Statele membre cooperează, după caz, cu alte state membre şi cu 
Comisia pentru elaborarea unor asemenea planuri. Statele membre 
informează Comisia cu privire la aceasta. 
(4)  Statele membre pot lua măsurile necesare pentru prevenirea 
circulaţiei deşeurilor care nu sunt conforme cu planurile de gestionare a 
deşeurilor. Statele membre informează Comisia şi celelalte state membre 
cu privire la aceste măsuri. 

Articolul 8 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice 
deţinător de deşeuri: 
(a)  asigură manipularea deşeurilor sale printr-o societate privată sau 
publică de colectare a deşeurilor sau o întreprindere care realizează 
operaţiunile enumerate de anexa II A sau II B; sau  
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(b)  recuperează sau elimină deşeuri prin mijloace proprii, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei directive. 

Articolul 9 

(1)  În sensul punerii în aplicare a articolelor 4, 5 şi 7, orice unitate 
sau întreprindere care realizează operaţiunile specificate de anexa II A 
trebuie să obţină o autorizaţie de la autoritatea competentă menţionată la 
articolul 6. 
Această autorizaţie trebuie să cuprindă: 
(a)  tipurile şi cantităţile de deşeuri; 
(b)  cerinţele tehnice; 
(c)  măsurile de siguranţă care trebuie luate; 
(d)  locul de eliminare; 
(e)  metoda de tratare. 
(2)  Autorizaţiile pot fi acordate pe o perioadă specificată, pot fi 
reînnoite, se pot supune anumitor condiţii şi obligaţii sau, în special în 
cazul în care metoda de eliminare prevăzută nu este acceptabilă din 
punctul de vedere al protecţiei mediului, acordarea lor poate fi refuzată. 

Articolul 10 

În sensul aplicării articolului 4, orice unitate sau întreprindere care 
realizează operaţiunile prevăzute de anexa II B trebuie să obţină o 
autorizaţie. 

Articolul 11 

(1)  Fără a aduce atingere Directivei 91/689/CEE a Consiliului din 12 
decembrie 1991 privind deşeurile periculoase(1), pot fi scutite de 
cerinţele de autorizare prevăzute la articolul 9 sau articolul 10: 
(a)  unităţile sau întreprinderile care realizează pe cont propriu 
eliminarea propriilor deşeuri la locul de producţie; şi 
(b)  unităţile sau întreprinderile care realizează recuperarea 
deşeurilor. 
(2)  Scutirea prevăzută la alineatul (1) se poate aplica numai în cazul 
în care: 

                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28). 
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(a)  autorităţile competente au adoptat norme generale pentru fiecare 
tip de activitate, stabilind tipurile şi cantităţile de deşeuri şi condiţiile în 
care activitatea în cauză poate fi scutită de cerinţele de autorizare; şi 
(b)  tipurile şi cantităţile de deşeuri şi metodele de eliminare sau de 
recuperare sunt de asemenea natură încât condiţiile prevăzute la articolul 
4 să fie îndeplinite. 
(3)  Unităţile şi întreprinderile menţionate la alineatul (1) trebuie să 
se înregistreze la autorităţile competente. 
(4)  Statele membre informează Comisia cu privire la normele 
generale adoptate în temeiul alineatului (2) litera (a). 

Articolul 12 

Unităţile sau întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
colectării sau transportului de deşeuri sau care asigură realizarea 
eliminării sau a recuperării deşeurilor în numele altora (comercianţi sau 
agenţi), în cazul în care nu sunt supuse procedurii de autorizare, se 
înregistrează la autorităţile competente. 

Articolul 13 

Unităţile sau întreprinderile care realizează operaţiunile prevăzute la 
articolele 9-12 se supun unor controale periodice corespunzătoare, 
realizate de către autorităţile competente. 

Articolul 14 

(1)  Toate unităţile sau întreprinderile prevăzute la articolele 9 şi 10: 
(a)  ţin evidenţa cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, 
frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare cu 
privire la deşeurile prevăzute de anexa I şi operaţiunile prevăzute de 
anexa II A sau II B; 
(b)  la cerere, pun aceste informaţii la dispoziţia autorităţilor 
competente prevăzute la articolul 6. 
(2)  Statele membre pot de asemenea solicita producătorilor să 
respecte dispoziţiile alineatului (1). 

Articolul 15 

În conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”, costurile de 
eliminare a deşeurilor trebuie suportate de: 
(a)  deţinătorul care îşi transferă deşeurile unei societăţi de colectare 
sau unei întreprinderi prevăzute la articolul 9; şi/sau 
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(b)  deţinătorii precedenţi sau producătorul produsului de unde 
provin deşeurile. 

Articolul 16 

La intervale de trei ani, statele membre transmit Comisiei informaţii 
privind punerea în aplicare a prezentei directive, sub forma unui raport 
sectorial care include şi alte directive comunitare relevante. Raportul se 
elaborează pe baza unui chestionar sau proiect realizat de Comisie în 
conformitate cu procedura menţionată la articolul 18 alineatul (2). 
Chestionarul sau proiectul menţionat este trimis statelor membre cu şase 
luni înainte de începutul perioadei la care se referă raportul. Raportul se 
adresează Comisiei în termen de nouă luni de la sfârşitul perioadei de 
trei ani la care se referă. 

Comisia publică un raport comunitar privind punerea în aplicare a 
directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la statele 
membre. 

Articolul 17 

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la progresul ştiinţific şi 
tehnic se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 
alineatul (3). 

Articolul 18 

(1)  Comisia este asistată de un comitet. 
(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8 din decizia respectivă. 

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE 
este de o lună. 

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8 din decizia respectivă. 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE 
este de trei luni. 

(4)  Comitetul îşi adoptă regulamentul de procedură. 
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Articolul 19 

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. 

Articolul 20 

Prin urmare, Directiva 75/442/CEE se abrogă, fără a aduce atingere 
obligaţiilor statelor membre referitoare la termenele de transpunere în 
legislaţia naţională, prevăzute de partea B din anexa III. 

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta 
directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din 
anexa IV. 

Articolul 21 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 22 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Strasbourg, 5 aprilie 2006. 

Pentru Parlamentul European     Pentru Consiliu 
Preşedintele         Preşedintele 

  J. BORRELL FONTELLES       H. WINKLER 
 

ANEXA I 

CATEGORII DE DEŞEURI 
Q1  Reziduuri de producţie sau de consum, nespecificate altfel în 
continuare 
Q2  Produse care nu corespund specificaţiilor 
Q3  Produse al căror termen de garanţie a expirat 
Q4  Materiale deversate în mod accidental, pierdute sau care au 
suferit alte incidente, inclusiv orice materiale, echipamente etc. 
contaminate ca rezultat al incidentului în cauză 
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Q5  Materiale contaminate sau pătate în urma unor acţiuni planificate 
(de exemplu, reziduuri de la activităţi de curăţire, ambalaje, containere 
etc.) 
Q6  Piese inutilizabile (de exemplu, baterii rebutate, catalizatori 
epuizaţi etc.) 
Q7  Substanţe a căror performanţă nu mai este satisfăcătoare (de 
exemplu, acizi contaminaţi, solvenţi contaminaţi, săruri de amestec 
epuizate etc.) 
Q8  Reziduuri din procese industriale (de exemplu, zgură, reziduuri 
de la distilare etc.) 
Q9  Reziduuri din procese de captare a poluanţilor (de exemplu, 
nămol de la epuratoare de gaze, praf de la filtre de aer, filtre uzate etc.) 
Q10  Reziduuri din prelucrare mecanică / finisare (de exemplu, span 
provenit de la operaţiile de strunjire, zguri măcinate etc.) 
Q11  Reziduuri din extracţia şi prelucrarea materiilor prime (de 
exemplu, reziduuri miniere, reziduuri din exploatarea zăcămintelor de 
petrol etc.) 
Q12  Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB 
etc.) 
Q13  Orice materiale, substanţe sau produse a căror utilizare a fost 
interzisă prin lege 
Q14  Produse care nu mai au utilizare pentru deţinător (de exemplu, 
articole rebutate de agricultură, menajuri, birouri, magazine, ateliere 
etc.) 
Q15  Materiale contaminate, substanţe sau produse rezultate din 
acţiuni de remediere a solului 
Q16  Orice materiale, substanţe sau produse care nu sunt incluse în 
categoriile menţionate anterior. 

ANEXA II A 

OPERAŢIUNI DE ELIMINARE 
NB: Prezenta anexă vizează enumerarea operaţiunilor de eliminare, astfel cum 
apar în practică. În conformitate cu articolul 4, deşeurile trebuie eliminate fără 
a periclita sănătatea oamenilor şi fără utilizarea unor procese sau metode care 
pot fi dăunătoare pentru mediu. 
D1  Depozitare pe sol şi în sol (de exemplu, depozite de deşeuri etc.), 
D2  Tratarea în sol (de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau 
a nămolurilor depozitate în sol) 
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D3  Injectare la adâncime (de exemplu, injectare a deşeurilor care pot 
fi pompate în puţuri, domuri de sare sau falii geologice naturale etc.) 
D4  Descărcare pe suprafeţe (de exemplu, descărcarea de deşeuri 
lichide sau de nămoluri în puţuri, iazuri sau lagune etc.) 
D5  Loc de descărcare special amenajat (de exemplu, dispunerea în 
celule etanşe separate, acoperite şi izolate unele de altele şi de mediul 
înconjurător etc.) 
D6  Evacuare în mediu acvatic, exceptând mările/oceanele 
D7  Evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin 
D8  Tratare biologică, nespecificată în altă parte în prezenta anexă, 
având ca rezultat compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin 
intermediul oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-D7 şi D9-D12  
D9  Tratare fizico-chimică, nespecificată în altă parte în prezenta 
anexă, având ca rezultat compuşi sau amestecuri finale care sunt 
eliminate prin intermediul oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-
D8 şi D10-D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare etc.) 
D10  Incinerare pe sol 
D11  Incinerare pe mare 
D12  Depozitare permanentă (de exemplu, amplasarea de containere 
într-o mină etc.) 
D13  Amestecare sau mixare înainte de efectuarea oricăreia dintre 
operaţiunile numerotate D1-D12 
D14  Reambalare înainte de efectuarea oricăreia dintre operaţiunile 
numerotate D1-D13 
D15  Stocare în aşteptarea oricăreia dintre operaţiunile numerotate D1-
D14 (excluzând stocarea temporară, până la colectare, în locul unde se 
produc deşeurile) 

ANEXA II B 

OPERAŢIUNI DE RECUPERARE 
NB: Prezenta anexă vizează enumerarea operaţiunilor de recuperare, astfel cum apar în 
practică. În conformitate cu articolul 4, deşeurile trebuie recuperate fără a periclita 
sănătatea oamenilor şi fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare 
pentru mediu. 

R1  Utilizarea mai ales sub formă de combustibil sau ca alt mijloc de 
generare a energiei  
R2  Recuperarea/regenerarea solvenţilor 



 17

R3  Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sunt 
utilizate ca solvenţi (inclusiv compostare şi alte procese biologice de 
transformare) 
R4  Reciclarea/recuperarea metalelor şi compuşilor metalici 
R5  Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice 
R6  Recuperarea acizilor sau bazelor 
R7  Recuperarea componentelor utilizate pentru captarea poluanţilor 
R8  Recuperarea componentelor din catalizatoare 
R9  Regenerarea uleiurilor sau alte metode de refolosire a acestora 
R10  Tratarea în contact cu solul în folosul agriculturii sau în scopuri 
ecologice 
R11  Utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricăreia dintre 
operaţiunile numerotate R1-R10 
R12  Preschimbare de deşeuri înainte de efectuarea oricăreia dintre 
operaţiunile numerotate R1-R11 
R13  Stocarea deşeurilor în aşteptarea oricăreia dintre operaţiunile 
numerotate R1-R12 (excluzând stocarea temporară, în vederea 
colectării, în locul unde se produc deşeurile). 

ANEXA III 

PARTEA A 
DIRECTIVA ABROGATĂ CU MODIFICĂRILE SUCCESIVE 

(menţionate la articolul 20) 

Directiva 75/442/CEE a Consiliului  
(JO L 194, 25.7.1975, p. 39) 

 

Directiva 91/156/CEE a Consiliului 
(JO L 78, 26.3.1991, p. 32) 

 

Directiva 91/692/CEE a Consiliului  
(JO L 377, 31.12.1991, p. 48) 

Numai în ceea ce priveşte trimiterea 
la Directiva 75/442/CEE în anexa VI

Decizia 96/350/CE a Comisiei  
(JO L 135, 6.6.1996, p. 32) 

 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1) 

Numai punctul 1 din anexa III 
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PARTEA B 
LISTA TERMENELOR DE TRANSPUNERE ÎN LEGISLAŢIA 

NAŢIONALĂ 
(menţionate la articolul 20) 

Directiva Termen de transpunere 
75/442/CEE 17 iulie 1977 
91/156/CEE 1 aprilie 1993 
91/692/CEE 1 ianuarie 1995 

 
ANEXA IV 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ 

Directiva 75/442/CEE Prezenta directivă 
Articolul 1, teza introductivă Articolul 1, alineatul (1), teza 

introductivă 
Articolul 1, litera (a), primul 
paragraf 

Articolul 1, alineatul (1), litera (a) 

Articolul 1, litera (a), paragraful al 
doilea 

Articolul 1, alineatul (2) 

Articolul 1, literele (b)-(g) Articolul 1, alineatul (1), literele (b)-
(g) 

Articolul 2 Articolul 2 
Articolul 3, alineatul (1), teza 
introductivă 

Articolul 3, alineatul (1), teza 
introductivă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a), 
teza introductivă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a), 
teza introductivă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a), 
prima liniuţă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a) 
punctul i) 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a), a 
doua liniuţă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a) 
punctul ii) 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a), a 
treia liniuţă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (a) 
punctul iii) 

Articolul 3, alineatul (1), litera (b), 
teza introductivă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (b), 
teza introductivă 

Articolul 3, alineatul (1), litera (b), 
punctul i) 

Articolul 3, alineatul (1), litera (b) 
punctul i) 

Articolul 3, alineatul (1), litera (b), 
punctul ii) 
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Directiva 75/442/CEE Prezenta directivă 
Articolul 3, alineatul (2) Articolul 3, alineatul (1), litera (b) 

punctul ii) 
Articolul 4, primul paragraf, teza 
introductivă 

 

Articolul 4, primul paragraf, prima 
liniuţă 

Articolul 3, alineatul (2) 

Articolul 4, primul paragraf, a doua 
liniuţă 

Articolul 4, alineatul (1), teza 
introductivă 

Articolul 4, primul paragraf, a treia 
liniuţă 

 

Articolul 4, paragraful al doilea Articolul 4, alineatul (1), litera (a) 
Articolul 5 Articolul 4, alineatul (1), litera (b) 
Articolul 6 Articolul 4, alineatul (1), litera (c) 
Articolul 7, alineatul (1), primul 
paragraf, teza introductivă 

Articolul 4, alineatul (2) 
Articolul 5 

Articolul 7, alineatul (1), primul 
paragraf, prima liniuţă 

Articolul 6 
Articolul 7, alineatul (1), teza 
introductivă 

Articolul 7, alineatul (1), primul 
paragraf, a doua liniuţă 

Articolul 7, alineatul (1), litera (a) 

Articolul 7, alineatul (1), primul 
paragraf, a treia liniuţă) 

Articolul 7, alineatul (1), litera (b) 

Articolul 7, alineatul (1), primul 
paragraf, a patra liniuţă 

Articolul 7, alineatul (1), litera (c) 

Articolul 7, alineatul (1), paragraful 
al doilea, teza introductivă 

Articolul 7, alineatul (1), litera (d) 

Articolul 7, alineatul (1), paragraful 
al doilea, prima liniuţă 

Articolul 7, alineatul (2), teza 
introductivă 

Articolul 7, alineatul (1), paragraful 
al doilea, a doua liniuţă 

Articolul 7, alineatul (2), litera (a) 

Articolul 7, alineatul (1), paragraful 
al doilea, a treia liniuţă 

Articolul 7, alineatul (2), litera (b) 

Articolul 7, alineatul (2)  
Articolul 7, alineatul (3) Articolul 7, alineatul (2), litera (c) 
Articolul 8, teza introductivă  
Articolul 8, prima liniuţă Articolul 7, alineatul (3) 
Articolul 8, a doua liniuţă Articolul 7, alineatul (4) 
Articolul 9, alineatul (1), primul 
paragraf 

Articolul 8, teza introductivă 
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Directiva 75/442/CEE Prezenta directivă 
Articolul 9, alineatul (1), paragraful 
al doilea, teza introductivă 

Articolul 8, litera (a) 
Articolul 8, litera (b) 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful 
al doilea, prima liniuţă 

Articolul 9, alineatul (1), primul 
paragraf 
Articolul 9, alineatul (1), paragraful al 
doilea, teza introductivă 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful 
al doilea, a doua liniuţă 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful al 
doilea, litera (a) 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful 
al doilea, a treia liniuţă 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful al 
doilea, litera (b) 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful 
al doilea, a patra liniuţă 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful al 
doilea, litera (c) 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful 
al doilea, a cincea liniuţă 

Articolul 9, alineatul (1), paragraful al 
doilea, litera (d) 

Articolul 9, alineatul (2)  
Articolul 10 Articolul 9, alineatul (1), paragraful al 

doilea, litera (e) 
Articolul 11, alineatul (1), primul 
paragraf 

 

Articolul 11, alineatul (1), paragraful 
al doilea, teza introductivă 

Articolul 9, alineatul (2) 
Articolul 10 

Articolul 11, alineatul (1), paragraful 
al doilea, prima liniuţă 

Articolul 11, alineatul (1) 
Articolul 11, alineatul (2), teza 
introductivă 

Articolul 11, alineatul (1), paragraful 
al doilea, a doua liniuţă 

Articolul 11, alineatul (2), litera (a) 

Articolul 11, alineatul (2)  
Articolul 11, alineatul (3) Articolul 11, alineatul (2), litera (b) 
Articolul 12  
Articolul 13 Articolul 11, alineatul (3) 
Articolul 14, primul paragraf, teza 
introductivă 

Articolul 11, alineatul (4) 
Articolul 12 

Articolul 14, primul paragraf, prima 
liniuţă 

Articolul 13 

Articolul 14, primul paragraf, a doua 
liniuţă 

Articolul 14, alineatul (1), teza 
introductivă 

Articolul 14, paragraful al doilea  
Articolul 15, teza introductivă Articolul 14, alineatul (1), litera (a) 
Articolul 15, prima liniuţă Articolul 14, alineatul (1), litera (b) 
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Directiva 75/442/CEE Prezenta directivă 
Articolul 15, a doua liniuţă Articolul 14, alineatul (2) 
Articolul 16, primul paragraf Articolul 15, teza introductivă 

Articolul 15, litera (a) 
Articolul 16, paragraful al doilea Articolul 15, litera (b) 
Articolul 16, paragraful al treilea Articolul 16, primul paragraf, şi 

articolul 18, alineatul (2) 
Articolul 17  
Articolul 18, alineatul (1) - 
Articolul 18, alineatul (2) Articolul 16, paragraful al doilea 
Articolul 18, alineatul (3) Articolul 17 
Articolul 19 Articolul 18, alineatul (1) 
Articolul 20 Articolul 18, alineatul (3) 
- Articolul 18, alineatul (4) 
- - 
Articolul 21 Articolul 19 
Anexa I Articolul 20 
Anexa II A Articolul 21 
Anexa II B Articolul 22 
___ Anexa I 
___ Anexa II A 
 Anexa II B 
 Anexa III 
 Anexa IV 
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DIRECTIVA 2008/98/CE  

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

 din 19 noiembrie 2008 
 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive 

 (Text cu relevanţă pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,  
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special 
articolul 175 alineatul (1),  
având în vedere propunerea Comisiei,  
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),  
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),  
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat (3), 
întrucât:  

(1)  Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind deşeurile(4) stabileşte cadrul legislativ pentru 
manipularea deşeurilor în cadrul Comunităţii.  Aceasta defineşte noţiuni 
de bază, precum deşeuri, valorificare şi eliminare şi stabileşte cerinţele 
esenţiale pentru gestionarea deşeurilor, în special obligaţia pentru 
unitatea sau întreprinderea care efectuează operaţiuni de gestionare a 
deşeurilor de a deţine o autorizaţie sau de a fi înregistrată şi o obligaţie a 
statelor membre de a elabora planuri de gestionare a deşeurilor.  Aceasta 
instituie, de asemenea, principii majore, cum ar fi obligaţia de a trata 
deşeurile într-o manieră care să nu aibă efecte negative asupra mediului 
şi sănătăţii populaţiei, încurajarea punerii în aplicare a ierarhiei deşeurilor 
şi, în conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”, cerinţa conform 
căreia costurile de eliminare a deşeurilor să fie suportate de către 

                                                           
1 JO C 309, 16.12.2006, p.  55. 
2 JO C 229, 22.9.2006, p.  1. 
3 Avizul Parlamentului European din 13 februarie 2007 (JO C 287 E, 29.11.2007, p. 
135), Poziţia comună a Consiliului din 20 decembrie 2007 (JO C 71 E, 18.3.2008, p. 
16). Poziţia Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial) şi  Decizia Consiliului din 20 octombrie 2008. 
4 JO L 114, 27.4.2006, p.  9. 
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deţinătorul deşeurilor, de către deţinătorii anteriori sau de către 
producătorii produsului din care derivă deşeurile respective. 
(2)  Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de 
acţiune pentru mediu(1) solicită extinderea sau revizuirea legislaţiei 
privind deşeurile, inclusiv o clarificare a diferenţei între ce este deşeu şi 
ce nu este deşeu, precum şi extinderea măsurilor pentru prevenirea 
generării deşeurilor şi gestionarea acestora, inclusiv stabilirea de 
obiective. 
(3)  Comunicarea Comisiei din 27 mai 2003 intitulată “Strategie 
tematică pentru prevenirea şi reciclarea deşeurilor” a semnalat 
necesitatea evaluării definiţiile actule ale noţiunilor de valorificare şi 
eliminare, precum şi necesitatea adoptării unei definiţii general aplicabile 
pentru noţiunea de reciclare şi nevoia de dezbatere a definiţiei noţiunii de 
deşeu. 
(4)  În rezoluţia sa din 20 aprilie 2004 privind comunicarea 
menţionată anterior(2), Parlamentul European a invitat Comisia să ia în 
considerare extinderea la întregul sector al deşeurilor a Directivei 
96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării(3).  Acesta a mai solicitat Comisiei să facă o 
distincţie clară între valorificare şi eliminare şi să precizeze clar diferenţa 
între ce este deşeu şi ce nu. 
(5)  În concluziile sale din 1 iulie 2004, Consiliul a solicitat Comisiei 
să prezinte o propunere de revizuire a unor aspecte din Directiva 
75/442/CEE, abrogată şi înlocuită prin Directiva 2006/12/CE, în scopul 
de a clarifica diferenţa între ce este deşeu şi ce nu, precum şi diferenţa 
între valorificare şi eliminare. 
(6)  Primul obiectiv al oricărei politici privind deşeurile ar trebui să 
fie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării 
deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. Politica privind 
deşeurile ar trebui, de asemenea, să urmărească reducerea consumului de 
resurse şi să favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor. 

                                                           
1 JO L 242, 10.9.2002, p.  1. 
2 JO C 104 E, 30.4.2004, p.  401. 
3 JO L 257, 10.10.1996, p.  26.  Directivă înlocuită prin Directiva 2008/1/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 24, 29.1.2008, p. 8). 
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(7)  În Rezoluţia sa din 24 februarie 1997 referitoare la o strategie 
comunitară privind gestionarea deşeurilor(1), Consiliul a confirmat faptul  
că prevenirea generării deşeurilor ar trebui să fie primul obiectiv al 
gestionării deşeurilor, precum şi că reutilizarea şi reciclarea materialelor 
ar trebui să fie preferată valorificării energetice a deşeurilor, în cazul şi în 
măsura în care acestea sunt cele mai bune opţiuni din punct de vedere 
ecologic. 
(8)  Este prin urmare necesar să fie reexaminată Directiva 2006/12/CE 
pentru a fi clarificate noţiuni de bază, cum ar fi definiţiile pentru deşeuri, 
valorificare şi eliminare, pentru a întări măsurile care trebuie luate pentru  
prevenirea generării deşeurilor, pentru a introduce o abordare care să ia 
în considerare întregul ciclu de viaţă al produselor şi materialelor şi nu 
doar stadiul de deşeu, precum şi pentru a pune accentul pe reducerea 
efectelor generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului, 
consolidându-se astfel valoarea economică a deşeurilor.  În plus, ar trebui 
încurajate valorificarea deşeurilor şi utilizarea materialelor valorificate 
pentru a conserva resursele naturale.  Din motive de claritate şi 
lizibilitate, Directiva 2006/12/CE ar trebui să fie abrogată şi înlocuită cu 
o nouă directivă. 
(9)  Întrucât cele mai importante operaţiuni de gestionare a deşeurilor 
sunt în prezent reglementate de legislaţia comunitară privind mediul, este 
important ca prezenta directivă să fie adaptată acestei abordări.  
Sublinierea obiectivelor de protecţie a mediului stabilite la articolul 174 
din tratat ar permite concentrarea atenţiei asupra efectelor pe care le au 
asupra mediului generarea şi gestionarea deşeurilor, pe întreaga durată a 
ciclului de viaţă a resurselor.  Prin urmare, temeiul juridic al prezentei 
directive ar trebui să fie articolul 175. 
(10)  Bunurile mobile pe care deţinătorul le aruncă sau intenţionează 
sau este obligat să le arunce ar trebui supuse unei reglementări eficiente 
şi coerente a tratării deşeurilor, sub rezerva anumitor excepţii. 
(11)  Statutul de deşeu al solurilor necontaminate excavate şi alte 
materiale care apar în mod natural, care sunt utilizate în alte situri decât 
cele de unde au fost excavate,  ar trebui să fie evaluat în concordanţă cu 
definiţia deşeurilor şi cu dispoziţiile privind produsele secundare sau 
dispoziţiile privind încetarea statutului de deşeu din prezenta directivă. 
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(12)  Regulamentul (CE) nr 1774/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind 
subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului 
uman(1) prevede, printre altele, controale proporţionale privind 
colectarea, transportarea, prelucrarea, utilizarea şi eliminarea tuturor 
subproduselor de origine animală, inclusiv a deşeurilor de origine 
animală, astfel încât aceasta să nu prezinte un risc pentru sănătatea  
publică şi sănătatea animalelor.  Prin urmare, este necesară clarificarea 
legăturii cu regulamentul respectiv, evitându-se dubla reglementare prin 
excluderea din domeniul de aplicare al prezentei directive a 
subproduselor de origine animală, în cazul în care sunt destinate unor 
utilizări care nu sunt considerate operaţiuni de tratare a deşeurilor. 
(13)  Pe baza experienţei dobândite în aplicarea Regulamentului (CE) 
nr 1774/2002, este necesară clarificarea domeniului de aplicare a 
legislaţiei privind deşeurile şi a dispoziţiilor prevăzute de aceasta, 
referitoare la deşeurile periculoase, în ceea ce priveşte subprodusele de 
origine animală reglementate de Regulamentul (CE) nr 1774/2002.  În 
cazul în care subprodusele de origine animală prezintă potenţiale riscuri 
pentru sănătate, instrumentul juridic adecvat pentru abordarea acestora 
este Regulamentul (CE) nr 1774/2002, şi ar trebui evitate suprapuneri 
inutile cu legislaţia privind deşeurile. 
(14)  Clasificarea deşeurilor ca periculoase ar trebui să se bazeze, 
printre altele, pe legislaţia comunitară în materie de substanţe chimice, în 
special în privinţa clasificării preparatelor ca preparate periculoase, 
inclusiv în ceea ce priveşte valorile concentraţiei limită utilizate în scopul 
acestei clasificări.  Deşeurile periculoase ar trebui să fie reglementate 
conform unor norme stricte, pentru a preveni sau limita, pe cât posibil, 
potenţialele efecte negative asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei 
rezultate în urma unei gestionări necorespunzătoare.  În plus, este 
necesară menţinerea sistemului prin care au fost clasificate deşeurile şi 
deşeurile periculoase în conformitate cu lista tipurilor de deşeuri, astfel 
cum a fost stabilită ultima dată prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei(2), 
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2 Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a 
unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a 
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liste de deşeuri periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 
91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3). 
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pentru a încuraja o clasificare armonizată a deşeurilor şi pentru a asigura 
determinarea armonizată a deşeurilor periculoase în cadrul Comunităţii. 
(15)  Este necesar să se facă distincţia între stocarea preliminară a 
deşeurilor înaintea colectării, colectarea deşeurilor şi stocarea acestora 
înaintea tratării lor.  Unităţile sau întreprinderile care generează deşeuri 
în cursul activităţilor lor nu trebuie considerate ca fiind implicate în 
gestionarea deşeurilor şi nu este necesar să obţină o autorizaţie de stocare 
a deşeurilor înaintea colectării acestora. 
(16)  Prin stocarea preliminară a deşeurilor la care face referire 
definiţia termenului “colectare” se înţelege activitatea de stocare a 
deşeurilor înaintea colectării lor în instaşaţii în care deşeurile sunt 
descărcate în vederea pregătirii lor pentru transportarea ulterioară în 
scopul valorificării sau al eliminării acestora într-un loc diferit.  Ar trebui 
să se facă distincţia între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea 
colectării şi stocarea deşeurilor înaintea tratării, în vederea îndeplinirii 
obiectivului prezentei directive, în funcţie de tipul de deşeuri, 
dimensiunea şi perioada de stocare a acestora şi în scopul în care sunt 
colectate.  Această distincţie ar trebui să fie facută de către statele 
membre.  Stocarea deşeurilor înainte de valorificare pentru o perioadă 
mai mare sau egală cu trei ani şi stocarea deşeurilor înainte de eliminare 
pentru o perioadă mai mare sau egală cu un an sunt reglementate prin  
Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele 
de deşeuri(1). 
(17)  Nu este necesară înregistrarea  programelor de colectare a 
deşeurilor care nu sunt efectuate cu titlu profesional, deoarece acestea 
prezintă riscuri mai scăzute şi contribuie la colectarea separată a 
deşeurilor.  Exemple de astfel de programe sunt colectarea deşeurilor 
medicale în farmacii, programele de preluare a deşeurilor practicate de 
magazinele care comercializează bunuri de consum şi programele 
colective din şcoli. 
(18)  Ar trebui ca prezenta directivă să includă definiţii ale noţiunilor 
de prevenire, reutilizare, pregătire pentru reutilizare, tratare şi reciclare, 
pentru a clarifica domeniul de aplicare a acestor noţiuni. 
(19)  Definiţiile noţiunilor de valorificare şi eliminare trebuie 
modificate pentru a se asigura stabilirea unei distincţii clare între cele 
două concepte, pe baza unei diferenţe reale în ceea ce priveşte efectele 
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asupra mediului prin înlocuirea resurselor naturale în economie şi prin 
recunoaşterea potenţialelor beneficii pentru mediu şi pentru sănătatea 
populaţiei ale utilizării deşeurilor ca resursă.  În plus, se pot elabora 
orientări pentru clarificarea cazurilor în care această distincţie este dificil 
de pus în practică sau în care clasificarea activităţii ca valorificare nu 
corespunde efectelor reale ale operaţiunii asupra mediului. 
(20)  Prezenta directivă ar trebui să clarifice, de asemenea, cazurile în 
care incinerarea deşeurilor urbane solide este eficientă din punct de 
vedere energetic şi poate fi considerată o operaţiune de valorificare. 
(21)  Operaţiunile de eliminare care constau în evacuarea în mări şi 
oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin sunt, de asemenea,  
reglementate de convenţii internaţionale, în special la Convenţia pentru 
prevenirea poluării marine prin deversare de deşeuri şi a alte elemente, 
încheiată la Londra la 13 noiembrie 1972, precum şi protocolul din 1996 
la aceasta modificat în 2006. 
(22)  Nu ar trebui să fie nicio confuzie între diferitele aspecte ale 
definiţiei deşeurilor şi ar trebui să se aplice proceduri adecvate, în cazul 
în care este necesar, subproduselor care nu sunt deşeuri, pe de o parte, 
sau deşeurilor care încetează de a mai fi deşeuri, pe de altă parte.  În 
vederea specificării anumitor aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:  
-  cazurile în care sunstanţele sau obiectele care rezultă dintr-un 
proces de producţie care nu a avut ca obiectiv iniţial producerea unor 
astfel de substanţe sau obiecte sunt subproduse şi nu deşeuri.  Se poate 
decide că o substanţă nu este deşeu numai pe baza unei abordări 
coordonate, care se actualizează în mod regulat, şi numai în cazul în care 
o astfel de decizie este consecventă cu protecţia mediului şi a sănătăţii 
populaţiei.  În cazul în care utilizarea unui subprodus este permisă în 
conformitate cu o autorizaţie de mediu sau cu norme generale de 
protecţie a mediului, acest lucru poate fi utilizat de către statele membre 
ca instrument pentru a se decide că nu se aşteaptă să se producă vreun 
efect general advers asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei; un obiect 
sau o substanţă se consideră a fi subprodus numai dacă sunt îndeplinite 
anumite condiţii.  Întrucât subprodusele intră în categoria produselor, 
exportul de subproduse ar trebui să respecte cerinţele legislaţiei 
comunitare pertinente; şi  
-  cazurile în care un deşeu încetează de a mai fi considerat deşeu,  
stabilindu-se criteriile conform cărora se decide acest lucru astfel încât să 
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 se asigure un nivel ridicat de protecţie a mediului şi beneficii economice 
şi de mediu; posibile categorii de deşeuri pentru care ar trebui să se 
elaboreze specificaţii şi criterii care să determine momentul din care 
acestea încetează să mai fie considerate ca atare sunt, printre altele, 
deşeurile provenind din activităţi de construcţie şi demolări, anumite 
tipuri de cenuşă şi zgură, fierul vechi, agregatele, anvelopele, textilele, 
compostul, deşeurile de hârtie şi sticlă.  Operaţiunea de valorificare prin 
care se realizează încetarea statutului de deşeu poate consta pur şi simplu 
în verificarea deşeului pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte criteriile 
de încetare a statutului de deşeu.  
(23)  Pentru a verifica sau calcula dacă obiectivele de reciclare şi 
valorificare stabilite prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje(1), Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din viaţă(2), 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE)(3) şi Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi acumulatorii şi 
deşeurile de baterii şi acumulatori(4), precum şi alte acte legislative 
comunitare relevante sunt îndeplinite, cantităţile de deşeuri care au 
încetat de a mai fi considerate ca atare ar trebui considerate drept deşeuri 
reciclate şi valorificate atunci când sunt îndeplinite cerinţele privind 
reciclarea sau valorificarea din respectivele acte legislative.  
(24)  Pe baza definiţiei deşeurilor, în vederea promovării certitudinii şi 
consecvenţei, Comisia poate adopta linii directoare prin care să se 
specifice, în anumite cazuri, momentul în care unele substanţe sau 
obiecte devin deşeuri.  Astfel de orientări pot fi elaborate, printre altele, 
pentru echipamente electrice şi electronice şi pentru vehicule. 
(25)  Este necesară o alocare a costurilor care să reflecte costl real de 
mediu al generării şi gestionării deşeurilor. 
(26)  Principiul "poluatorul plăteşte" este un principiu director la nivel 
european şi internaţional.  Producătorul de deşeuri şi deţinătorul de 
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deşeuri ar trebui să gestioneze deşeurile în aşa fel încât să garanteze un 
nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. 
(27)  Introducerea în prezenta directivă a răspunderii extinse a 
producătorului reprezintă unul dintre mijloacele de a sprijini proiectarea 
şi producerea de bunuri care iau în considerare pe deplin şi facilitează 
utilizarea eficientă a resurselor pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă, 
inclusiv propria lor reparare, reutilizare, dezasamblare şi reciclare fără a 
aduce atingere liberei circulaţii a bunurilor pe piaţa internă. 
(28)  Prezenta directivă ar trebui să contribuie la realizarea de către 
Uniunea Europeană a obiectivului “o societate a reciclării”, urmărind 
evitarea generării de deşeuri şi utilizarea deşeurilor ca resursă.  În special, 
cel de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu semnalează 
necesitatea unor măsuri care să asigure trierea la sursă, colectarea şi 
reciclarea fluxurilor de deşeuri prioritare.  În conformitate cu acest 
obiectiv şi ca modalitate de a facilita sau a ameliora potenţialul de 
valorificare al deşeurilor, acestea ar trebui colectate separat, în măsura în 
care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al 
protecţiei mediului înainte de a fi supuse unor operaţiuni de valorificare 
care să ducă la cele mai bune rezultate globale din punct de vedere al 
protecţiei mediului.  Statele membre ar trebui să încurajeze separarea 
compuşilor periculoşi din fluxurile de deşeuri dacă este necesar în 
vederea asigurării unei gestionări raţionale din punct de vedere ecologic. 
(29)  Statele membre ar trebui să sprijine utilizarea materialelor 
reciclate, cum ar fi hârtia recuperată, în conformitate cu ierarhia 
deşeurilor şi în vederea realizării unei societăţi a reciclării şi nu ar trebui 
să sprijine depozitarea materialelor reciclate în depozite de deşeuri sau 
incinerarea acestora, atunci când acest lucru este posibil. 
(30)  În vederea punerii în aplicare a principiilor precauţiei şi acţiunii 
preventive enunţate la articolul 174 alineatul (2) din tratat, este necesar să 
se stabilească obiective generale de protecţie a mediului pentru 
gestionarea deşeurilor în cadrul Comunităţii.  În temeiul acestor principii, 
Comunitatea şi statele membre trebuie să instaureze un cadru pentru 
prevenirea, reducerea şi, în măsura posibilului, eliminarea de la bun 
început a surselor de poluare sau de noxe prin adoptarea de măsuri de 
natură să elimine riscurile recunoscute. 
(31)  Ierarhia deşeurilor stabileşte în general o ordine de priorităţi 
pentru ceea ce reprezintă cea mai bună opţiune din punct de vedere al 
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protecţiei mediului în legislaţia şi politica în materie de deşeuri, în timp 
ce abaterea de la o astfel de ierarhie poate fi necesară pentru fluxuri 
specifice de deşeuri în cazul în care se justifică, printre altele, din motive 
de fezabilitatea tehnică, de viabilitate economică şi de protecţie a 
mediului. 
(32)  Pentru a permite întregii Comunităţi să asigure prin mijloace 
proprii eliminarea deşeurilor şi valorificarea deşeurilor urbane mixte 
colectate din gospodăriile private şi pentru a permite statelor membre să 
acţioneze individual în acest scop, este necesară înfiinţarea unei reţele de 
cooperare privind instalaţiile de eliminare şi instalaţiile pentru 
valorificarea deşeurilor urbane mixte colectate din gospodăriile private, 
ţinându-se cont de  condiţiile geografice şi de necesitatea unor instalaţii 
specializate pentru anumite tipuri de deşeuri. 
(33)  În scopul aplicării Regulamentului (CE) nr 1013/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deşeuri(1), deşeurile urbane mixte, asfel cum sunt 
menţionate la articolul 3 alineatul (5) din respectivul regulament sunt în 
continuare considerate deşeuri urbane mixte chiar şi în cazul în care au 
fost supuse unei operaţiuni de tratare a deşeurilor care nu le-a modificat 
proprietăţile în mod substanţial. 
(34)  Este important ca deşeurile periculoase să fie etichetate în 
conformitate cu normele internaţionale şi comunitare.  Cu toate acestea, 
în cazul în care asemenea deşeuri sunt colectate separat din gospodării, 
acest lucru nu ar trebui să aibă drept consecinţă obligaţia pentru 
proprietarii de gospodării de a prezenta documentaţia necesară. 
(35)  Este important, în conformitate cu ierarhia deşeurilor şi în scopul 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din eliminarea 
deşeurilor prin depozitare, să se faciliteze colectarea separată şi tratarea 
adecvată a bio-deşeurilor în vederea producerii de compost fără riscuri 
pentru mediu şi a altor materiale bazate pe bio-deşeuri.  Comisia, în urma  
unei evaluări a gestionării bio-deşeurilor, va prezenta, după caz,  
propuneri de măsuri legislative. 
(36)  Se pot adopta standarde tehnice minime pentru activităţile de 
tratare a deşeurilor care nu intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE atunci 
cînd există dovezi că aceasta ar fi în beneficiul protecţiei sănătăţii 
populaţiei şi a mediului şi în cazul în care o abordare coordonată a 
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punerii în aplicare a respectivei directive ar asigura protecţia sănătăţii 
populaţiei şi a mediului. 
(37)  Este necesar să se precizeze în continuare domeniul de aplicare şi 
conţinutul obligaţiei de stabilire a unor planuri de gestionare a deşeurilor 
şi să includă în procesul de elaborare sau reviziure a acestor planuri de 
gestionare a deşeurilor necesitatea luării în considerare a efectelor 
generării şi gestionării deşeurilor asupra mediului.  De asemenea, ar 
trebui să se ţină seama, după caz, de cerinţele privind planurile de 
gestionare a deşeurilor, stabilite la articolul 14 din Directiva 94/62/CE, 
precum şi de strategia de reducere a deşeurilor biodegradabile destinate 
depozitelor de deşeuri, prevăzută la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE. 
(38)  Statele membre pot aplica autorizaţii de mediu sau norme 
generale de protecţie a mediului în cazul anumitor producători de deşeuri, 
fără a aduce atingere bunei funcţionări a pieţei interne. 
(39)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1013/2006, statele 
membre pot lua măsurile necesare pentru prevenirea transporturilor de 
deşeuri care nu corespund planurilor lor naţionale de gestionare a 
deşeurilor.  Prin derogare de la respectivul regulament, ar trebui să li se 
permită statelor membre să limiteze intrările de deşeuri în incineratoare 
clasificate ca instalaţii de valorificare, în cazul în care s-a stabilit că 
aceste intrări ar atrage eliminarea deşeurilor naţionale sau tratarea 
deşeurilor într-un mod care nu este conform cu planurile lor de gestionare 
a deşeurilor.  Este recunoscută posibilitatea ca anumite state membre să 
nu poată asigura o reţea care să includă gama completă de instalaţii de 
valorificare finală pe teritoriul lor.  
(40)  Pentru a îmbunătăţi modul de desfăşurare a acţiunilor de 
prevenire a generării deşeurilor în statele membre şi pentru a facilita 
răspândirea celor mai bune practici în acest domeniu, este necesară 
întărirea prevederilor privind prevenirea generării deşeurilor, precum şi 
introducerea cerinţei ca statele membre să elaboreze programe de 
prevenire a generării deşeurilor, axate pe efectele cele mai semnificative 
asupra mediului şi care să ia în considerare întreaga durată a ciclului de 
viaţă al produselor şi materialelor.  Aceste măsuri ar trebui să urmărească 
ruperea legăturii dintre creşterea economică şi efectele asupra mediului 
asociate generării de deşeuri.  Părţile interesate, împreună cu publicul 
larg ar trebui să aibă posibilitatea de a lua parte la elaborarea programelor 
şi să aibă acces la ele, odată ce au fost elaborate, în conformitate cu 
Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
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mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor 
planuri şi programe privind mediul(1).  Ar trebui elaborate obiective 
pentru prevenirea generării de deşeuri şi pentru decuplarea creşterii 
economice din impactul asupra mediului asociat cu generarea de deşeuri, 
abordând, în mod adecvat, reducerea efectelor adverse ale deşeurilor şi a 
cantităţilor de deşeuri produse.  
(41)  În vederea realizării unei societăţi europene a reciclării cu un 
nivel ridicat al eficienţei resurselor, ar trebui stabilite obiective pentru 
pregătirea în vederea reutilizării şi reciclării deşeurilor. Statele membre 
menţin abordări diferite privind colectarea deşeurilor menajere şi a 
deşeurilor având caracteristici şi compoziţie asemănătoare.  Prin urmare, 
este recomandabil ca aceste obiective să ţină seama de diferitele sisteme 
de colectare a deşeurilor din diferite state membre.  Fluxurile de deşeuri 
de diverse origini, asemănătoare cu deşeurile menajere, include deşeurile 
menţionate la punctul 20 din lista instituită prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei. 
(42)  Instrumentele economice pot juca un rol crucial în îndeplinirea 
obiectivelor privind prevenirea generării deşeurilor şi gestionarea 
deşeurilor.  Deşeurile au deseori valoare ca resursă, iar aplicarea în 
continuare a instrumentelor economice poate maximiza beneficiile pentru 
mediu.  Prin urmare, ar trebui să se încurajeze utilizarea unor asemenea 
instrumente la un nivel corespunzător, subliniindu-se, însă, că statele 
membre pot decide la nivel individual cu privire la utilizarea acestora. 
(43)  Anumite dispoziţii referitoare la manipularea deşeurilor, stabilite 
în Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind 
deşeurile periculoase(2), ar trebui modificate în sensul eliminării 
dispoziţiilor învechite şi în vederea unei mai mari clarităţi a textului.  În 
scopul simplificării legislaţiei comunitare, acestea ar trebui incluse în 
prezenta directivă.  Pentru a clarifica modul de aplicare al interdicţiei de 
amestecare a deşeurilor stabilită prnn Directiva 91/689/CEE şi pentru a 
asigura protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, derogările de la 
interdicţia de amestecare a deşeurilor, ar trebui, în plus, să satisfacă 
condiţia conformităţii cu cele mai bune tehnici disponibile în sensul 
Directivei 96/61/CE.  În consecinţă, Directiva 91/689/CEE ar trebui 
abrogată. 

                                                           
1 JO L 156, 25.6.2003, p.  17. 
2 JO L 377, 31.12.1991, p.  20. 
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(44)  În vederea simplificării legislaţiei comunitare şi al reflectării 
beneficiilor pentru mediu, dispoziţiile relevante din Directiva 
75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor 
uzate(1) ar trebui incluse în prezenta directivă.  În consecinţă, Directiva 
75/439/CEE ar trebui abrogată.  Gestionarea uleiurilor uzate ar trebui să 
fie efectuată în conformitate cu ordinea de priorităţi a ierarhiei deşeurilor 
şi ar trebui acordată prioritate opţiunilor care oferă cele mai bune 
rezultate globale din punct de vedere al protecţiei mediului. Colectarea 
separată a uleiurilor uzate este în continuare esenţială pentru asigurarea 
unei gestionări adecvate a acestor deşeuri şi pentru prevenirea daunelor 
pe care eliminarea lor necorespunzătoare le poate provoca mediului. 
(45)  Statele membre ar trebui să prevadă un regim de sancţiuni 
eficace, proporţionate şi cu efect de descurajare aplicabil persoanelor 
fizice sau juridice responsabile cu gestionarea deşeurilor, precum 
producătorilor, deţinătorilor, brokerilor, agenţilor, transportatorilor şi 
colectorilor de deşeuri, unităţilor sau întreprinderilor care efectuează 
operaţiuni de tratare a deşeurilor şi pun în aplicare programe de  
gestionare a deşeurilor, în cazul în care acestea încalcă dispoziţiile 
prezentei directive.  Statele membre pot lua măsuri, de asemenea, în 
vederea recuperării costurilor legale de încălcare a acestor dispoziţii şi de 
măsurile de remediere, fără a aduce atingere dispoziţiilor Directivei 
2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind răspunderea pentru mediu în ceea ce priveşte prevenirea şi 
repararea daunelor aduse mediului(2). 
(46)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive 
ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea 
competenţelor de executare conferite Comisiei(3). 
(47)  Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să stabilească 
criteriile referitoare la o serie de aspecte, cum ar fi condiţiile în care un 
obiect trebuie considerat subprodus, încetarea statutului de deşeu şi 
determinarea deşeurilor care sunt considerate periculoase, precum şi să  
stabilească norme detaliate privind metode de aplicare şi calculare pentru 
verificarea respectării obiectivelor de reciclare prevăzute în prezenta 

                                                           
1 JO L 194, 25.7.1975, p.  23. 
2 JO L 143, 30.4.2004, p.  56. 
3 JO L 184, 17.7.1999, p.  23. 
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directivă.  În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze 
anexele în funcţie de progresul tehnic şi ştiinţific şi să specifice aplicarea 
formulei pentru instalaţiile de incinerare menţionate în anexa II, punctul 
R1.  Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi 
sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, 
prin completarea acesteia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie  
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din Decizia din 1999/468/CE. 
(48)  În conformitate cu alineatul (34) din acordul interinstituţional 
privind o mai bună legiferare(1), statele membre sunt încurajate să 
elaboreze, pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, propriile tabele, 
care, pe cât posibil, să ilustreze corelaţia dintre prezenta directivă şi 
măsurile de transpunere şi să le aducă la cunoştinţă publicului. 
(49)  Deoarece obiectivul prezentei directive, respectiv protecţia 
mediului şi a sănătăţii populaţiei, nu poate fi realizat în mod satisfăcător 
de către statele membre şi, având în vedere amploarea sau efectele 
prezentei directive, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, 
aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat.  În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, 
prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea 
acestui obiectiv, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

CAPITOLUL I 

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII 

Articolul 1 

Obiectul şi domeniul de aplicare 

Prezenta directivă stabileşte măsuri în vederea  protecţiei mediului şi a 
sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse 
generate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor 
generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.  

                                                           
1 JO C 321, 31.12.2003, p.  1. 
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Articolul 2 

Excluderi din domeniul de aplicare 

(1) Se exclud din domeniul de aplicare al prezentei directive următoarele:  
(a) efluenţi gazoşi emişi în atmosferă;  
(b) soluri (in situ), inclusiv soluri contaminate neexcavate şi clădiri 

legate permanent de sol; 
(c) soluri necontaminate şi alte materiale geologice naturale excavate în 

timpul activităţilor de construcţie în cazul în care este sigur că 
respectivul material va fi utilizat pentru construcţii în starea sa 
naturală şi pe locul de unde a fost excavat;  

(d) deşeuri radioactive;  
(e) explozibili dezafectaţi;  
(f) materii fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa 

alineatului (2) litera (b), paie şi alte materii naturale nepericuloase 
provenie din agricultură sau silvicultură şi care sunt folosite în 
agricultură sau silvicultură sau pentru producerea de energie din 
biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului şi nu  
pun în pericol sănătatea populaţiei.  

(2) În măsura în care intră sub incidenţa altor acte legislative comunitare 
se exclud din domeniul de aplicare al prezentei directive:  
(a)  ape uzate;  
(b) subproduse de origine animală inclusiv produsele transformate care 

intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr 1774/2002, cu excepţia 
produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate 
într-o instalaţie de producere a biogazului sau a compostului;  

(c) carcase de animale care au decedat în orice alt mod decât prin  
sacrificare, inclusiv animalele care au fost sacrificate pentru 
eradicarea unei epizootii, şi care sunt eliminate conform 
Regulamentului (CE) nr 1774/2002;  

(d) deşeuri rezultate în urma activităţilor de prospectare, extracţie, 
tratare şi stocare a resurselor minerale, precum şi a exploatării 
carierelor care intră sub incidenţa Directivei 2006/21/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind 
gestionarea deşeurilor din industriile extractive(1).  

                                                           
1 JO L 102, 11.4.2006, p.  15. 
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(3) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de alte acte legislative  
comunitare aplicabile, sedimentele depuse în apele de suprafaţă în scopul 
gestionării apelor şi a căilor navigabile sau al prevenirii inundaţiilor,  al 
atenuării efectelor inundaţiilor şi ale secetei sau ale asanării terenurilor, 
nu intră sub incidenţa prezentei directive în cazul în care se dovedeşte că 
respectivele sedimente sunt nepericuloase.  
(4) Prin intermediul unor directive speciale pot fi stabilite norme 
specifice pentru cazuri individuale, sau care completează dispoziţiile  
prezentei directive, privind gestionarea anumitor categorii de deşeuri.  

 Articolul 3 

 Definiţii 

 În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:  
1. "deşeuri" înseamnă orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul le 
aruncă sau are intenţia sau obligaţia să le arunce;  
2. "deşeuri periculoase" înseamnă orice deşeuri care prezintă una sau mai 
multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa III;  
3. "uleiuri uzate" înseamnă toate uleiurile minerale sau lubrifianţii 
sintetici sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosinţei 
pentru care au fost destinate iniţial, cum ar fi uleiurile utilizate de la 
motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile 
lubrifiante, uleiurile pentru turbine şi cele pentru sistemele hidraulice;  
4. "bio-deşeurile" sunt deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi 
parcuri, deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile 
gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering sau din 
magazine de vânzare cu amănuntul şi compatibile cu deşeurile provenite 
din uzinele de prelucrare a produselor alimentare;  
5. "producător de deşeuri" înseamnă orice persoană ale cărei activităţi 
generează deşeuri (producător iniţial de deşeuri) sau orice persoană care 
efectuează operaţiuni de pre-tratare, amestecare sau de alt tip, care duc la 
modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;  
6. "deţinător de deşeuri" înseamnă producătorul deşeurilor sau persoana 
fizică sau juridică care se află în posesia acestora;  
7. "comerciant" înseamnă orice întreprindere care acţionează în nume 
propriu pentru cumpărarea şi pentru vinderea ulterioară a deşeurilor, 
inclusiv acei comercianţi care nu ar intra fizic în posesia deşeurilor;  



 37

 8. "broker" înseamnă orice întreprindere care se ocupă de valorificarea  
sau eliminarea deşeurilor în numele altor persoane, inclusiv brokerii care 
nu ar intră fizic în posesia deşeurilor;  
 9. "gestionarea deşeurilor" înseamnă colectarea, transportul, 
valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor 
operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, 
inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;  
10. "colectare" înseamnă strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi 
stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de 
tratare;  
11. "colectare separată" înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de 
deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu 
scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;  
12. "prevenire" înseamnă măsurile luate înainte ca o substanţă, un 
material sau un produs să devină deşeu, care reduc:  
(a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau 

prelungirea duratei de viata a acestora;  
(b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii 

populaţiei, sau  
(c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;  
13. "reutilizare" înseamnă orice operaţiune prin care produsele sau 
componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi 
scop pentru care au fost concepute;  
14. "tratare" înseamnă operaţiunile de valorificare sau eliminare,  
inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;  
15. "valorificare" înseamnă orice operaţiune care are drept rezultat 
principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor 
materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop, sau faptul că 
deşeurile sunt pregătire pentru a putea servi scopului respectiv, în 
întreprinderi sau în economie în general. Anexa II stabileşte o listă a 
operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;  
16. "pregătirea pentru reutilizare" înseamnă operaţiunile de verificare, 
curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau 
componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a 
fi reutilizate fără nicio altă operaţiune de pre-tratare;  
17. "reciclare" înseamnă orice operaţiune de valorificare prin care  
deşeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-
şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri.  Aceasta include 
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retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi 
conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru 
operaţiunile de umplere;  
18. "regenerarea uleiurilor uzate" înseamnă orice proces de reciclare 
prin care uleiurile de bază pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, în 
special prin îndepărtarea contaminanţilor, a produselor de oxidare şi a 
aditivilor conţinuţi în acestea;  
19. "eliminare" înseamnă orice operaţiune care nu este o operaţiune de 
valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale 
acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie.  Anexa I stabileşte 
o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;  
20. "cele mai bune tehnici disponibile" înseamnă cele mai bune tehnici 
disponibile în conformitate cu articolul 2 alineatul (11) din Directiva 
96/61/CE.  

 Articolul 4 

 Ierarhia deşeurilor 

(1) Ierarhia deşeurilor, astfel cum este prezentată mai jos, se aplică în 
calitate de ordine a priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în 
materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:  
(a) prevenirea;  
(b) pregătirea pentru reutilizare;  
(c) reciclarea;  
(d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică; 

şi  
(e) eliminarea.  
(2) La aplicarea ierarhiei deşeurilor menţionate la alineatul (1), statele 
membre tadoptă măsuri pentru a încuraja opţiunile care produc cel mai 
bun rezultat global în privinţa mediului.  Aceasta poate să impună ca 
anumite fluxuri de deşeuri specifice să se îndepărteze de la ierarhie, în 
cazul în care acest lucru se justifică prin analizarea întregului ciclul de 
viaţă privind efectele globale ale generării şi gestionării respectivelor 
deşeuri.  

Statele membre garantează că procesul de elaborare a legislaţiei şi a 
politicii în materie de deşeuri se desfăşoară în deplină transparenţă şi 
respectă reglementările naţionale în vigoare referitoare la consultarea şi 
participarea cetăţenilor şi a părţilor interesate.  
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Statele membre iau în considerare principiile generale ale protecţiei 
mediului, al precauţiei şi durabilităţii, fezabilităţii tehnice şi viabilităţii 
economice, protecţiei resurselor, precum şi impactul global asupra 
mediului, sănătăţii populaţiei, economiei şi societăţii, conform articolelor 
1 şi 13.  

 Articolul 5 

 Subproduse 

(1) Pentru ca o substanţă sau un obiect, care rezultă în urma unui proces 
de producţie al cărui obiectiv principal nu este producerea acestuia, să nu 
fie considerat(ă) deşeu în sensul articolului 3, punctul (1), dar să fie 
considerat(ă) subprodus trebuie îndeplinite următoarele condiţii:  
(a) utilizarea ulterioară a substanţei sau a obiectului este sigură;  
(b) substanţa sau obiectul pot fi utilizate direct, fără a fi supuse unei alte 

prelucrări decât cea prevăzută de practica industrială obişnuită;  
(c) substanţa sau obiectul este produs ca parte integrantă a unui proces 

de producţie; şi  
(d) utilizarea ulterioară este legală, şi anume substanţa sau obiectul 

îndeplineşte toate cerinţele relevante privind produsul, protecţia 
mediului şi protecţia sănătăţii pentru utilizarea specifică şi nu va 
produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sănătăţii 
populaţiei.  

(2) Pe baza condiţiilor prevăzute la alineatul (1), măsurile pot fi adoptate 
pentru a determina criteriile care trebuie îndeplinite pentru anumite 
substanţe sau obiecte pentru a putea fi considerate subproduse şi nu 
deşeuri în conformitate cu articolul 3, punctul (1). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).  

 Articolul 6 

 Încetarea statutului de deşeu 
(1) Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri, 
în sensul articolului 3 punctului (1) în momentul în care au trecut printr-o 
operaţiune de valorificare, inclusiv reciclarea, şi îndeplinesc o serie de 
criterii specifice care urmează să fie definite conform următoarelor 
condiţii:  
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(a) substanţa sau obiectul este utilizate în mod curent pentru îndeplinirea 
unor scopuri specifice;  

(b) există o piaţă sau o cerere pentru substanţa sau obiectul în cauză;  
(c) substanţa sau obiectul îndeplineşte cerinţele tehnice pentru 

îndeplinirea scopurilor specifice şi respectă legislaţia şi normele 
aplicabile produselor; şi  

(d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu va produce efecte nocive 
asupra mediului sau a sănătăţii populaţiei.  

Criteriile includ şi valorile limită pentru poluanţi, dacă este necesar şi iau 
în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale 
substanţei sau produsului în cauză.  
(2) Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei directive prin completarea acesteia, cu privire la adoptarea 
criteriilor prevăzute la alineatul (1) şi care precizează tipurile de deşeuri 
cărora li se aplică respectivele criterii se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul 
(2).  Criteriile specifice încetării statutului de deşeu trebuie luate în 
considerare, printre altele, cel puţin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, 
metalelor, anvelopelor şi textilelor.  
(3) Deşeurile care încetează să mai fie considerate deşeuri în 
conformitate cu alineatele (1) şi (2), încetează de asemenea să mai fie 
considerate deşeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare şi 
reciclare prevăzute de Directivele 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 
2006/66/CE, precum şi de alte acte legislative comunitare aplicabile, 
atunci când sunt îndeplinite cerinţele privind reciclarea sau valorificarea 
din respectivele acte legislative.   
(4) În cazul în care nu există criterii stabilite la nivel comunitar în 
conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1) şi (2), statele 
membre pot decide de la caz la caz dacă un anumit deşeu a încetat să mai 
fie considerat ca atare, luând în considerare jurisprudenţa aplicabilă.  
Astfel de decizii sunt notificate Comisiei în conformitate cu Directiva 
98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de 
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul 
standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile 
societăţii informaţionale(1), atunci când directiva respectivă o impune.  
                                                           
1 JO L 204, 21.7.1998, p.  37. 
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 Articolul 7 

 Lista deşeurilor 
(1) Măsurile  destinate  să  modifice  elemente  neesenţiale  ale  prezentei 
directive cu privire la actualizarea listei deşeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE, sunt adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2). Lista 
deşeurilor include deşeuri periculoase şi ia în considerare originea şi 
compoziţia deşeurilor şi, dacă este cazul, valorile limită de concentraţie a 
substanţelor periculoase. Lista de deşeuri este obligatorie pentru a  
determina dacă un deşeu trebuie considerat deşeu periculos. Includerea 
unui obiect sau a unei substanţe pe listă nu înseamnă că respectivulobiect 
sau respectiva sbstanţă va fi considerat(ă) deşeu în orice împrejurare.  O 
substanţă sau un obiect este considerat deşeu numai în cazul în cae 
corespunde definiţiei de la articolul 3 punctul (1).  
(2) Un stat membru poate considera că anumite deşeuri sunt periculoase 
în cazul în care, chiar dacă nu figurează pe lista de deşeuri, acestea 
prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile enumerate în anexa III. 
Statul membru notifică astfel de situaţii Comisiei, fără întârziere. Acesta 
le consemnează în raportul prevăzut la articolul 37 alineatul (1) şi 
furnizează Comisiei toate informaţiile relevante. În lumina notificăriloe 
primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie 
adaptată.   
(3) În cazul în care un stat membru deţine dovezi conform cărora anumite 
deşeuri care figurează pe listă ca fiind periculoase nu prezintă niciuna din 
proprietăţile enumerate în anexa III, acesta le poate trata ca 
nepericuloase.  Statul membru notifică fără întârziere situaţiile de acest 
tip Comisiei şi furnizează toate dovezile necesare. În lumina notificărilor 
primite, lista este reexaminată pentru a determina dacă aceasta trebuie 
adaptată.  
(4) Reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase nu se 
poate realiza prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a 
diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai 
mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind 
periculos.  
(5) Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei 
directive cu privire la reexaminarea listei pentru a determina dacă aceasta 
trebuie adaptată în conformitate cu alineatele (2) şi (3) se adoptă în 
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conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la 
articolul 39 alineatul (2 ).  
(6) Statele membre pot considera deşeurile drept nepericuloase în 
conformitate cu lista deşeurilor menţionată la alineatul (1).  
(7) Comisia asigură faptul că lista deşeurilor şi orice revizuire a acestei 
liste respectă în mod corespunzător principiile clarităţii, inteligibilităţii şi 
accesibilităţii pentru utilizatori, în special pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii (IMM-uri).  

CAPITOLUL II 

CERINŢE GENERALE 

Articolul 8 

Răspunderea extinsă a  producătorilor 

(1)  Pentru a consolida reutilizarea şi prevenirea, reciclarea şi alte tipuri 
de valorificare a deşeurilor, statele membre adoptă măsuri legislative sau 
non-legislative pentru a se asigura că orice persoană fizică sau juridică 
care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, tratează, 
vinde sau importă produse (producătorul produsului) este supusă unui 
regim de răspundere extinsă a producătorului.  
Astfel de măsuri pot include, printre altele, acceptarea produselor 
returnate şi a deşeurilor care rămân după utilizarea respectivelor produse, 
precum şi gestionarea ulterioară a deşeurilor şi răspunderea financiară 
pentru aceste activităţi.  Aceste măsuri pot include obligaţia de a pune la 
dispoziţia publicului informaţiile disponibile cu privire la caracterul 
reutilizabil şi reciclabil al produselor. 
(2) Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a încuraja 
proiectarea de produse care să aibă un efect redus asupra mediului şi care 
să genereze o cantitate scăzută de deşeuri în timpul producerii şi al 
utilizării ulterioare, şi pentru a se asigura că valorificarea şi eliminarea 
produselor care au devenit deşeuri se realizează în conformitate cu 
articolele 4 şi 13. 
Astfel de măsuri pot, printre altele, să încurajeze dezvoltarea, producerea 
şi comercializarea produselor cu utilizări multiple, care sunt durabile 
punct de vedere tehnic şi care pot, după ce au devenit deşeuri, să facă 
obiectul unei valorificări sigure şi al unei eliminări care să respecte 
mediul.   
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(3) În momentul aplicării răspunderii extinse a producătorului, statele 
membre iau în considerare fezabilitatea tehnică şi viabilitatea economică 
precum şi efectele globale asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei şi 
impactul social, cu respectarea necesităţii de a asigura buna funcţionare a 
pieţei interne.  
(4) Regimul de răspundere extinsă a producătorului este aplicat fără a se 
aduce atingere răspunderii pentru gestionarea deşeurilor prevăzută la 
articolul 15 alineatul (1) şi fără a aduce atingere legislaţiei specifice 
existente privind fluxul de deşeuri şi privind produsele.  

Articolul 9 

Prevenirea generării deşeurilor 

După consultarea tuturor părţilor interesate, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului următoarele rapoarte, însoţite, 
dacă este cazul, de propunerile de măsuri necesare pentru a sprijini 
activităţile de prevenire şi punerea în aplicare a programelor de prevenire 
a generării deşeurilor menţionate la articolul 29 şi care cuprind:  
(a) până la sfârşitul anului 2011, un raport interimar referitor la evoluţia 

generării de deşeuri şi la domeniul de aplicare al prevenirii generării 
deşeurilor, inclusiv definirea unei politici de proiectare ecologică a 
produselor, care să abordeze atât generarea deşeurilor, cât şi prezenţa 
substanţelor periculoase în deşeuri pentru a promova tehnologiile 
axate asupra produselor durabile, reutilizabile şi reciclabile; 

(b) până la sfârşitul anului 2011, elaborarea unui plan de acţiune pentru 
adoptarea unor măsuri de sprijin suplimentare la nivel european, în 
special, a unor măsuri de modificare a modelelor de consum actuale;  

(c) până la sfârşitul anului 2014, stabilirea obiectivelor pentru 2020 în 
materie de prevenire a generării de deşeuri şi de decuplare, care să se 
bazeze pe cele mai bune practici în vigoare, inclusiv, dacă este cazul, 
o reexaminare a indicatorilor menţionaţi la articolul 29 alineatul (4).  

Articolul 10 

Recuperare 

(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că toate  
deşeurile sunt supuse unor operaţiuni de valorificare în conformitate cu 
articolele 4 şi 13.  
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(2)  În cazul în care este lucru este necesar pentru respectarea alineatul 
(1) şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea valorificării, deşeurile sunt 
colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de 
vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului, şi nu se amestecă cu 
alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.  

Articolul 11 

Reutilizarea şi reciclarea 
(1)  Statele membre iau măsuri, după caz, pentru a promova reutilizarea 
produselor şi pregătirea pentru reutilizare activităţi, în special prin 
încurajarea înfiinţarea şi susţinerea de reutilizare şi a reţelelor de 
reparare, utilizarea unor instrumente economice, criteriile de achiziţii 
publice, cantitative obiectivele sau alte măsuri.  
Statele membre iau măsuri de promovare a reciclării de înaltă calitate şi, 
în acest scop, introduc sisteme de colectare separată a deşeurilor, în care 
acest demers este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al 
protecţiei mediului, iar sistemele respective respectă standardele de 
calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare.  
Până în anul 2015, cu condiţia respectării articolului 10 alineatul (2), se 
introduc sisteme de colectare separată cel puţin pentru următoarele:  
hârtie, metal, plastic şi sticlă.  
(2)  Pentru respectarea obiectivelor prezentei directive şi pentru a evolua 
în direcţia unei societăţi europene a reciclării cu un înalt nivel ridicat de 
eficienţă a folosirii resurselor, statele membre adoptă măsurile necesare 
destinate realizării următoarelor obiective:  
(a) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, 

cum ar fi, cel puţin, hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din  
gospodării şi, eventual, provenind din alte surse, în măsura în care 
aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din 
gospodării, se măreşte la un nivel minim de 50% din masa totală;  

(b) până în 2020, pregătirea pentru reutilizarea, reciclarea şi alte 
operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere 
care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, a deşeurilor 
nepericuloase  provenind  din  activităţi  de  construcţie şi demolări, 
cu  excepţia  materialelor  geologice  naturale  definite  la  categoria 
17 05 04 din CED, se măreşte la un nivel minim de 70% din masă.  
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(3)  Comisia stabileşte reguli detaliate de aplicare şi metode de calcul 
pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la alineatul (2) din 
prezentul articol, având în vedere Regulamentul (CE) nr 2150/2002 al 
Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor 
la statisticile privind deşeurile(1).  Acestea pot include perioade de 
tranziţie pentru statele membre care, în 2008, au reciclat mai puţin de 5% 
din oricare dintre categoriile de deşeuri menţionate la alineatul (2).  
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 (2) 
din prezenta directivă.  
(4)  Până la 31 decembrie 2014, Comisia examinează măsurile şi 
obiectivele menţionate la alineatul (2) cu vederea consolidării 
obiectivelor, dacă acest lucru este necesar, şi pentru a lua în considerare 
stabilirea unor obiective pentru alte fluxuri de deşeuri.  Raportul 
Comisiei, însoţit, după caz, de o propunere, se trimite Parlamentului 
European şi Consiliului.  În raportul său, Comisia ia în considerare 
efectele asupra mediului, economice şi sociale semnificative pe care le 
are stabilirea obiectivelor.  
(5)  La fiecare trei ani, în conformitate cu articolul 37, statele membre 
înaintează Comisiei rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor. În 
cazul neîndeplinirii obiectivelor, acest raport include motivele eşecului 
respectiv  şi  măsurile  pe  care  statele  membre  intenţionează  să le ia în 
 vederea îndeplinirii obiectivelor respective.  

Articolul 12 

Eliminarea 
Statele membre garantează că, în cazul în care valorificarea, astfel cum 
este prevăzută la articolul 10 alineatul (1) nu are loc, toate deşeurile sunt 
supuse operaţiunilor de eliminare în condiţii de siguranţă, care 
îndeplinesc cerinţele de la articolului 13 privind protecţia sănătăţii 
populaţiei şi a mediului.  

Articolul 13 

Protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului 

                                                           
1 JO L 332, 9.12.2002, p.  1. 
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Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a garanta că gestionarea 
deşeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea şi fără a dăuna 
mediului, în special:  
(a) fără a crea riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau floră;  
(b) fără a crea neplăceri din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi  
(c) fără a afecta peisajul sau zonele de interes special.  

Articolul 14 

Costurile 
(1)  În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costul gestionării 
deşeurilor urmează să fie suportat de producătorul iniţial de deşeuri, sau 
de deţinătorii actuali ori deţinătorii anterioari ai deşeurilor.  
(2)  Statele membre pot decide că respectivele costuri ale gestiunii 
deşeurilor urmează să fie suportate în întregime sau în parte de 
producătorul produsului din care derivă deşeul respectiv şi că 
distribuitorii unui asemenea produs pot participa la aceste costuri.  

CAPITOLUL III 

GESTIONAREA DEŞEURILOR 

Articolul 15 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor 
(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice 
producător iniţial de deşeuri sau alt deţinător de deşeuri efectuează el 
însuşi operaţiunea de tratare a deşeurilor sau transferă această operaţiune 
unui agent, unei unităţi sasu întreprinderi care desfăşoară activităţi de 
tratare a deşeurilor sau unui colector de deşeuri public sau privat în 
conformitate cu articolele 4 şi 13.  
(2)  Atunci când deşeurile sunt transferate de la producătorul sau 
deţinătorul iniţial către una dintre persoanele fizice sau juridice 
menţionate la alineatul (1) în vederea efecturăă unor operaţiuni de tratare 
preliminară, acesta nu este scutit, ca regulă generală, de responsabilitatea 
pentru realizarea operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă.  
Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr 1013/2006, statele 
membre pot preciza condiţiile cu privire la responsabilitate şi decide în ce 
cazuri producătorului iniţial îi revine responsabilitatea pentru întregul 
lanţ al procesului de tratare sau în care cazuri responsabilitatea 
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producătorului şi a deţinătorului se pot împărţi sau delega între actorii din 
lanţul procesului de tratare.   
(3)  Statele membre pot decide, în conformitate cu articolul 8, ca 
responsabilitatea cu privire la organizarea activităţilor de gestionare a 
deşeurilor să revină parţial sau în totalitate producătorului produsului din 
care derivă deşeul respectiv şi ca distribuitorii respectivului produs să 
împartă această responsabilitate.  
(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, pe 
teritoriul lor, unităţile sau întreprinderile specializate în colectarea sau 
transportul de deşeuri livrează deşeurile colectate şi transportate la 
instalaţiile corespunzătoarecare de tratare cu respectarea obligaţiilor 
prevăzute articolului 13.  

 Articolul 16 

 Principiile autonomiei şi proximităţii 
(1)  Statele membre iau măsurile necesare, în colaborare cu alte state 
membre, dacă este necesar sau oportun, în vederea stabilirii unei reţele 
integrate şi corespunzătoare de unităţi de eliminare a deşeurilor şi de 
instalaţii de valorificare a deşeurilor municipale mixte colectate din 
gospodăriile private, inclusiv în cazul în care această colectare vizează şi 
astfel de deşeuri provenite de la alţi producători, luând în considerare 
cele mai bune tehnici disponibile.  

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr 1013/2006, statele membre pot 
limita, în vederea protejării propriei reţele, intrările transporturilor de 
deşeuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalaţii de valorificare, 
în cazul în care s-a stabilit că asemenea transporturi ar duce la necesitatea 
eliminării deşeurilor naţionale sau ar presupune tratarea respectivelor 
deşeuri într-un mod care nu este consecvent cu planurile lor de gestionare 
a deşeurilor.  Statele membre notifică orice astfel de decizie Comisiei.  
Statele membre pot, de asemenea, să limiteze ieşirile transporturilor de 
de deşeuri din considerente de mediu, astfel cum sunt prevăzute în  
Regulamentul (CE) nr 1013/2006.  

(2)  Reţeaua este concepută pentru a permite întregii Comunităţi să 
asigure prin mijloace proprii eliminarea deşeurilor, precum şi  
valorificarea deşeurilor menţionate la alineatul (1) şi pentru a permite 
statelor membre să acţioneze individual în acest scop, ţinând seama de 
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condiţiile geografice şi de necesitatea unor instalaţii specializate pentru 
anumite tipuri de deşeuri.  

(3)  Reţeaua permite eliminarea deşeurilor şi valorificarea deşeurilor 
menţionate la alineatul (1) într-una din cele mai apropiate instalaţii 
adecvate, prin cele mai potrivite metode şi tehnologii, pentru a asigura un 
înalt nivel de protecţie pentru mediu şi sănătatea publică.  

(4)  Principiile autonomiei şi proximităţii nu înseamnă că fiecare stat 
membru trebuie să posede gama completă de instalaţii de valorificare 
finală pe teritoriul său.  

Articolul 17 

Controlul deşeurilor periculoase 
Statele membre adoptă măsurile necesare, astfel încât generarea,  
colectarea şi transportul deşeurilor periculoase, precum şi stocarea şi 
tratarea acestora, să se realizeze în condiţii de protecţie pentru mediul 
înconjurător şi pentru sănătatea umană, pentru a îndeplini cerinţele  de la  
articolul 13, inclusiv măsuri care să garanteze urmărirea şi controlul 
deşeurilor periculoase, începând cu generarea acestora şi până la 
destianţia finală, în conformitate cu prevederile articolelor 35 şi 36.  

Articolul 18 

Interzicerea amestecării deşeurilor periculoase 
(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că deşeurile 
periculoase nu sunt amestecate nici cu alte categorii de deşeuri 
periculoase, nici cu alte deşeuri, substanţe sau materiale.  Amestecarea 
include diluarea substanţelor periculoase.  
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot autoriza 
amestecarea cu condiţia ca:  
(a) operaţiunea de amestecare să fie efectuată de o unitate sau 

întreprindere pe baza unei autorizaţii obţinute conform dispoziţiilor  
articolului 23;  

(b) în condiţiile prevăzute la articolul 13 să fie respectate, iar efectele 
nocive ale gestinării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra 
mediului să nu fie agravate; şi  

(c) operaţiunea de amestecare să se realizeze în conformitate cu cele mai 
bune tehnici disponibile.  
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(3)  În cazul în care deşeurile periculoase au fost amestecate într-un mod 
diferit de cel prevăzut la alineatul (1), separarea se efectuează dacă este 
posibil şi necesar, pe baza unor criterii tehnice şi economice de 
fezabilitate, pentru a respecta dispoziţiile articolului 13.  

Articolul 19 

Etichetarea deşeurilor periculoase 
(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, în 
timpul colectării, al transportului şi al stocării temporare, deşeurile 
periculoase sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu normele 
internaţionale şi comunitare în vigoare.  
(2)  În cazul în care deşeurile periculoase sunt transferate pe teritoriul 
unui stat membru, aceastea sunt însoţite de un document de identificare 
care poate fi în format electronic şi care conţine datele corespunzătoare 
menţionate în anexa IB la Regulamentul (CE) nr 1013/2006.  

Articolul 20 

Deşeurile periculoase rezultate din gospodării 
Articolele 17, 18, 19 şi 35 nu se aplică deşeurilor mixte provenind din 
gospodării private.  
Articolele 19 şi 35 nu se aplică fracţiunilor separate de deşeuri 
periculoase provenind din gospodării private atât timp cât colectarea, 
eliminarea sau valorificarea lor nu a fost acceptată de o unitate sau 
întreprindere care a obţinut o autorizaţie sau a fost înregistrată în 
conformitate cu articolele 23 sau 26.  

Articolul 21 

Uleiurile uzate 
(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor 
periculoase prevăzute la articolele 18 şi 19, statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a se asigura că:  
(a) uleiurile uzate sunt colectate separat în cazul în care acest lucru este 

punct de vedere tehnic;  
(b) deşeuri uleiurile sunt tratate în conformitate cu articolele 4 şi 13;  
(c) în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic şi  

viabil din punct de vedere economic, uleiurile uzate prezentând 
caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se 
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amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de 
amestecare împiedică tratarea lor.  

(2) În scopul colectării separate a uleiurilor uzate şi al tratării lor 
corespunzătoare, statele membre pot, conform condiţiilor lor naţionale, să 
aplice măsuri suplimentare, cum ar fi cerinţe tehnice, responsabilitatea 
producătorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.  
(3)  În cazul în care, conform legislaţiei naţionale, uleiurile uzate fac 
obiectul unor cerinţe privind regenerarea, statele membre pot prevedea ca 
acestea să fie regenerate dacă acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic şi atunci când se aplică articolele 11 sau 12 din Regulamentul 
(CE) nr 1013/2006, pot restricţiona transportul transfrontalier de uleiuri 
uzate dinspre teritoriul lor către instalaţii de incinerare sau co-incinerare, 
pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate.  

Articolul 22 

Bio-deşeurilor 
Statele membre iau măsuri, dăcă este cazul şi în conformitate cu 
articolele 4 şi 13, pentru a încuraja:  
(a) colectarea separată a bio-deşeurilor în vederea compostării şi 

fermentării bio-deşeurilor;  
(b) tratarea bio-deşeurilor într-un mod care asigură un înalt nivel de 

protecţie a mediului;  
(c) folosirea unor materiale sigure pentru mediu produse din bio-deşeuri.  
Comisia efectuează un studiu cu privire la gestionarea bio-deşeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă este cazul.  Studiul de evaluare  
examinează oportunitatea stabilirii de cerinţe minime pentru gestionarea 
bio-deşeurilor şi criteriile de calitate pentru compostul produsul 
fermentat din bio-deşeuri, în vederea garantării unui nivel înalt de 
protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.  

CAPITOLUL IV 

AUTORIZARE ŞI ÎNREGISTRARE 

Articolul 23 

Eliberarea autorizaţiei 
(1)  Statele membre impun tuturor unităţilor sau întreprinderilor care 
intenţionează  să  desfăşoare  activităţi  de  tratare a deşeurilor să obţină o 
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 autorizaţie din partea autorităţii competente.  

În autorizaţie se precizează cel puţin următoarele:  
(a) tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate;  
(b) pentru fiecare tip de operaţiune permisă, cerinţele tehnice şi de orice 

altă natură aplicabile amplasamentului în cauză;  
(c) măsurile de siguranţă şi de prevenire care trebuie luate;  
(d) metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operaţiune;  
(e) monitorizarea şi controlul operaţiunilor, după caz;  
(f) măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz.  
(2)  Autorizaţiile se pot elibera pentru o perioadă determinată şi se pot 
reînnoi.  
(3)  În cazul în care autoritatea competentă consideră că metoda de 
tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de vedere al protecţiei 
mediului, în special atunci când metoda nu este conformă cu articolul 13, 
aceasta refuză eliberarea autorizaţiei.  
(4)  Toate autorizaţiile eliberate pentru operaţiuni de incinerare sau co-
incinerare cu valorificarea energiei trebuie să respecte condiţia ca 
valorificarea energiei să aibă un randament energetic ridicat.  
(5)  Sub rezerva respectării cerinţelor prezentului articol, autorizaţiilor 
emise în baza altei legislaţii naţionale sau comunitare se pot combina cu 
permisele necesare în temeiul alineatului (1) pentru a forma o singură 
autorizaţie în cazul în care un astfel de format înlătură dublarea inutilă de 
informaţii şi repetarea muncii de către operator sau autoritatea 
competentă. 

Articolul 24 

Derogări de la obligaţia de autorizare 
Statele membre pot acorda unităţilor sau întreprinderilor derogări de la 
obligaţia prevăzută la articolul 23 alineatul (1) pentru următoarele 
operaţiuni:  
(a) eliminarea propriilor deşeuri nepericuloase la locul de producţie; sau  
(b) valoridicarea deşeurilor.  

Articolul 25 

Condiţii pentru derogări 
(1)  În cazul în care un stat membru doreşte să acorde derogări în 
conformitate cu articolul 24, acesta stabileşte, pentru fiecare tip de 
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activitate, reguli generale care să prevadă tipurile şi cantităţile de deşeuri 
care pot face obiectul unei derogări, precum şi metoda de tratare care 
trebuie aplicată.  

Aceste norme se stabilesc astfel încât să se asigure că deşeurile sunt 
tratate în conformitate cu articolul 13.  În cazul operaţiunilor de eliminare 
menţionate la articolul 24 litera (a), aceste norme ar trebui să ia în 
considerare cele mai bune tehnici existente.  

(2)  Pe lângă normele generale prevăzute la alineatul (1), statele membre 
stabilesc condiţii speciale pentru derogările acordate în cazul deşeurilor 
periculoase, inclusiv pe tipuri de activităţi, precum şi alte eventuale 
cerinţe necesare pentru efectuarea diferitelor forme de valorificare şi, 
unde este cazul, valori limită pentru conţinutul de substanţe periculoase 
al deşeurilor şi valori limită de emisie.  

(3)  Statele membre informează Comisia în legătură cu normele generale 
stabilite în temeiul alineatele (1) şi (2).  

Articolul 26 

Înregistrare 
În cazul în care următoarele nu fac obiectul cerinţelor privind autorizarea, 
statele membre se asigură că autoritatea competentă menţine un registru 
cu:  
(a) unităţile şi întreprinderile care colectează şi transportă deşeuri în 

sistem profesional;  
(b) agenţi sau brokeri; şi  
(c) unităţile sau întreprinderile care fac obiectul derogărilor de la 

cerinţele de autorizare conform articolului 24.  
Acolo unde este posibil, se folosesc documentele existente deţinute de 
autoritatea locală pentru a obţine informaţii relevante pentru acest proces 
de înregistrare în vederea reducerii sarcinii administrative.  

Articolul 27 

Standarde minime 
(1)  Pot fi adoptate standarde tehnice minime pentru activităţi de tratare 
care necesită o autorizaţie în conformitate cu articolul 23, în cazul în care 
există dovezi că se poate un beneficiu în ceea ce priveşte protecţia 
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sănătăţii populaţiei şi a mediului, ca urmare a aplicării unor astfel de 
standarde minime. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 39 alineatul (2).  

(2)  Intră sub incidenţa acestor standarde minime numai acele activităţi 
de tratare a deşeurilor care nu intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE sau 
nu pot intra sub incidenţa acesteia.   

(3)  Aceste standarde minime:  
(a) se concentrează pe principalele efecte asupra mediului rezultate din 

activitatea de tratare a deşeurilor;  
(b) asigură că deşeurile sunt tratate în conformitate cu articolul 13;  
(c) iau în considerare cele mai bune tehnici disponibile; şi  
(d) după caz, includ elemente referitoare la calitatea tratării şi cerinţele 

de procesare.  

(4)  Se adoptă standarde minime pentru activităţile care necesită 
autorizare în conformitate cu articolul 26 literele (a) şi (b) în cazul în care 
există dovezi că se poate obţine un beneficiu în ceea ce priveşte protecţia 
sănătăţii populaţiei şi a mediului sau evitarea disfuncţionalităţilor pieţei 
interne ca urmare a aplicării unor astfel de standarde minime, inclusiv 
elementele referitoare la calificarea tehnică a colectorilor, transpor-
tatorilor, agenţilor sau brokerilor.  

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul 
(2).  

CAPITOLUL V 

PLANURI SI PROGRAME 

Articolul 28 

Planurile de gestionare a deşeurilor 
(1)  Statele membre se asigură că autorităţile lor competente stabilesc în 
conformitate cu dispoziţiile articolelor 1, 4, 13 şi 16, unul sau mai multe 
planuri de gestionare a deşeurilor.  
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Planurile, considerate individual sau în combinaţie, acoperă întregul 
teritoriu geografic al statului membru în cauză.  

(2)  Planurile de gestionare a deşeurilor cuprind o analiză a situaţiei 
actuale a gestionării deşeurilor pe teritoriul geografic în cauză, precum şi 
măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în 
cazul pregătirii pentru reutilizare, în cazul reciclării, valorificării şi 
eliminării deşeurilor precum şi o evaluare a modului în care planul va 
ajuta la punerea în aplicare a obiectivelor şi dispoziţiilor prezentei 
directive.  

(3)  Planurile de gestionare a deşeurilor conţin, după caz şi luând în 
considerare nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, cel puţin 
următoarele:  

(a) tipul, cantitatea şi sursa deşeurilor generate pe teritoriu, deşeurile 
care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul naţional, precum şi o 
evaluare a evoluţiei viitoare a fluxurilor de deşeuri; 

(b) schemele existente de colectare a deşeurilor şi principalele instalaţii 
de eliminare şi valorificare, inclusiv orice aranjamente speciale 
pentru uleiurile uzate, deşeurile periculoase sau fluxurile de deşeuri 
abordate de legislaţia comunitară specifică;  

(c) o evaluare a necesarului de noi scheme de colectare, închiderea 
instalaţiilor de deşeuri existente, infrastructura suplimentară pentru 
instalaţiile de deşeuri în conformitate cu articolul 16, şi, dacă este 
cazul, investiţiile legate de acestea;  

(d) informaţii suficiente cu privire la criteriile de identificare a 
amplasamentului şi la capacitatea viitoare de eliminare sau de 
operare a instalaţiilor majore de valorificare, dacă este cazul; 

(e) politici generale de gestionare a deşeurilor, inclusiv tehnologii şi 
metode planificate de gestionare a deşeurilor sau politici privind 
deşeurile care ridică probleme specifice de gestionare.  

 (4)  Planul de gestionare a deşeurilor poate conţine, luând în considerare 
nivelul geografic şi acoperirea zonei de planificare, următoarele:  
(a) aspectele organizaţionale legate de gestionarea deşeurilor, inclusiv o 

descriere a alocării responsabilităţilor între actorii publici şi privaţi 
care se ocupă cu gestionarea deşeurilor;  

(b) o analiză a utilităţii şi a adecvării utilizării instrumentelor economice 
şi de altă natură pentru rezolvarea diverselor probleme legate de 
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deşeuri, luând în considerare necesitatea menţinerii unei bune 
funcţionări a pieţei interne;  

(c) utilizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare adresate  
publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;  

(d) siturile contaminate istoric de eliminare a deşeurilor şi măsuri pentru 
reabilitarea acestora.  

(5)  Planurile de gestionare a deşeurilor respectă cerinţele privind 
gestionarea deşeurilor, stabilite la articolul 14 din Directiva 94/62/CE şi 
strategia de punere în aplicare a planului de reducere a deşeurilor 
biodegradabile depozitate, menţionată la articolul 5 din Directiva 
1999/31/CE .  

Articolul 29 

Programe de prevenire a generării deşeurilor 

(1)  Statele membre stabilesc, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 1 
şi 4, programe de prevenire a generării deşeurilor până la 12 decembrie 
2013.  

Aceste programe fie sunt integrate în planurile de gestionare a deşeurilor 
prevăzute la articolul 28 sau în alte programe de politici de mediu, după 
caz, fie funcţionează ca programe distincte.  În cazul în care un astfel de 
program este integrat în planul de gestionare a deşeurilor sau în alte 
programe, măsurile de prevenire a generării deşeurilor trebuie  
identificate clar.  
(2)  Programelor menţionate la alineatul (1) stabilesc obiective de 
prevenire a generării deşeurilor.  Statele membre descriu măsurile de 
prevenire existente şi evaluează utilitatea exemplelor de măsuri indicate 
în anexa IV sau a altor măsuri corespunzătoare.  
 Scopul acestor obiective şi măsuri este eliminarea legăturii dintre 
creşterea economică şi impactul asupra mediului asociat cu generarea de 
deşeuri.  
(3)  Statele membre stabilesc valorile de referinţă calitative sau 
cantitative specifice adecvate pentru măsurile de prevenire a generării 
deşeurilor adoptate pentru a monitoriza şi pentru a evalua progresul 
măsurilor şi pot stabili şi alte obiective calitative sau cantitative şi 
indicatori specifici pe lângă cele prevăzute la alineatul (4), în acelaşi 
scop.  
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(4)  Indicatorii pentru măsurile de prevenire a generării deşeurilor pot fi 
adoptaţi în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la 
articolul 39 alineatul (3).  
(5)  Comisia creează un sistem de schimb de informaţii privind cele mai 
bune practici în materie de prevenire a generării de deşeuri şi elaborează 
orientări pentru asistarea statelor membre la pregătirea programelor.  

Articolul 30 

Evaluarea şi revizuirea planurilor şi a programelor 
(1)  Statele membre se asigură că planurile de gestionare a deşeurilor şi 
programele de prevenire a generării deşeurilor sunt evaluate cel puţin o 
dată la şase ani şi revizuite după caz şi, acolo unde se aplică, în 
conformitate cu articolele 9 şi 11.  
(2)  Agenţia Europeană de Mediu este invitată să includă în raportul său 
anual un bilanţ al progreselor realizate în completarea şi punerea în 
aplicare a programelor de prevenire a generării deşeurilor.  

Articolul 31 

Participarea publicului 
Statele membre se asigură că părţile interesate şi autorităţile relevante, 
precum şi publicul larg au posibilitatea de a participa la elaborarea 
planurilor de gestionare a deşeurilor şi a programelor de prevenire a 
generării deşeurilor şi de a avea acces la acestea odată elaborate, în 
conformitate cu Directiva 2003/35/CE sau, dacă este relevant, cu 
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe 
asupra mediului(1).  Acestea plasează planurile şi programele pe o pagină 
de internet accesibilă publicului.  

Articolul 32 

Cooperarea 
Statele membre cooperează, dăcă este cazul, cu alte state membre 
înteresate şi cu Comisia la elaborarea planurilor de gestionare a 
deşeurilor şi a programelor de prevenire a generării deşeurilor în 
conformitate cu articolele 28 şi 29.  

                                                           
1 JO L 197, 21.7.2001, p.  30. 
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Articolul 33 

Informaţii care trebuie prezentate Comisiei 
(1)  Statele membre informează Comisia cu privire la planurile de 
gestionare a deşeurilor şi programele de prevenire a generării deşeurilor 
menţionate la articolele 28 şi 29 în momentul în care au fost adoptate şi 
în cazul în care au survenit modificări importante în cadrul planurilor şi 
programelor.  

 (2)  Modalitatea de notificare a acestor informaţii cu privire la adoptarea 
şi modificările de substanţă survenite în cadrul acestor planuri şi 
programe se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare 
prevăzută la articolul 39 alineatul (3).  

CAPITOLUL VI 

CONTROALELE ŞI EVIDENŢA 

Articolul 34 

Controalele 
(1)  Unităţile sau întreprinderile care efectuează operaţiuni de tratare a 
deşeurilor, unităţile şi întreprinderile profesionale de colectare sau 
transportă de deşeuri, agenţii, brokeriii şi producătorii de deşeuri 
periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzătoare 
efectuate de autorităţile competente.  
(2)  Controalele referitoare la operaţiunile de colectare şi de transport au 
în vedere originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor colectate şi 
transportate.  
(3)  Statele membre pot ţine seama de înregistrările efectuate în baza 
Schemei comunitare de management de mediu şi audit (EMAS), în 
special în ceea ce priveşte frecvenţa şi intensitatea controalelor.  

Articolul 35 

Păstrarea evidenţei 
(1)  Unităţile sau întreprinderile prevăzute la articolul 23 alineatul (1), 
producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile 
specializate în colectarea şi transportul de deşeuri periculoase sau care 
acţionează în calitate de agenţi sau brokeri de deşeuri periculoase ţin o 
evidenţă cronologică a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, dăcă este 
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cazul, a destinaţiei, frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a 
metodei de tratare prevăzute pentru deşeuri şi, la cerere, pun aceste 
informaţii la dispoziţia autorităţilor competente.  

(2)  În cazul deşeurilor periculoase, evidenţa se păstrează timp de cel 
puţin trei ani, cu excepţia unităţilor şi întreprinderilor de transport de 
deşeuri periculoase, care trebuie să ţină o evidenţă timp de cel puţin 12 
luni.  

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, sunt  
furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de 
gestionare au fost efectuate.  

(3)  Statele membre pot solicita producătorilor de deşeuri nepericuloase 
să respecte alineatele (1) şi (2).  

Articolul 36 

Punere în aplicare şi sancţiuni 
(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru interzicerea 
abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.  
(2)  Statele membre stabilesc dispoziţiile regimul sancţiunilor aplicabile 
în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei directive şi iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate.  Sancţiunile 
prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare.  

CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

Articolul 37 

Raportarea şi revizuirea 
(1)  La fiecare trei ani, statele membre informează Comisia, prin 
prezentarea unor rapoarte sectoriale în format electronic, în legătură cu 
punerea în aplicare a prezentei directive. Aceste rapoarte conţin, de 
asemenea, informaţii cu privire la gestionarea uleiurilor uzate şi la 
progresele înregistrate în punerea în aplicare a programelor de prevenire 
a generării deşeurilor şi, după caz, informaţii despre măsurile aplicabile, 
aşa cum este prevăzut la articolul 8 privind responsabilitatea  
producătorului.  
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Raportul se întocmeşte pe baza unui chestionar sau a unei scheme 
stabilite de Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 
6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de 
standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor 
directive referitoare la mediu(1).  Raportul este transmis Comisiei în 
termen de nouă luni de la încheierea perioadei de trei ani la care se referă.  

(2)  Comisia transmite chestionarul sau schema statelor membre cu şase 
luni înainte de începerea perioadei la care se referă raportul sectorial.  
(3)  Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentei 
directive în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor sectoriale ale 
statelor membre în conformitate cu alineatul (1).  
(4)  În primul raport întocmit până la 12 decembrie 2014, Comisia 
reexaminează punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv 
reglementările în domeniul eficienţei energetice, şi prezentă, dacă este 
cazul, o propunere de revizuire.  De asemenea, raportul evaluează  
programele de prevenire a generării deşeurilor existente în statele 
membre, obiectivele şi indicatorii şi reexaminează oportunitatea 
introducerii, la nivel comunitar, a unor programe, inclusiv scheme de 
responsabilitate a producătorului pentru anumite fluxuri de deşeuri 
obiective, indicatori şi măsuri privind reciclarea, precum şi operaţiuni de 
valorificare de materiale şi energie, care ar putea contribui la îndeplinirea 
mai eficientă a obiectivelor stabilite la articolele 1 şi 4.  

Articolul 38 
Interpretarea şi adaptarea la progresul tehnic 

(1)  Comisia poate elabora orientări pentru interpretarea definiţiilor de 
“valorificare” şi “eliminare”.  
Dacă este necesar, se precizează aplicarea formulei pentru instalaţiile de 
incinerare menţionate în anexa II, R1. Condiţiile climatice locale, precum 
intensitatea frigului şi nevoai de încălzire, pot fi luate în considerare în 
măsura în care acestea influenţează cantităţile de energie care pot fi 
utilizate sau produse din punct de vedere tehnic sub formă de 
electricitate, căldură, vapori de răcire sau de prelucrare.  Condiţiile locale 
ale regiunilor ultraperiferice astfel cum sunt recunoscute în articolul 299 
alineatul (2) al patrulea paragraf din tratat şi ale teritoriilor menţionate la 
articolul 25 din Actul de aderare din 1985 pot fi, de asemenea, luate în 
                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p.  48. 
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considerare.  Această măsură, destinată să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).  
(2)  Anexele pot fi modificate în funcţie de progresul tehnic şi ştiinţific.  
Aceste măsuri, concepute pentru a modifica elementele neesenţiale ale 
prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la articolul 39 alineatul (2).  

Articolul 39 
Procedura comitetului 

(1)  Comisia este asistată de un comitet.  
(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 
5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie. 
(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 
5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 
din respectiva decizie. 
 Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE 
se stabileşte la trei luni.  

Articolul 40 
Transpunerea 

(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege 
şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la 12 decembrie 2010.  

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conţin o trimitere 
la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale.  Modalitatea de efectuare a unor astfel de trimiteri 
se stabileşte de către statele membre.  

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele 
principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă.  

Articolul 41 

Abrogare şi dispoziţii tranzitorii 
Directivele 75/439/CEE, 91/689/CEE şi 2006/12/CE se abrogă de la 12 
decembrie 2010.  
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Cu toate acestea, de la 12 decembrie 2008, se aplică următoarele 
dispoziţii:  

(a) în Directiva 75/439/CEE, la articolul 10 alineatul (4) se înlocuieşte 
cu următorul text:  

"(4) Metoda de referinţă pentru măsurare, în vederea determinării 
conţinutului de PCB/PCT al uleiurilor uzate, se stabileşte de către 
Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la articolul 18 alineatul (4) din 
Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
aprilie 2006 privind deşeurile (∗).  

(b) Directiva 91/689/CEE se modifică după cum urmează:  
(i)  La articolul 1, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:  
"(4) În sensul prezentei directive "deşeuri periculoase" înseamnă:  
- deşeurile clasificate ca deşeuri periculoase în conformitate cu  lista 

stabilită prin Decizia Comisiei 2000/532/CE (∗∗), pe baza Anexelor I 
şi II ale prezentei Directive.  Aceste deşeuri trebuie să prezinte una sau 
mai multe din caracteristicile specificate în Anexa III. Această listă ia 
în considerare originea şi compoziţia deşeurilor şi, dacă este cazul, 
valorile limită de concentraţie.  Această listă este revizuită periodic şi, 
în cazul în care este necesar, revizuită.  Măsurile destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin completarea sa, se 
adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deşeurile (∗∗∗),  

- orice alte deşeuri considerate de un stat membru ca prezentând una 
dintre caracteristicile specificate Anexa III.  Astfel de cazuri se 
comunică Comisiei şi revizuite în vederea adaptării listei.   Măsurile, 
destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei directive, prin 
completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la articolul 18 alineatul (4) din 
Directiva 2006/12/CE.  

                                                           
∗    JO L 114, 27.4.2006, p.  9. " 
∗∗  JO L 226, 6.9.2000, p.  3. 
∗∗∗ JO L 114, 27.4.2006, p.  9. " 
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 (ii) Articolul 9 se înlocuieşte cu următorul text:  
"Articolul 9  
Măsurile necesare în vederea adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a 
anexelor prezentei directive şi în vederea revizuirii listei de deşeuri 
menţionate la articolul 1 alineatul (4), destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu 
control menţionată la articolul 18 alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE"  

(c) Directiva 2006/12/CE se modifică după cum urmează:  
(i) La articolul 1, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:  
"(2) În sensul alineatului (1) litera (a), se aplică Decizia Comisiei 
2000/532/CE(∗) cuprinzând lista deşeurilor ce se încadrează în  
categoriile prevăzute în Anexa I. Această listă este revizuită periodic şi, 
în cazul în care este necesar, revizuită. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei directive prin completarea acesteia se 
adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 18 alineatul (4).”  

 (ii) articolul 17 se înlocuieşte cu următorul text:  
 "Articolul 17  
Măsurile necesare în vederea adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a 
anexelor, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu 
control menţionată la articolul 18 alineatul (4). "  

 (iii) La articolul 18, alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:  
 "(4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.".  
Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta 
directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă prevăzut 
din anexa V.  

Articolul 42 

Intrarea în vigoare 
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea sa în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  
                                                           
∗ JO L 226, 6.9.2000, p.  3. " 
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Articolul 43 

Destinatari 
Prezenta directivă se adresează statelor membre.  

Adoptată la Strasbourg, 19 noiembrie 2008.  

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 
Preşedintele       Preşedintele 
 H.-G.  Pöttering      J.-P.  Jouyet 

 ANEXA I 

OPERAŢIUNI DE ELIMINARE 

D 1  Depozitarea în sau pe sol (de ex: depozite de deşeuri etc.)  

D 2  Tratarea solului (de ex: biodegradarea deşeurilor lichide sau 
nămoloase în sol etc.) 

D 3  Injectare la adâncime (de ex: injectarea deşeurilor care pot fi 
pompate în puţuri, saline sau depozite geologice naturale etc.)  

D 4  Acumulare de suprafeţă (de ex: depunerea de deşeuri lichide sau 
nămoloase în bazine, iazuri sau lagune etc.)  

D 5  Depozite special construite (de ex: depunerea în compartimente 
separate etanşe care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte 
şi faţă de mediul înconjurător etc.)  

D 6  Evacuarea într-o masă de apă, cu excepţia mărilor/oceanelor  
D 7  Evacuarea în mări/oceane, inclusiv eliminarea în subsolul marin  
D 8  Tratarea biologică nemenţionată în altă parte în prezenta anexă, 

care generează compuşi  sau mixturi finale eliminate prin 
intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12  

D 9  Tratarea fizico-chimică nemenţinată în altă parte în prezenta 
anexă, care generează compuşi sau mixturi finale eliminate prin 
intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D 1 la D 12 
(de ex: evaporare, uscare, calcinare etc.) 

D 10  Incinerarea pe sol 
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D 11  Incinerarea pe mare (∗) 
D 12 Stocarea permanentă (de ex: plasarea de recipiente într-o mină 

etc.) 
D 13  Amestecarea anterioară oricprei operaţiuni numerotate de la D 1 

la D 12 (∗∗) 
D 14  Reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 

la D 13 
D15  Stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D 1 la D 14 

(excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de 
generare a deşeurilor) (∗∗∗)  

ANEXA II 

OPERAŢIUNI DE VALORIFICARE 

R 1 Întrebuinţarea în principal drept combustibil sau altă sursă de 
energie (∗∗∗∗) 

                                                           
∗    Această operaţiune este interzisă de legislaţia UE şi de convenţii internaţionale. 
∗∗   În cazul în care nu există niciun alt cod D corespunzător, aceasta  include 
operaţiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv pre-procesarea, cum ar fi, printre 
altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunţirea uscată, 
condiţionarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile 
numerotate de la D1 la D12. 
∗∗∗  Stocare temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 
punctul 10. 
∗∗∗∗ Aceasta include instalaţii de incinerare destinate în principal tratării deşeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egală sau mai 
mare decât:  
- 0,60 pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate în conformitate cu 

legislaţia comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009,  
- 0,65 pentru instalaţiile autorizate după  31 decembrie 2008. 
Folosindu-se următoarea formulă:  
Eficienţa energetică = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)) 
unde:  
Ep reprezintă producţia anuală de energie produsă sub formă de căldură sau 
electricitate.  Aceasta este calculată înmulţind energia produsă sub formă de electricitate 
cu 2,6 şi energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 
1,1 
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R 2  Valorificarea/regenerarea solvenţilor 

R 3  Reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt 
utilizate  ca  solvenţi  (inclusiv  compostarea  şi  alte  procese   de 
transformare biologică) (∗) 

R 4 Reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici 

R 5 Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice (∗∗) 

R 6 Regenerarea acizilor sau a bazelor 

R 7 Valorificarea componenţilor folosiţi pentru reducerea poluării 

R 8 Valorificarea componentelor catalizatorilor 

R 9 Rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului 

R 10 Tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru 
agricultură sau ecologie 

R 11 Utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile 
numerotate de la R 1 la R 10 

R 12 Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre 
operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 (∗∗∗) 

                                                                                                                                             
Ef reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care 
contribuie la producţia de aburi (GJ/an)  
Ew reprezintă energia anuală conţinută în deşeurile tratate, calculată pe baza valorii 
calorice nete inferioare a deşeurilor (GJ/an)  
Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew şi Ef (GJ/an)  
0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor 
generate în urma incinerării şi radierii. Această formulă se aplică în conformitate cu 
documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea 
deşeurilor. 
∗    Aceasta include gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse 
chimice.  
∗∗    Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni 
de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice. 
∗∗∗     În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta poate include 
operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, 
printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea 
uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la 
oricare dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11. 
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R 13 Stocarea  deşeurilor  înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la 
R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, la 
situl unde a fost generat deşeul) (∗∗∗∗) 

ANEXA III 

PROPRIETĂŢI ALE DEŞEURILOR CARE FAC CA ACESTEA 
SĂ FIE PERICULOASE 

H 1 "Explozive": substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul 
unei scântei sau care sunt mai sensibile la şocuri sau frecare decât 
dinitrobenzenul. 

H 2 "Oxidante": substanţe şi preparate care produc reacţii puternic 
exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu substanţe  
inflamabile. 

H 3-A "Foarte inflamabile"  

- substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere sub 
21 ° C (inclusiv lichide extrem de inflamabile), sau  

- substanţe şi preparate care se pot încălzi până la aprinderea în 
contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de 
energie, sau  

- substanţe şi preparate în stare solidă care se pot aprinde cu 
uşurinţă după un contact scurt cu o sursă de aprindere şi care 
continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea 
sursei de aprindere sau  

- substanţe şi preparate gazoase care se inflamează în aer la 
presiune normală, sau  

- substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul 
umed, produc gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase.  

H 3-B "Inflamabile": substanţe şi preparate lichide care au punctul de 
aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C.  

                                                           
∗∗∗∗    Stocarea temporară înseamnă stocare preliminară în conformitate cu articolul 3 
punctul 10. 
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H 4 "Iritante": substanţele şi preparatele necorozive care, prin contact 
imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasa, pot 
provoca inflamaţii.  

H 5 "Nocive": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt inhalate 
sau ingerate prin piele, pot constitui riscuri limitate pentru 
sănătate. 

H 6 "Toxice": substanţe şi preparate (inclusiv substanţe şi preparate 
foarte toxice) care, în cazul în care sunt inhalate sau ingerate sau 
pătrund prin piele, pot produce vătămări serioase, acute sau 
cronice pentru sănătate şi pot fi chiar letale. 

H 7 "Cancerigene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt 
inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot induce cancerul 
sau creşterea incidenţei lui. 

H 8 "Corozive": substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii 
la contactul cu acestea. 

H 9 "Infecţioase": substanţe şi preparate cu conţinut de 
microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt 
cunoscute ca producând boli la om sau la alte organisme vii. 

H 10 "Toxice pentru reproducere": substanţe şi preparate care, în cazul 
în care sunt inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot 
induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea 
incidenţei acestora. 

H 11 "Mutagene": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt 
inhalate sau ingerate sau pătrund prin piele, pot produce defecte 
genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora. 

H 12 Deşeuri care emit gaze toxice sau foarte toxice în contact cu apa, 
aerul sau un acid. 

H 13(∗) "Sensibilizante": substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt 
inhalate sau pătrund prin piele, pot cauza o reacţie de 
hipersensibilizare astfel încât expunerea ulterioară la substanţa 
sau preparatul respectiv poate produce efecte nefaste 
caracteristice. 

                                                           
∗  În măsura în care sunt disponibile metode de testare. 
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H 14 "Ecotoxice": deşeuri care prezintă sau pot prezenta riscuri 
imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale 
mediului înconjurător. 

H 15 Deşeuri capabile prin orice mijloace, după eliminare, să producă 
altă substanţă de exemplu, levigat, care posedă oricare din 
caracteristicile prezentate mai sus.  

 Observaţii  

1. Atribuirea caracteristicilor de pericol "toxic" (şi "foarte toxic"), 
"nociv", "coroziv", "iritant", "cancerigen", "toxic pentru 
reproducere", "mutagen" şi "eco-toxic" se bazează pe criteriile 
formulate în anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 
iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea 
substanţelor periculoase (1).  

2. Atunci când este cazul se aplică valorile limită enumerate în anexele II 
şi III din Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului (din 31 mai 1999) privind apropierea actelor cu putere de 
lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase(2).  

 Metode de testare  

 Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în anexa V la Directiva 
67/548/CEE şi în alte note relevante CEN.  
 

 ANEXA IV 

EXEMPLE DE MĂSURI DE PREVENIRE A GENERĂRII 
DEŞEURILOR MENŢIONATE LA ARTICOLUL 29 

Măsuri care pot afecta condiţiile de bază referitoare la generarea de 
deşeuri  
1. Folosirea măsurilor de planificare sau a altor instrumente economice 

care promovează utilizarea eficientă a resurselor.  
                                                           
1 JO 196, 16.8.1967, p.  1. 
2 JO L 200, 30.7.1999, p.  1. 
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2. Promovarea cercetării şi a dezvoltării în vederea realizării de produse 
şi tehnologii mai curate şi mai economice şi distribuirea şi utilizarea 
rezultatelor cercetării şi dezvoltării. 

3. Dezvoltarea unor indicatori eficienţi şi semnificativi ai presiunilor de 
mediu asociate generării de deşeuri cu scopul de a contribui la 
prevenirea generării de deşeuri la toate nivelurile, de la compararea 
produselor la nivel comunitar prin acţiuni ale autorităţilor locale 
până la nivel naţional.  

Măsuri care pot afecta faza de proiectare, producţie şi distribuţie  

4. Promovarea eco-design-ului (integrarea sistematică a aspectelor de 
mediu în proiectarea produselor în scopul îmbunătăţirii performanţei 
de mediu a acestora pe toată durata ciclului său de viaţă). 

5. Furnizarea de informaţii privind tehnicile de prevenire a generării 
deşeurilor pentru a facilita punerea în aplicare a celor mai bune 
tehnici disponibile în funcţie de industrie. 

6. Organizarea de cursuri de formare pentru autorităţile competente 
privind prevenirea generării de deşeuri în autorizaţiile eliberate în 
temeiul prezentei directive şi al Directivei 96/61/CE. 

7. Includerea de măsuri de prevenire a generării de deşeuri la 
instalaţiile care nu intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE.  Unde  
este cazul, astfel de măsuri pot include evaluări sau planuri de 
prevenire a generării de deşeuri. 

8. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare 
financiare, în luarea deciziilor sau alte tipuri de sprijin pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii şi sunt aplicate în reţele de 
întreprinderi bine stabilite.  

9. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori / 
producători sau a negocierilor sectoriale pentru a încuraja 
întreprinderile sau operatorii din sectoarelor de activitate interesate 
să îşi stabilească propriile planuri sau obiective privind prevenirea 
generării deşeurilor, sau să corecteze produsele sau ambalajele care 
generează prea multe deşeuri.  

10. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, 
inclusiv EMAS si ISO 14001.  

Măsuri care pot afecta faza de consum şi de utilizare  
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11. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achiziţii curate 
sau instituirea unei plăţi obligatorii de către consumatori pentru un 
anumit articol sau un ambalaj care ar fi în mod normal furnizat 
gratuit.  

12. Organizarea unor campanii de sensibilizare şi de informare 
direcţionate către publicul larg sau către o categorie specifică de 
consumatori.  

13. Promovarea de eco-etichete recunoscute şi de încredere.  
14. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri 

de produse, ca acelea care sunt incluse în cadrul politicilor integrate 
ale produselor sau acorduri cu vânzătorii cu amănuntul privind 
furnizarea de informaţii referitoare la prevenirea generării deşeurilor 
şi la produsele cu impact redus asupra mediului.  

15. În contextul contractelor de achiziţii publice şi private, includerea 
unor criterii de protecţie a mediului şi de prevenire a generării 
deşeurilor în cererile de ofertă şi în contracte, conform cu Manualul 
privind contractele de achiziţii publice de mediu, publicat de 
Comisie la 29 octombrie 2004. 

16. Încurajarea reutilizării şi/sau a reparării produselor defecte sau a 
componentelor acestora, în special prin recurgerea la măsuri 
educative, economice, logistice sau a altor măsuri, cum ar fi 
sprijinirea sau înfiinţarea unor centre şi reţele acreditate de reparare 
şi de reutilizare, în special în regiunile cu o densitate ridicată a 
populaţiei.   

  
ANEXA V 

TABEL DE CORESPONDENŢĂ 

Directiva 2006/12/CE Prezenta directivă 
Articolul 1 alineatul (1) litera (a) Articolul 3, punctul 1 
Articolul 1 alineatul (1) litera (b) Articolul 3 punctul 5 
Articolul 1 alineatul (1) litera (c) Articolul 3 punctul 6 
Articolul 1 alineatul (1) litera (d) Articolul 3 punctul 9 
Articolul 1 alineatul (1) litera (e) Articolul 3 punctul 19 
Articolul 1 alineatul (1) litera (f) Articolul 3 punctul 15 
Articolul 1 alineatul (1) litera (g) Articolul 3 punctul 10 
Articolul 1 alineatul (2) Articolul 7 
Articolul 2 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (1) 
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Directiva 2006/12/CE Prezenta directivă 
Articolul 2 alineatul (1) litera (a) Articolul 2 alineatul (1) litera (a) 
Articolul 2 alineatul (1) litera (b) Articolul 2 alineatul (2) 
Articolul 2 alineatul (1) litera (b) 
puncutl (i) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (d) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) 
punctul (ii) 

Articolul 2 alineatul (2) litera (d) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) 
punctul (iii) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (f) şi 
articolul 2 alineatul (2) litera (c) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) 
punctul (iv) 

Articolul 2 alineatul (2) litera (a) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) 
punctul (v) 

Articolul 2 alineatul (1) litera (e) 

Articolul 2 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (4) 
Articolul 3 alineatul (1) Articolul 4 
Articolul 4 alineatul (1) Articolul 13 
Articolul 4 alineatul (2) Articolul 36 alineatul (1) 
Articolul 5 Articolul 16 
Articolul 6 - 
Articolul 7 Articolul 28 
Articolul 8 Articolul 15 
Articolul 9 Articolul 23 
Articolul 10 Articolul 23 
Articolul 11 Articolele 24 şi 25 
Articolul 12 Articolul 26 
Articolul 13 Articolul 34 
Articolul 14 Articolul 35 
Articolul 15 Articolul 14 
Articolul 16 Articolul 37 
Articolul 17 Articolul 38 
Articolul 18 alineatul (1) Articolul 39 alineatul (1) 
- Articolul 39 alineatul (2) 
Articolul 18 alineatul (2) - 
Articolul 18 alineatul (3) Articolul 39 alineatul (3) 
Articolul 19 Articolul 40 
Articolul 20 - 
Articolul 21 Articolul 42 
Articolul 22 Articolul 43 
Anexa I - 
Anexa IIA Anexa I 
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Anexa II B Anexa II 

***** 

Directiva 75/439/CEE Prezenta directivă 
Articolul 1 alineatul (1) Articolul 3, punctul 18 
Articolul 2  Articolele 13 şi 21 
Articolul 3 alineatele (1) şi (2) - 
Articolul 3 alineatul (3) Articolul 13 
Articolul 4  Articolul 13 
Articolul 5 alineatul (1) - 
Articolul 5 alineatul (2) - 
Articolul 5 alineatul (3) - 
Articolul 5 alineatul (4) Articolele 26 şi 34 
Articolul 6 Articolul 23 
Articolul 7 litera (a) Articolul 13 
Articolul 7 litera (b) - 
Articolul 8 alineatul (1) - 
Articolul 8 alineatul (2) litera (a) - 
Articolul 8 alineatul (2) litera (b) - 
Articolul 8 alineatul (3) - 
Articolul 9 - 
Articolul 10 alineatul (1) Articolul 18 
Articolul 10 alineatul (2) Articolul 13 
Articolul 10 alineatele (3) şi (4) - 
Articolul 10 alineatul (5) Articolele 19, 21, 25, 34 şi 35 
Articolul 11 - 
Articolul 12 Articolul 35 
Articolul 13 alineatul (1) Articolul 34 
Articolul 13 alineatul (2) - 
Articolul 14 - 
Articolul 15 - 
Articolul 16 - 
Articolul 17 - 
Articolul 18 Articolul 37 
Articolul 19 - 
Articolul 20 - 
Articolul 21 - 
Articolul 22 - 
Anexa I - 
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***** 
Directiva 91/689/CEE Prezenta directivă 

Articolul 1 alineatul (1) - 
Articolul 1 alineatul (2) - 
Articolul 1 alineatul (3) - 
Articolul 1 alineatul (4) Articolul 3 alineatul (2) şi articolul 7 
Articolul 1 alineatul (5) Articolul 20 
Articolul 2 alineatul (1) Articolul 23 
Articolul 2 alineatele (2)-(4) Articolul 18 
Articolul 4 alineatul (1) Articolele 24, 25 şi 26 
Articolul 4 alineatele (2) şi (3) Articolul 35 
Articolul 5 alineatul (1) Articolul 19 alineatul (1) 
Articolul 5 alineatul (2) Articolul 34 alineatul (2) 
Articolul 5 alineatul (3) Articolul 19 alineatul (2) 
Articolul 6 Articolul 28 
Articolul 7 - 
Articolul 8 - 
Articolul 9  
Articolul 10  
Articolul 11  
Articolul 12 - 
Anexele I şi II - 
Anexa III Anexa III 
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INFORMATIV(!) 
DIRECTIVA CONSILIULUI 

 din 15 iulie 1975 
 privind deşeurile 
 (75/442/CEE) (1) 

 M1  
 Directiva 91/156/CEE a Consiliului din 18 martie 1991  
 M2  
 Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991  
 M3  
 Decizia 96/350/CE a Comisiei din 24 mai 1996   
  
 

DIRECTIVA CONSILIULUI 

din 15 iulie 1975 

privind deşeurile 

 (75/442/CEE) 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,  

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice 
Europene Comunitare şi, în special articolele 100 şi 235;  

având în vedere propunerea Comisiei;  

având în vedere avizul Parlamentului European (2);  

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (3);  

întrucât orice neconcordanţă între dispoziţiile privind eliminarea 
deşeurilor deja aplicabile sau în pregătire în diferitele state membre ar 
putea crea condiţii inegale de concurenţă şi, astfel, ar afecta în mod 
direct funcţionarea pieţei comune; 

întrucât este, prin urmare, necesară apropierea legislaţiilor în acest 
domeniu, astfel cum este prevăzut în articolul 100 din Tratat;  

                                                           
! (n.a.) Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi 
asumă responsabilitatea pentru conţinutul  său. 
 
1 (JO L 194, 25.7.1975, p. 39)  
2 JO C 32, 11.  2.  1975, p.  36. 
3 JO C 16, 23.  1.  1975, p.  12. 
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întrucât este necesar ca această apropiere a legislaţiilor să fie însoţită de 
acţiuni comunitare, astfel încât unul dintre obiectivele acestora în 
domeniul protecţiei mediului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pot fi atinse 
prin norme mai extinse;  

întrucât anumite dispoziţii specifice în acest sens ar trebui, prin urmare, 
să fie stabilite;  

întrucât în articolul 235 din tratat, ar trebui să fie invocate competenţele 
necesare în acest scop care nu au fost prevăzute de Tratat;  

întrucât obiectivul esenţial al tuturor dispoziţiilor referitoare la 
prevenirea generării deşeurilor ar trebui să fie protecţia sănătăţii 
populaţiei şi a mediului împotriva efectelor nocive cauzate de 
colectarea, transportul, tratarea, stocarea şi depozitarea acestora;  

întrucât recuperarea deşeurilor şi utilizarea materialelor recuperate ar 
trebui să fie încurajate pentru a conserva resursele naturale;  

întrucât programul de acţiune al Comunităţilor Europene cu privire la 
protecţia mediului (1), subliniază necesitatea unei acţiuni comunitare, 
inclusiv armonizarea legislaţiei;  

întrucât, eficienţa şi coerenţa în reglementările privind eliminarea 
deşeurilor, care nu împiedică comerţul intracomunitar şi care să nu 
afecteze condiţiile de concurenţăi ar trebui să fie aplicată pentru bunurile 
mobile pe care proprietarul le elimină sau are obligaţia de a dispune în 
conformitate cu dispoziţiile naţionale ale legislaţiei în vigoare, cu 
excepţia deşeurilor radioactive, miniere şi agricole, carcasele de 
animale, apele uzate, efluenţi gazoşi şi a deşeurilor reglementate de 
normele comunitare specifice;  

întrucât, pentru a asigura protecţia mediului, pentru furnizarea deşeurilor 
ar trebui să se prevadă un sistem de autorizare al întreprinderilor care 
tratează, sau pentru stocarea acestora în numele unor terţe părţi, pentru 
un sistem de supraveghere pentru întreprinderi care dispun de propriile 
lor deşeuri şi pentru cele care colectează deşeurile de alţii, şi pentru un 
plan de operaţiuni diverse care să cuprindă factorii esenţiali care 
urmează să fie luaţi în considerare în ceea ce priveşte eliminarea 
deşeurilor; 
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întrucât proporţia costurilor nu este acoperită de veniturile obţinute din 
tratarea deşeurilor trebuie suportate în conformitate cu principiul 
"poluatorul plăteşte ",  

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:  

▼M1 
 Articolul 1 

 În sensul prezentei directive:  
(a) "deşeu”  înseamnă orice substanţă sau obiect inclus în categoriile 

prevăzute în  Anexa I, de care deţinătorul se debarasează sau 
intenţionează sau este obligat să  se debaraseze. 

Comisia, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută  la articolul 
18, va întocmi, nu mai târziu de 1 aprilie 1993, o listă a  deşeurilor care 
aparţin categoriilor enumerate în anexa I. Această listă va fi revizuită 
periodic şi, dacă este necesar, revizuită de către aceeaşi  procedură; 

(b) "producător" înseamnă orice persoană ale cărei activităţi produc 
deşeuri  ("Producător iniţial") şi/sau oricine care realizează 
operaţiuni de prelucrare,  amestecare sau alte operaţiuni care au ca 
rezultat schimbarea naturii sau a  a compoziţiei acestor deşeuri; 

(c) "deţinător" înseamnă producătorul de deşeuri sau persoana fizică 
sau juridică care este în posesia acestora; 

(d) "gestionare" înseamnă colectarea, transportul, recuperarea şi  
eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea unor asemenea 
operaţiuni şi după dezafectarea spaţiilor de eliminare; 

(e) "eliminare” înseamnă oricare dintre operaţiunile prevăzute în anexa 
IIA; 

(f) "recuperare” înseamnă oricare dintre operaţiunile prevăzute în 
anexa IIB; 

(g) "colectare" înseamnă adunarea, sortarea şi/sau amestecarea 
deşeurilor pentru a fi transportate.  

 Articolul 2 

 1.  Următoarele sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei 
directive:  
(a)  efluenţi gazoşi emişi în atmosferă;  
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(b)  altele în cazul în care sunt deja reglementate de altă legislaţie: 
i. deşeuri radioactive; 

ii. deşeuri rezultate din prospectarea, extracţia, tratarea şi stocare a 
resurselor minerale şi din exploatarea carierelor; 

iii. carcase de animale şi următoarele deşeuri agricole: materii fecale  
paie, alte materii naturale nepericuloase utilizate în  agricultură; 

iv. ape uzate, cu excepţia deşeurilor în formă lichidă; 
v. explozibili declasaţi.  

2.  Norme specifice pentru cazuri speciale sau de completare a prezentei  
directive privind gestionarea anumitor categorii speciale de deşeuri pot 
fi stabilite prin intermediul unor directive individuale.  

Articolul 3 

1.  Statele membre iau măsurile adecvate pentru a încuraja:  
(a) în primul rând, prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi de  
 nociv, în special prin:  

— dezvoltarea unor tehnologii curate care utilizează mai raţional  
resursele naturale,  

▼M1 
— dezvoltarea tehnică şi comercializarea produselor fără nici o 

contribuţie sau o contribuţie cât mai mică posibil, prin natura lor 
de fabricaţie, utilizarea sau eliminarea lor fără creşterea cantităţii 
sau a caracterului nociv a deşeurilor şi  pericolele de poluare, 

— dezvoltarea tehnicilor adecvate pentru eliminarea definitivă a 
substanţelor periculoase din conţinutul deşeurilor destinate  
recuperării;  

(b) în al doilea rând: 
i. recuperarea deşeurilor prin reciclare, reutilizare sau  regenerare sau 

orice alt proces, în vederea extracţiei  materii prime secundare, sau   
ii. utilizarea deşeurilor ca sursă de energie.  

2.  Cu excepţia cazului în care Directiva 83/189/CEE a Consiliului din 
28 martie 1983 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de 
informaţii în domeniul  standardelor şi reglementărilor tehnice.(1) Se 
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aplică, statele membre informează Comisia cu privire la orice măsuri pe 
care intenţionează să le adopte pentru a atinge scopurile prevăzute la 
alineatul 1.  Comisia informează celelalte statele membre şi comitetul 
menţionat la articolul 18 despre aceste  măsuri.  

 Articolul 4 

 Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că deşeurile sunt  
recuperate sau eliminate fără a periclita sănătatea oamenilor şi fără  
folosind procese sau metode care ar putea dăuna mediului, în  special:  

—  fără riscuri pentru apă, aer, sol şi plante şi animale,  

—  fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri,  

—  fără a afecta în mod negativ regiunile rurale sau zonele speciale 
de interes.  

Statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a interzice 
descărcarea sau eliminarea necontrolată sau abandonarea deşeurilor.  

Articolul 5 

1.  Statele membre iau măsurile adecvate, în cooperare cu  alte state 
membre în cazul în care acest lucru este necesar sau oportun, pentru a 
stabili o  reţea integrată şi adecvată de instalaţii de eliminare, luând în 
considerare cele mai bune tehnologii disponibile care nu implică costuri 
excesive.   

Reţeaua trebuie să permită Comunităţii în ansamblu să devină eficientă 
în eliminarea deşeurilor şi statelor membre să se îndrepte spre acest  
scop în mod individual, luând în considerare condiţiile geografice sau  
nevoia de instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri.  

2.  Reţeaua trebuie să permită, de asemenea, ca deşeurile să fie eliminate 
într-una din cele mai apropiate instalaţii adecvate, prin cele mai potrivite  
metode şi tehnologii în scopul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a  
mediului şi a sănătăţii populaţiei.  

Articolul 6 

Statele membre stabilesc sau desemnează autoritatea competentă sau  
autorităţile care urmează să fie responsabile pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive.  
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 Articolul 7 

 1.  În scopul de a atinge obiectivele menţionate la articolul 3, 4 şi 5,  
autoritatea sau autorităţile competente menţionate la articolul 6 este  
necesar să elaboreze cât mai curând posibil unul sau mai multe planuri 
de gestionare a deşeurilor.  Planurile respective se referă în special la:  
— tipul, cantitatea şi originea deşeurilor care urmează să fie recuperate 

sau eliminate,  

▼M1 
— cerinţele tehnice generale, 
— orice măsuri specifice pentru deşeuri speciale, 
— eliminarea site-uri potrivite sau instalaţii.  
Aceste planuri, de exemplu, pot cuprinde:  

— persoanele fizice sau juridice abilitate să efectueze gestionarea  
deşeurilor,  

— costurile estimate ale operaţiunilor de recuperare şi eliminare,  

— măsuri corespunzătoare pentru a încuraja raţionalizarea colectării,  
sortarea şi tratarea deşeurilor.  

2.  Statele membre colaborează, după caz, cu celelalte  statele membre în 
cauză şi cu Comisia să elaboreze astfel de planuri.  

Statele membre notifică Comisiei acest lucru.  

3.  Statele membre pot lua măsurile necesare pentru a preveni circulaţia 
deşeurilor care nu sunt în conformitate cu planurile de gestionare a 
deşeurilor. Statele membre informează Comisia şi statele membre  
despre astfel de măsuri.  

Articolul 8 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice 
deţinător de deşeuri:  

- le-a transferat către un colector de deşeuri public sau privat sau către o 
întreprindere care realizează operaţiunile enumerate în anexa II A sau II 
B, sau  

 - recuperează sau elimină deşeurile prin mijloace proprii, în 
conformitate cu dispoziţiile prezentei directive.  
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Articolul 9 

1.  În scopul punerii în aplicare a articolelor 4, 5 şi 7, orice  unitate sau 
întreprindere care realizează operaţiunile specificate în anexa IIA trebuie 
să obţină o autorizaţie de la autoritatea competentă  menţionată la 
articolul 6.  

Autorizaţia trebuie să cuprindă:  
- tipurile şi cantităţile de deşeuri,  
- cerinţele tehnice,  
- măsurile de securitate care trebuie luate,  
- eliminarea site-ului,  
- metoda de tratament.  

2.  Autorizaţiile pot fi acordate pentru o perioadă determinată, acestea 
pot fi  actualizate, pot fi supuse unor condiţii şi obligaţii sau, în special, 
în cazul în care metoda de eliminare prevăzută nu este acceptabilă din 
punct de vedere al protecţiei mediului, acestea pot fi anulate.  

 Articolul 10 

În scopul punerii în aplicare a articolului 4, orice unitate sau  
întreprindere care realizează operaţiunile prevăzute de anexa II B  
trebuie să obţină o autorizaţie.  

▼M1 
 Articolul 11 

1.  Fără a aduce atingere Directivei 78/319/CEE a Consiliului din 20 
martie  1978 privind deşeurile toxice şi periculoase (1), astfel cum a fost 
modificat ultima dată prin Actul de  Aderare a Spaniei şi Portugaliei, 
următoarele pot fi scutite de la permis impus la articolul 9 sau articolul 
10:  
(a) unităţile sau întreprinderile care realizează propria eliminare a 

deşeurilor lor la locul de producţie;  
 şi  
(b) unităţile sau întreprinderile care realizează recuperarea deşeurilor.  

Această scutire se poate aplica numai:  
- în cazul în care autorităţile competente au adoptat norme generale 
pentru fiecare tip de  de activitate stabilind tipurile şi cantităţile de 
                                                           
1 JO L 84, 31.  3.  1978, p.  43. 
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deşeuri şi  condiţiile în care activitatea în cauză poate fi exceptată  de la 
cerinţele de autorizare,  
şi  
- în cazul în care tipurile sau cantităţile de deşeuri şi metodele de 
eliminare sau valorificare sunt astfel încât condiţiile impuse la articolul 
4 sunt  respectate.  

2.  Unităţile sau întreprinderile prevăzute la alineatul 1 să fie înregistrate 
de autorităţile competente.  

3.  Statele membre informează Comisia cu privire la regulile generale  
adoptate în temeiul alineatului 1.  

▼M2 
 Articolul 12 

La intervale de trei ani, statele membre trimit informaţii Comisiei cu 
privire la punerea în aplicare a prezentei directive, sub forma unui  
raport sectorial care acoperă deopotrivă celelalte directive comunitare.  
Raportul se întocmeşte pe baza unui chestionar sau unui plan elaborat de 
Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din 
Directiva 91/692/CEE (1).   
Chestionarul sau schema sunt trimise statelor membre cu şase luni  
înainte de începerea perioadei acoperite de raport.  Raportul se  
înaintează Comisiei în termen de nouă luni de la sfârşitul celor trei ani,  
perioada acoperită de acesta.  
Primul raport acoperă perioada 1995 - 1997 inclusiv.  
Comisia publică un raport comunitar privind punerea în aplicare a 
directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la  statele 
membre.  

▼M1 
Articolul 13 

Unităţile sau întreprinderile care realizează operaţiunile prevăzute la 
articolele 9 - 12 se supun inspecţiilor periodice corespunzătoare  
executate de către autorităţile competente.  

Articolul 14 

Toate unităţile sau întreprinderile prevăzute la articolele 9 şi 10:  
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- păstrează o evidenţă a cantităţii, naturii, originii şi, după caz,  
destinaţiei, frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de 
tratare în ceea ce priveşte gestionarea deşeurile prevăzute de anexa I şi  
operaţiunile prevăzute în anexa II A sau B,  
- pun aceste informaţii la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente  
menţionate la articolul 6.  

Statele membre pot solicita, de asemenea, producătorilor să respecte 
dispoziţiile din prezentul articol.  

▼M1 
Articolul 15 

În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costul de eliminare a  
deşeurilor trebuie să fie suportat de către:  
 - deţinătorul care îşi transferă deşeurile, de către un colector de deşeuri 
sau de către o întreprindere menţionată la articolul 9,      şi/sau  
 - deţinătorii precedenţi sau producătorul produsului din care provin 
deşeurile.  

Articolul 16 

1.  La fiecare trei ani, şi pentru prima dată la 1 aprilie 1995, statele  
membre trimit Comisiei un raport privind măsurile luate pentru   
punerea în aplicare a prezentei directive.  Acest raport se bazează pe un 
chestionar,  întocmit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
18,  pe care Comisia o va trimite statelor membre cu şase luni înainte de 
data de mai sus.  

2.  Pe baza rapoartelor menţionate la alineatul 1, Comisia va publica un 
raport de sinteză la fiecare trei ani, şi pentru prima dată la 1 aprilie 1996.  

Articolul 17 

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta directivă în 
ceea ce priveşte progresul ştiinţific şi tehnic se adoptă în conformitate cu  
procedura prevăzută la articolul 18.  

Articolul 18 

Comisia este asistată de un comitet format din  reprezentanţi ai statelor 
membre şi prezidat de un reprezentant al  Comisiei.  
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Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un  proiect de măsuri care 
trebuie luate.  Comitetul emite  avizul său  cu privire la acest proiect 
într-un termen pe care preşedintele îl poate stabili în funcţie de urgenţa 
subiectului în cauză.  Avizul este emis de către majoritatea prevăzută la 
articolul 148 alineatul (2) din Tratatul CEE, în cazul  deciziile pe care 
Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile 
reprezentanţilor statelor membre  în cadrul comitetului sunt validate în 
modul stabilit în acel articol.  Preşedintele nu are drept de vot.  Comisia 
adoptă măsurile preconizate, dacă acestea sunt în  conformitate cu avizul 
comitetului.  

Dacă măsurile preconizate nu sunt în conformitate cu avizul  comitetului 
sau dacă avizul nu este emis, Comisia, fără întârziere, trebuie să 
înainteze Consiliului o propunere cu privire la măsurile care urmează să 
fie  luate.  Consiliul hotărăşte cu majoritate.  

Dacă, la expirarea unui termen de trei luni de la data sesizării  
Consiliului, Consiliul nu a acţionat, măsurile propuse trebuie să fie  
adoptate de către Comisie.  

Articol 19 ▼M1  3 

Statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma 
prezentei directive în termen de 24 de luni de la notificarea acesteia şi  
informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.  

Articol 20 ▼M1  3 

Statele membre comunică Comisiei textele  principalelor dispoziţii de 
drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de  prezenta 
directivă.  

 Articol 21 ▼M1  3 
Prezenta directivă se adresează statelor membre.  

▼M1 

ANEXA I 

CATEGORII DE DEŞEURI 
Q 1  Reziduuri de producţie sau de consum nespecificate altfel mai 
jos  
Q 2  Produse care nu corespund specificaţiilor în caietul de sarcini  
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Q 3  Produse al căror termen de garanţie a expirat  
Q 4  Materiale deversate în mod accidental, pierdute sau care au 
suferit alte incidente, inclusiv orice materiale, echipamente etc., 
contaminate ca rezultat al incidentului în cauză  
Q 5 Materiale contaminate sau pătate în urma unor acţiuni planificate 
(de exemplu, reziduuri de la operaţiuni de curăţire, ambalaje, containere 
etc.)  
Q 6  Piese inutilizabile (de exemplu, baterii rebutate, catalizatori 
epuizaţi etc.)  
Q 7  Substanţe care nu mai funcţionează în mod satisfăcător (de 
exemplu, acizi contaminaţi, solvenţi contaminaţi, săruri de amestec 
epuizate etc.)  
Q 8  Reziduuri din procese industriale (de exemplu, zgură, reziduuri 
de la distilare etc.)  
Q 9  Reziduuri din procese de reducere a poluării (de exemplu, nămol 
de la epuratoare de gaze,  pulberi de la filtre de aer, filtre uzate etc.)  
Q 10  Reziduuri din prelucrare mecanică/finisare (de exemplu, span 
provenit de la  operaţiile de strunjire, zguri măcinate etc.)  
Q 11  Reziduuri din extracţia şi prelucrarea materiilor prime (de ex.: 
reziduuri miniere, reziduuri din exploatarea zăcămintelor de petrol etc.)  
Q 12  Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB 
etc.)  
Q 13  Orice materiale, substanţe sau produse a căror utilizare a fost 
interzisă prin lege  
Q 14  Produse care nu mai au utilizare pentru deţinător (de exemplu, 
articole rebutate de agricultură, menajuri, magazine, ateliere etc.)  
Q 15  Materiale contaminate, substanţe sau produse rezultate din  
acţiuni de remediere a solului  
Q 16  Orice materiale, substanţe sau produse care nu sunt cuprinse în 
categoriile menţionate anterior.  

▼M3 

ANEXA II A 

OPERAŢIUNI DE ELIMINARE 

NB: Prezenta anexă vizează enumerarea operaţiunilor de eliminare, astfel cum apar în 
practică. În conformitate cu articolul 4, deşeurile trebuie eliminate fără a pune în 
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pericol sănătatea oamenilor şi fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi 
dăunătoare pentru mediu.  

D 1  Depozitare în sau pe sol (de exemplu, depozite de deşeuri etc.)  
D 2  Tratarea în sol (de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau 
a nămolurilor depozitate în sol  etc.)  
D 3  Injectare la adâncime (de exemplu, injectarea deşeurilor care pot 
fi  pompate în puţuri, domuri de sare  sau falii geologice naturale etc.)  
D 4  Descărcare pe suprafeţe (de exemplu, descărcarea deşeurilor 
lichide sau a nămolurilor în puţuri, iazuri sau lagune etc.)  
D 5  Depozite de deşeuri special construite (de exemplu, dispunerea  
în celule etanşe separate, acoperite şi izolate unele de altele şi de mediul 
înconjurător etc.)  
D 6  Evacuarea în mediu acvatic, cu excepţia mărilor/oceanelor  
D 7  Evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin  
D 8  Tratarea biologică, nespecificată în altă parte în prezenta anexă, 
avînd ca rezultat compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin 
intermediul oricăreia dintre operaţiuni numerotate de la D 1 la D 12  
D 9  Tratarea fizico-chimică nespecificată în altă parte în prezenta 
anexă, având ca rezultat compuşi sau amestecuri finale care sunt 
eliminate prin intermediul oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la 
D 1 la D 12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare etc.)  
D 10  Incinerare pe sol  
D 11  Incinerare pe mare  
D 12  Depozitare permanentă (de exemplu, amplasarea de containere 
într-o mină etc.)  
D 13  Amestecare sau mixare înainte de efectuarea oricăreia dintre 
operaţiunile numerotate  D 1 la D 12  
D 14  Reambalare înainte de efectuarea oricăreia dintre operaţiunile 
numerotate de la D 1 la  D 13  
D15  Stocare în aşteptarea oricăreia dintre operaţiunile numerotate de 
la D 1 la D 14 (excluzând stocarea temporară, până la colectare, în locul 
unde se produc deşeurile).  
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▼M3  

ANEXA II B 

OPERAŢIUNI DE RECUPERARE 

NB: Prezenta anexă vizează enumerarea operaţiunilor de recuperare, astfel cum apar în 
practică. În conformitate cu articolul 4 deşeurile trebuie recuperate fără a periclita 
sănătatea oamenilor şi fără utilizarea unor procese sau metode care pot dăuna mediului.  

R 1  Utilizarea mai ales sub formă de combustibil sau ca alt mijloc de 
generare a energiei  
R 2  Recuperarea/regenerarea solvenţilor  
R 3  Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sunt 
utilizate ca solvenţi (inclusiv compostare şi alte procese biologice de 
transformare)  
R 4  Reciclarea/recuperarea metalelor şi compuşilor metalici  
R 5  Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice  
R 6  Recuperarea acizilor sau a bazelor  
R 7  Recuperarea componentelor utilizate pentru captarea poluanţilor  
R 8  Recuperarea componentelor din catalizatoare  
R 9  Regenerarea uleiurilor sau alte metode de refolosire a acestora  
R 10  Tratarea în contact cu solul în folosul agriculturii sau în scopuri 
ecologice  
R 11  Utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricăreia dintre 
operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10  
R 12  Preschimbare de deşeuri înainte de efectuarea oricăreia dintre 
operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11  
R 13  Depozitarea deşeurilor în aşteptarea oricăreia dintre operaţiunile 
numerotate de la R 1 la R 12  (excluzând stocarea temporară, în vederea 
colectării, în locul unde se produc deşeurile).  
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31975L0439 
 

DIRECTIVA CONSILIULUI 75/439/CEE 

din 16 iunie 1975 

privind eliminarea uleiurilor reziduale 
(75/439/CEE) 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice 
Europene, în special art. 100 şi 235, 

având în vedere propunerea Comisiei, 

având în vedere avizul Parlamentului European(1), 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2), 

întrucât orice neconcordanţă între prevederile privind eliminarea 
uleiurilor reziduale, deja în vigoare sau în curs de adoptare în fiecare 
dintre statele membre, poate genera condiţii inegale de concurenţă şi, 
astfel, poate afecta direct funcţionarea pieţei comune; întrucât este, în 
consecinţă, necesară o armonizare legislativă în acest domeniu, după 
cum se prevede la art. 100 din Tratat; 

întrucât este necesar ca această armonizare legislativă să fie însoţită de 
acţiunea comunitară, astfel încât unul dintre obiectivele Comunităţii în 
domeniul protecţiei mediului să poată fi atins prin reglementări mai 
cuprinzătoare; întrucât este necesară aplicarea unor prevederi specifice 
în acest scop; întrucât drepturile de acţiune necesare în acest scop nu au 
fost prevăzute în Tratat, trebuie invocat art. 235 din Tratat; 

întrucât toate prevederile cu privire la eliminarea uleiurilor reziduale ar 
trebui să conţină ca obiectiv esenţial protecţia mediului împotriva 
efectelor nocive provocate de evacuarea, depozitarea sau tratarea acestor 
uleiuri; 

întrucât reciclarea uleiurilor reziduale ar putea genera o politică de 
aprovizionare cu combustibili; 

                                                           
1 JO C 85, 18.07.1974, p. 6. 
2 JO C 125, 16.10.1974, p. 33. 
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întrucât programul de acţiune al Comunităţilor Europene în domeniul 
mediului(1) subliniază importanţa problemei legate de eliminarea 
uleiurilor reziduale fără efecte nocive asupra mediului; 

întrucât cantităţile de uleiuri reziduale, în special de emulsii, au crescut 
în cadrul Comunităţii; 

întrucât este nevoie de un sistem eficient şi coerent de tratare a uleiurilor 
reziduale, care să nu genereze bariere pentru comerţul intracomunitar şi 
nici să nu afecteze concurenţa, un sistem care să se aplice tuturor 
produselor de acest tip, chiar şi celor care sunt compuse doar parţial din 
ulei, şi care să asigure tratarea inofensivă a acestor produse în condiţii 
satisfăcătoare din punct de vedere economic; 

întrucât un astfel de sistem trebuie să reglementeze tratarea, evacuarea, 
depozitarea şi colectarea uleiurilor reziduale şi să asigure un sistem de 
autorizare pentru întreprinderile care elimină astfel de uleiuri, cu privire 
la colectarea şi/sau eliminarea obligatorie a acestor uleiuri în anumite 
cazuri şi la procedurile de inspecţie adecvate; 

întrucât în cazurile în care anumite întreprinderi sunt obligate să 
colecteze şi/sau să elimine uleiurile reziduale, trebuie să li se poată oferi 
compensaţii pentru acea parte a costurilor aferente care nu sunt acoperite 
din propriile venituri, iar aceste compensaţii pot fi finanţate, printre 
altele, printr-o taxă pe uleiurile noi sau regenerate, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

În sensul prezentei directive, „uleiuri reziduale” reprezintă orice produs 
rezidual semi-lichid sau lichid, compus total sau parţial din ulei mineral 
sau sintetic, inclusiv reziduurile uleioase din rezervoare, amestecurile de 
ulei cu apă şi emulsiile de ulei în apă. 

Articolul 2 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta colectarea şi 
eliminarea uleiurilor reziduale în condiţii de siguranţă. 

Articolul 3 

Statele  membre  iau  măsurile  necesare pentru a se asigura că, în limita 
                                                           
1 JO C 112, 20.12.1973, p. 3. 



 89

 posibilităţilor, eliminarea uleiurilor reziduale se efectuează prin 
reciclare (regenerare şi/sau ardere în alte scopuri decât pentru 
distrugere). 

Articolul 4 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta interzicerea: 
1. oricărei evacuări de uleiuri reziduale în apele interioare de suprafaţă, 
în apele subterane, în apele de coastă şi în sistemele de canalizare-
epurare; 
2. oricărei depozitări şi/sau deversări de uleiuri reziduale cu efect nociv 
asupra solului şi a oricărei evacuări necontrolate de reziduuri rezultate 
de la prelucrarea uleiurilor reziduale; 
3. oricărei prelucrări de uleiuri reziduale care generează poluare 
atmosferică la un nivel care depăşeşte nivelul stabilit prin prevederile 
existente. 

Articolul 5 

Atunci când scopurile definite în art. 2, 3 şi 4 nu pot fi îndeplinite în nici 
un alt mod, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a 
asigura efectuarea de către una sau mai multe întreprinderi a colectării 
şi/sau eliminării produselor furnizate acestor întreprinderi de către cei 
care le deţin, când acest lucru este adecvat în zona alocată acestor 
întreprinderi de către autorităţile competente. 

Articolul 6 

Pentru a se conforma măsurilor luate în temeiul art. 4, orice 
întreprindere care elimină uleiuri reziduale trebuie să obţină o 
autorizaţie. 

Această autorizaţie trebuie acordată de către autorităţile competente 
după examinarea instalaţiilor, în cazurile în care acest lucru este necesar.  

Aceste autorităţi trebuie să impună condiţiile adecvate stadiului de 
dezvoltare tehnică. 

Articolul 7 

Dacă o persoană care deţine uleiuri reziduale nu se poate conforma 
măsurilor adoptate conform art. 4, aceasta trebuie să le pună la dispoziţia 
întreprinderii sau întreprinderilor menţionate în art. 5. 
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Articolul 8 

Deţinătorii unor cantităţi de uleiuri reziduale care conţin anumite 
impurităţi în concentraţii depăşind anumite procente trebuie să le 
manipuleze şi să le stocheze separat. 

Autorităţile competente trebuie să stabilească procentele şi cantităţile 
respective, care pot să difere în funcţie de categoriile de produse 
menţionate în primul paragraf. 

Articolul 9 

Întreprinderile care colectează şi/sau elimină uleiuri reziduale trebuie să 
efectueze aceste operaţiuni astfel încât să nu existe riscuri evitabile de 
poluare a apei, aerului sau solului. 

Articolul 10 

Orice întreprindere care produce, colectează şi/sau elimină anual o 
cantitate de uleiuri reziduale depăşind o cantitate determinată, care va fi 
stabilită de fiecare stat membru, dar care nu poate fi mai mare de 500 
litri, trebuie: 
- să realizeze înregistrări privind cantitatea, calitatea, originea şi locaţia 
acestor uleiuri şi privind expedierea şi recepţia lor, inclusiv şi datele de 
expediere şi recepţie şi/sau 

- să furnizeze aceste informaţii autorităţilor competente la cerere. 

Statele membre au dreptul de a stabili cantitatea de uleiuri reziduale 
conform primului paragraf în funcţie de o cantitate echivalentă de ulei 
nou, calculată pe baza unui coeficient de conversie rezonabil. 

Articolul 11 

Orice întreprindere care elimină uleiuri reziduale trebuie să furnizeze 
autorităţilor competente, la cererea acestora, orice informaţii privind 
eliminarea sau depozitarea acestor uleiuri reziduale şi a reziduurilor 
acestora. 

Articolul 12 

Întreprinderile menţionate la art. 6 trebuie inspectate periodic de către 
autorităţile competente, în special în privinţa conformităţii la condiţiile 
lor de autorizare. 
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Articolul 13 

O concesie reciprocă pentru obligaţiile impuse de statele membre 
conform art. 5 constă în posibilitatea de acordare de compensaţii 
întreprinderilor de colectare şi/sau eliminare pentru serviciile prestate. 

Aceste compensaţii nu pot depăşi costurile anuale neacoperite 
înregistrate efectiv de întreprindere, având în vedere realizarea unui 
profit rezonabil. 

Valoarea acestor compensaţii trebuie stabilită astfel încât să nu afecteze 
în mod semnificativ concurenţa sau să genereze tendinţe artificiale de 
comercializare a produselor. 

Articolul 14 

Aceste compensaţii pot fi finanţate, printre altele, şi prin impunerea unei 
taxe pe produsele care, după utilizare, se transformă în uleiuri reziduale, 
sau pe uleiurile reziduale. 

Finanţarea compensaţiilor trebuie să se conformeze principiului 
„poluatorul plăteşte”. 

Articolul 15 

Fiecare stat membru trebuie să transmită periodic Comisiei informaţii 
privind expertiza sa tehnică, experienţa câştigată şi rezultatele obţinute 
în urma aplicării măsurilor luate conform prezentei directive. 
Comisia trimite statelor membre un rezumat de ansamblu al acestor 
informaţii. 

Articolul 16 

La fiecare trei ani, statele membre elaborează un raport privind situaţia 
eliminării uleiurilor reziduale în ţările respective şi îl înaintează 
Comisiei. 

Articolul 17 

Statele membre pun în aplicare măsurile necesare, în conformitate cu 
prezenta directivă în termen de 24 de luni de la notificare şi, începând de 
la data respectivă, informează Comisia în această privinţă. 

Articolul 18 
Prevederile  adoptate  de statele membre conform prezentei directive pot 
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 fi aplicate progresiv întreprinderilor menţionate la art. 6 şi care existau 
în momentul notificării prezentei directive, în termen de patru ani de la 
data notificării menţionate. 

Articolul 19 
Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textele principalelor 
dispoziţii de drept intern, adoptate în domeniul reglementat de prezenta 
directivă. 

Articolul 20 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Luxemburg, 16 iunie 1975. 
Pentru Consiliu 

Preşedintele 
R. RYAN 
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31991L0689 
DIRECTIVA 91/689/CEE A CONSILIULUI 

din 12 decembrie 1991 

privind deşeurile periculoase 
(91/689/CEE) 

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice 
Europene, în special articolul 103s, 

având în vedere propunerea Comisiei(1), 

având în vedere avizul Parlamentului European(2), 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3), 

întrucât Directiva 78/319/CEE a Consiliului din 20 martie 1978 privind 
deşeurile toxice şi periculoase(4), a stabilit normele Comunităţii privind 
eliminarea deşeurilor periculoase; întrucât în scopul de a se lua în 
consideraţie experienţa câştigată în aplicarea acelei directive de către 
statele membre, este necesar să se modifice normele şi să se înlocuiască 
Directiva 78/319/CEE prin prezenta directivă; 

întrucât rezoluţia Consiliului din 7 mai 1990 privind politica privind 
deşeurile(5) şi programul de acţiune al Comunităţii Europene asupra 
mediului, care a fost subiectul rezoluţiei Consiliului Comunităţii 
Europene şi reprezentanţilor guvernelor statelor membre, întâlnirea din 
cadrul Consiliului din 19 octombrie 1987 privind continuarea şi 
aplicarea unei politici a Comunităţii Europene şi programului de acţiune 
asupra mediului (1987-1992)(6) preconizează măsurile comunitare 
pentru a îmbunătăţii condiţiile în care deşeurile sunt eliminate şi 
gestionate; 

întrucât normele generale aplicabile gestionării deşeurilor au fost 
stabilite prin Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 
                                                           
1 JO C 295, 19.11.1988, p. 8 şi JO C 42, 22.2.1990, p. 19. 
2 JO C 158, 26.6.1989, p. 238. 
3 JO C 56, 6.3.1989, p. 2. 
4 JO L 84, 31.3.1978, p. 43. 
5 JO C 122, 18.5.1990, p. 2. 
6 JO C 328, 7.12.1987, p. 1. 
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privind deşeurile(1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 
91/156/CEE (2), se aplică, de asemenea, la gestionarea deşeurilor 
periculoase; 

întrucât gestionarea corectă a deşeurilor periculoase necesită norme 
suplimentare, imperioase, pentru a lua în considerare natura specială a 
unor asemenea deşeuri; 

întrucât este necesar, în scopul de a îmbunătăţi eficienţa gestionării 
deşeurilor periculoase în Comunitate, să se folosească o definiţie precisă 
şi uniformă a deşeurilor periculoase bazată pe experienţă; 

întrucât este necesar să se asigure că eliminarea şi valorificarea 
deşeurilor periculoase sunt supravegheate în cel mai bun mod posibil; 

întrucât trebuie să fie posibil să se adapteze rapid dispoziţiile prezentei 
directive la progresul ştiinţific şi tehnic; întrucât, de asemenea, comitetul 
creat prin Directiva 75/442/CEE trebuie împuternicit să adapteze 
prevederile prezentei directive la un astfel de progres, 

ADOPTĂ PREZENTADIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

1.  Obiectul prezentei directive, redactat în conformitate cu articolul 
2 alineatul (2) din Directiva 75/442/CEE este să adapteze legile statelor 
membre asupra gestionării controlate a deşeurilor periculoase. 
2.  Sub rezerva prezentei directive, Directiva 75/442/CEE se aplică 
deşeurilor periculoase. 
3.  Definiţia „deşeurilor” şi a altor termeni folosiţi în prezenta 
directivă trebuie să fie cele din Directiva 75/442/CEE. 
4.  În sensul prezentei directive „deşeuri periculoase” înseamnă: 
- deşeuri care figurează pe o listă ce va fi elaborată potrivit 

procedeului stabilit la articolul 18 al Directiva 75/442/CEE pe baza 
anexelor I şi II la prezenta directivă, nu mai târziu de 6 luni înainte 
de data de punere în aplicare a prezentei directive. Aceste deşeuri 
trebuie să aibă una sau mai multe din caracteristicile enumerate la 
anexa III. Lista ţine seama de originea şi compoziţia deşeurilor şi, 
după caz, de valorile limită ale concentraţiei. Această listă este 

                                                           
1 JO L 194, 25.7.1975, p. 39. 
2 JO L 78, 26.3.1991, p. 32. 
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revizuită periodic şi, în cazul în care este necesar, prin aceeaşi 
procedură,  

- orice alte deşeuri care sunt considerate de către un stat membru că 
deţin oricare din proprietăţile enumerate la anexa III. Astfel de 
cazuri se notifică Comisiei şi se revizuiesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE 
pentru a adapta lista. 

5.  Deşeurile menajere sunt exceptate de la prevederile prezentei 
directive. Consiliul stabileşte, pe baza unei propuneri a Comisiei, norme 
specifice luând în consideraţie natura specială a deşeurilor menajere 
până la sfârşitul lui 1992. 

Articolul 2 

1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a dispune ca pe 
fiecare loc unde descărcarea de deşeuri periculoase are loc, deşeurile să 
fie înregistrate şi identificate. 

2.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a cere ca unitatea şi 
întreprinderea care elimină, valorifică, colectează sau transportă deşeuri 
periculoase să nu amestece diferite categorii de deşeuri periculoase sau 
să amestece deşeurile periculoase cu deşeurile nepericuloase. 

3.  Prin derogare de la alineatul (2), amestecul deşeurilor 
periculoase cu alte deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe sau 
materiale poate fi permis numai când condiţiile stabilite la articolul 4 din 

Directiva 75/442/CEE sunt respectate şi, în special, în scopul asigurării 
securităţii în timpul eliminării sau valorificării. O asemenea operaţie 
face obiectul cererii de permis impus de articolele 9, 10 şi 11 din 
Directiva 75/442/CEE. 

4.  În cazul în care deşeurile sunt deja amestecate cu alte deşeuri, 
substanţe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată, unde este 
fezabilă tehnic şi economic şi unde este necesar pentru a se respecta 
articolul 4 din Directiva 75/442/CEE. 

Articolul 3 

1.  Derogarea prevăzută la articolul 11 (1) (a) din Directiva 
75/442/CEE de la cererea de permis pentru unităţile şi întreprinderile 
care realizează propria eliminare de deşeuri nu se va aplica la deşeuri 
periculoase reglementate de prezenta directivă. 
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2.  În temeiul articolului 11 (1) (b) din Directiva 75/442/CEE, un 
stat membru poate deroga de la articolul 10 din prezenta directivă pentru 
unităţi sau întreprinderi care valorifică deşeurile cuprinse în prezenta 
directivă: 
- în cazul în care statul membru adoptă norme generale care cuprind 

tipul şi cantitatea de deşeuri şi care stabilesc condiţiile specifice 
(valori limită pentru conţinutul de substanţe periculoase în deşeuri, 
valori limită ale emisiilor, tipul de activitate) şi alte cerinţe necesare 
pentru realizarea diferitelor forme de valorificare şi 

- în cazul în care tipurile sau cantităţile de deşeuri şi metodele de 
valorificare sunt astfel încât condiţiile stabilite la articolul 4 al 
Directivei 75/442/CEE sunt respectate. 

3.  Unităţile sau întreprinderile prevăzute la alineatul (2) sunt 
înregistrate de autorităţile competente. 

4.  În cazul în care un stat membru intenţionează să se folosească de 
prevederile de la alineatul (2), normele prevăzute la alineatul menţionat 
anterior sunt comunicate Comisiei cel târziu cu 3 luni înainte de intrarea 
în vigoare. Comisia trebuie să consulte statele membre. Având în vedere 
aceste consultaţii, Comisia propune ca aceste norme să fie aprobate în 
conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 
75/442/CEE. 

Articolul 4 

1.  Articolul 13 din Directiva 75/442/CEE se aplică, de asemenea, 
producătorilor de deşeuri periculoase. 

2.  Dispoziţiile articolului 14 din Directiva 75/442/CEE se aplică, de 
asemenea, producătorilor de deşeuri periculoase şi tuturor unităţilor şi 
întreprinderilor care transportă deşeuri periculoase. 

3.  Registrele prevăzute la articolul 14 din Directiva 75/442/CEE 
trebuie să fie păstrate timp de cel puţin 3 ani, cu excepţia cazurilor de 
unităţi şi întreprinderi care transportă deşeuri periculoase care trebuie să 
ţină aceste registre cel puţin 12 luni. Evidenţa documentară că operaţiile 
de gestionare au fost îndeplinite trebuie să fie furnizată la cererea 
autorităţilor competente sau a unui proprietar anterior. 
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Articolul 5 

1.  Statele membre iau măsurile necesare să asigure că, în cursul 
colectării, transportului şi depozitării temporare, deşeurile sunt 
corespunzător ambalate şi etichetate în acord cu standardelor 
internaţionale şi Comunitare în vigoare. 

2.  In cazul deşeurilor periculoase, inspecţiile privind colectarea şi 
operaţiunile de transport făcute pe baza articolului 13 din Directiva 
75/442/CEE se referă mai ales la originea şi destinaţia unor asemenea 
deşeuri. 

3.  În cazul în care deşeurile periculoase sunt transferate, trebuie să 
fie însoţite de un formular de identificare care conţine detaliile 
specificate în anexa I secţiunea A din Directiva 84/631/CEE a 
Consiliului din 6 decembrie 1984 privind supravegherea şi controlul în 
cadrul Comunităţii Europene a transporturilor transfrontieră de deşeuri 
periculoase(1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 
86/279/CEE(2). 

Articolul 6 

1.  În conformitate cu articolul 7 din Directiva 75/442/CEE, 
autorităţile competente stabilesc, separat ori în cadrul planurilor lor 
generale de gestionare a deşeurilor, planuri pentru gestionarea deşeurilor 
periculoase, pe care le fac publice. 

2.  Comisia compară aceste planuri şi, în special, metodele de 
eliminare şi valorificare. Această informaţie este pusă la dispoziţia 
autorităţilor competente ale statelor membre care sunt interesate. 

Articolul 7 

În cazuri de urgenţă sau pericol grav, statele membre trebuie să ia toate 
măsurile necesare, incluzând, după caz, derogări temporare de la 
prezenta directivă, pentru a se asigura că deşeurile periculoase nu 
constituie o ameninţare pentru populaţie sau pentru mediu. Statul 
membru informează Comisia cu privire la orice asemenea derogări. 

 

                                                           
1 JO L 326, 13.12.1984, p. 31. 
2 JO L 181, 4.7.1986, p. 13. 
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Articolul 8 

1.  În contextul raportului prevăzut la articolul 16 alineatul (1) din 
Directiva 75/442/CEE şi pe baza unui chestionar redactat în 
conformitate cu acest articol, statele membre trimit Comisiei un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei directive. 

2.  În plus faţă de raportul prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din 
Directiva 75/442/CEE, Comisia raportează Parlamentului European şi 
Consiliului la fiecare trei ani despre punerea în aplicare a prezentei 
directive. 

3.  În plus, din 12 decembrie 1994, statele membre trimit Comisiei 
următoarele informaţii pentru fiecare unitate sau întreprindere care 
realizează eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor periculoase, în 
principal în numele unui terţ şi care poate face parte din reţeaua 
integrată prevăzută la articolul 5 din Directiva 75/442/CEE: 
-  nume şi adresă, 
-  metoda folosită pentru a trata deşeurile, 
-  tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate. 

O dată pe an, statele membre informează Comisia cu privire la orice 
schimbări privind această informaţie. 

Comisia pune la dispoziţie această informaţie la cererea autorităţilor 
competente din statele membre. 

Forma în care această informaţie va fi prezentată Comisiei va fi stabilită 
în conformitate cu procedura formulată la articolul 18 din Directiva 
75/442/CEE. 

Articolul 9 

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta directive la 
progresul ştiinţific şi tehnic şi pentru revizuirea listei deşeurilor 
menţionate la articolul 1 alineatul (4), se adoptă în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 18 din Directiva 74/442/CEE. 

Articolul 10 

1.  Statele membre adoptă actele cu putere de lege şi actele 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte 
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de 12 decembrie 1993. Ele informează de îndată Comisia cu privire la 
aceasta. 

2.  Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere 
în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea 
de efectuare a acestei trimiteri. 

3.  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre comunică 
textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în 
domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 11 

Directiva 78/319/CEE se abrogă începând cu 12 decembrie 1993. 

Articolul 12 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 1991. 
Pentru Consiliu 

Preşedintele 
J.G.M. ALDERS 

ANEXA I 
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE DE DEŞEURI PERICULOASE 
ENUMERATE ÎN FUNCŢIE DE NATURA LOR SAU ACTIVITATEA 

CARE LE-A PRODUS∗ (DEŞEURILE POT FI SUB FORMĂ DE 
LICHID, NĂMOL SAU SOLID) 

ANEXA I.A. 

Deşeurile care deţin una din proprietăţile enumerate în anexa III şi care 
constau în: 

1. substanţe anatomice: deşeuri de spital sau alte deşeuri clinice; 
2. componente farmaceutice, medicinale şi veterinare; 
3. produse de conservare a lemnului; 
4. biocide şi substanţe fitofarmaceutice; 
                                                           
∗ Anumite dublări ale înscrierilor prezentate în anexa II sunt intenţionate 
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5. reziduuri de la substanţe folosite ca solvenţi; 
6. substanţe organice halogenate, ne folosite ca solvenţi, cu excepţia 

materialelor polimerizate inerte; 
7. amestecuri de săruri ce conţin cianuri; 
8. uleiuri minerale şi substanţe uleioase (de exemplu, nămol de uzinare 

etc.); 
9. amestecuri sau emulsii de ulei/ apă, de hidrocarburi/ apă; 
10. substanţe conţinând PCB-uri sau PCT-uri (de exemplu, substanţe 

dielectrice etc.); 
11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt 

tratament pirolitic; 
12. cerneluri, coloranţi, pigmenţi, vopsele, grunduri, lacuri; 
13. răşini, latex, plastifianţi, cleiuri/adezivi; 
14. substanţe chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învăţământ 

care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte asupra 
omului sau mediului înconjurător nu sunt cunoscute (de exemplu, 
reziduuri de laborator etc.); 

15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile; 
16. substanţe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice; 
17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor 

policloruraţi; 
18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-

dioxinelor policlorurate. 
ANEXA I.B. 

Deşeuri care conţin oricare din componentele enumerate în anexa II şi 
care au oricare dintre proprietăţile descrise în anexa III şi constau în: 

19. săpun, grăsimi, ceară de natură animală sau vegetală; 
20. substanţe organice nehalogenate, neutilizabile ca solvenţi; 
21. substanţe anorganice, fără metale sau componente metalice; 
22. cenuşă şi/sau zgură; 
23. sol, nisip, argilă, inclusiv material din dragare; 
24. amestecuri de săruri fără cianuri; 
25. pulberi şi prafuri metalice; 
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26. catalizatori uzaţi; 
27. lichide sau nămoluri conţinând metale sau compuşi metalici; 
28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluării (de 

exemplu, sacii filtrelor de aer etc.) cu excepţia (29), (30) şi (33); 
29. nămoluri de la scrubere; 
30. nămoluri de la staţiile de tratare a apei; 
31. reziduuri de decarbonatare; 
32. reziduuri de schimbători de ioni; 
33. nămoluri de la staţiile de epurare, netratate sau inadecvate pentru a 

fi folosite în agricultură; 
34. reziduuri de la spălarea/curăţarea rezervoarelor şi/sau a 

echipamentelor; 
35. echipamente contaminate; 
36. containere contaminate (de exemplu, ambalaje, butelii de gaz etc.) 

al căror conţinut include unul sau mai multe componente enumerate 
în anexa II: 

37. baterii sau alt tip de celule electrice; 
38. uleiuri vegetale; 
39. materiale rezultate din colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi 

care prezintă oricare din caracteristicile enumerate în anexa III: 
40. orice alte deşeuri care conţin oricare din constituenţii enumeraţi în 

anexa II şi oricare din proprietăţile enumerate în anexa III. 

ANEXA II 
CONSTITUENŢI AI DEŞEURILOR DIN ANEXA II.B CARE FAC CA 

ACESTEA SĂ FIE PERICULOASE ATUNCI CÂND AU 
PROPRIETĂŢILE DESCRISE ÎN ANEXA III∗ 

C1.  beriliu; compuşi ai beriliului; 
C2.  compuşi ai vanadiului; 
C3.  compuşi ai cromului VI; 

                                                           
∗ Anumite duplicări ale tipurilor de deşeuri periculoase înscrise în anexa I sunt 
intenţionate. 
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C4.  compuşi ai cobaltului; 
C5.  compuşi ai nichelului; 
C6.  compuşi ai cuprului; 
C7.  compuşi ai zincului; 
C8.  arseniu; compuşi ai arseniului; 
C9.  seleniu; compuşi ai seleniului; 
C10.  compuşi ai argintului; 
C11.  cadmiu; compuşi ai cadmiului; 
C12.  compuşi ai staniului; 
C13.  antimoniu; compuşi ai antimoniului; 
C14.  teluriu; compuşi ai telurului; 
C15.  compuşi ai bariului; cu excepţia sulfatului de bariu; 
C16.  mercur; compuşi ai mercurului; 
C17.  taliu; compuşi ai taliului; 
C18.  plumb; compuşi ai plumbului; 
C19.  sulfuri anorganice; 
C20.  compuşi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu; 
C21.  cianuri anorganice; 
C22.  următoarele metale alcaline sau alcalino-pământoase: litiu, sodiu, 

potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată; 
C23.  soluţii acide sau acizi în formă solidă; 
C24.  soluţii bazice sau baze în formă solidă; 
C25.  azbest (praf şi fibre); 
C26. fosfor; compuşi ai fosforului, cu excepţia fosfaţilor minerali; 
C27.  carbonili ai metalelor; 
C28.  peroxizi; 
C29.  cloraţi; 
C30.  percloraţi; 
C31.  azide; 
C32.  PCB-uri şi/sau PCT-uri; 
C33.  compuşi farmaceutici sau veterinari; 
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C34.  biocide şi substanţe fitofarmaceutice (de exemplu, pesticide etc.); 
C35.  substanţe infecţioase; 
C36.  creozoturi; 
C37.  izocianaţi; tiocianaţi; 
C38.  cianuri organice (de exemplu, nitrili etc.); 
C39.  fenoli; compuşi ai fenolului; 
C40.  solvenţi halogenaţi; 
C41.  solvenţi organici, cu excepţia solvenţilor halogenaţi; 
C42.  compuşi organohalogenaţi, cu excepţia materialelor polimerizate 

inerte şi a altor substanţe care sunt incluse în prezenta anexă; 
C43.  compuşi aromatici; compuşi organici policiclici şi heterociclici; 
C44.  amine alifatice; 
C45.  amine aromatice; 
C46.  eteri; 
C47.  substanţe cu caracter exploziv, cu excepţia celor listate în alt 

punct din anexă; 
C48.  compuşi ai sulfurilor organice; 
C49.  orice compus din familia dibenzofuranilor policloruraţi; 
C50.  orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate; 
C51.  hidrocarburi şi compuşi ai acestora cu oxigen; compuşi cu azot 

sau sulf care nu au fost incluşi la alt punct în prezenta anexă. 

ANEXA III 
PROPRIETĂŢI ALE DEŞEURILOR CARE FAC CA ACESTEA SĂ FIE 

PERICULOASE 

H1  „Explozive”: substanţe şi preparate care pot exploda sub efetul 
unei scântei sau care sunt mai sensibile la şocuri sau frecare 
decât dinitrobenzenul. 

H2  „Oxidante”: substanţe şi preparate care produc reacţii puternic 
exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu substanţe 
inflamabile. 

H-3A  „Foarte inflamabile”: 
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- substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 
21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile), sau 

- substanţe şi preparate care se pot încălzi şi apoi se pot aprinde în 
contact cu aerul la temperatura mediului ambiant fără energie 
suplimentară sau 

- substanţe solide şi preparate care se pot aprinde uşor după 
contactul rapid cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă 
sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere sau 

- substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la 
presiune normală sau 

- substanţe şi preparate care în contact cu apa sau cu aerul umed, 
produc gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase. 

H3-B  „Inflamabile”: substanţe lichide şi preparate care au punctul de 
aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C. 

H4  „Iritante”: substanţe şi preparate necorozive care, prin contact 
imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasele, pot cauza 
inflamaţii. 

H5  „Nocive”: substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 
ingerate sau dacă penetrează pielea, pot constitui riscuri limitate 
pentru sănătate. 

H6  „Toxice”: substanţe şi preparate (inclusiv substanţe şi preparate 
foarte toxice) care, dacă sunt inhalate sau ingerate sau dacă 
penetrează pielea, pot produce vătămări serioase, acute sau cronice 
pentru sănătate şi pot fi chiar letale. 

H7  „Cancerigene”: substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 
ingerate sau dacă penetrează pielea, pot induce cancerul sau 
creşterea incidenţei lui. 

H8  „Corosive”: substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la 
contactul cu acestea. 

H9  „Infecţioase”: substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau 
toxinele acestora care sunt cunoscute ca producând boli pentru om 
sau altor organisme vii. 

H10  „Teratogene”: substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 
ingerate sau dacă penetrează pielea, pot induce malformaţii 
congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora. 

H11  „Mutagene”: substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau 
ingerate sau dacă penetrează pielea, pot produce defecte genetice 
ereditare sau creşterea incidenţei acestora. 
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H12  Substanţe şi preparate care produc gaze toxice sau foarte toxice în 
contact cu apa, aerul sau un acid. 

H13 Substanţe şi preparate capabile prin orice mijloace, după 
depozitare, să producă altă substanţă (de exemplu, levigat), care 
posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus. 

H14  „Ecotoxice”: substanţe şi preparate care prezintă sau pot prezenta 
riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare 
ale mediului înconjurător. 

Notă 

1. Atribuirea caracteristicilor de pericol „toxic” (şi „foarte toxic”), 
„nociv”, „corosiv” şi „iritant” se bazează pe criteriile formulate în 
anexa VI partea I A şi partea II B din Directiva 67/548/CEE a 
Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere 
de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, 
ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase(1), astfel cum a 
fost modificată prin Directiva 79/831/CEE a Consiliului(2). 

2. Cu privire la atribuirea caracteristicilor „cancerigene”, „teratogene” 
şi „mutagene” şi având în vedere starea actuală a cunoştinţelor, 
criterii suplimentare sunt conţinute în Ghidul clasificării şi 
etichetării substanţelor periculoase şi preparatelor din anexa VI 
(partea II D) din Directiva 67/548/CEE, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 83/467/CEE a Comisiei(3). 

Metode de testare 
Metodele de testare vizează să confere o semnificaţie specifică 
definiţiilor prezentate în anexa III. 

Metodele care trebuie utilizate sunt descrise în anexa V din Directiva 
67/548/CEE, în versiunea modificată prin Directiva 84/449/CEE a 
Comisiei(4) sau ulterior prin directivele Comisiei care adaptează 
Directiva 67/548/CEE la progresul tehnic. Aceste metode sunt ele însele 
bazate pe lucrul şi pe recomandările organismelor competente 
internaţionale, în particular ale OCDE. 

                                                           
1 JO L 196, 16.8.1967, p. 1. 
2 JO L 259, 15.10.1979, p. 10. 
3 JO L 257, 16.9.1983, p. 1. 
4 JO L 251, 19.9.1984, p. 1. 
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31994L0062 

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A 

CONSILIULUI 94/62/CE 

din 20 decembrie 1994 

privind ambalajele şi deşeurile din ambalaje 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special 
art. 100, 

având în vedere propunerea Comisiei(1), 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(2), 

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat(3), 
întrucât diferitele măsuri naţionale cu privire la gestionarea ambalajelor 
şi deşeurilor din ambalaje trebuie armonizate, pe de o parte, pentru a 
preveni orice impact al acestora asupra mediului sau pentru a reduce un 
astfel de impact, asigurând astfel un grad ridicat de protecţie a mediului, 
şi, pe de altă parte, pentru a asigura funcţionarea pieţei interne şi pentru 
a evita obstacolele în calea comerţului şi denaturarea şi limitarea 
concurenţei în cadrul Comunităţii; 
întrucât cel mai bun mijloc de a preveni producerea deşeurilor din 
ambalaje este de a reduce volumul general al ambalajelor; 
întrucât, în raport cu obiectivele prezentei directive, este important să se 
respecte principiul general conform căruia măsurile adoptate într-un stat 
membru pentru a proteja mediul nu ar trebui să afecteze în mod negativ 
capacitatea altor state membre de a realiza obiectivele directivei; 
întrucât reducerea deşeurilor este esenţială pentru creşterea durabilă, 
menţionată în mod expres în Tratatul privind Uniunea Europeană; 
                                                           
1 JO C 263, 12.10.1992, p. 1 şi JO C 285, 21.10.1993, p. 1. 
2 JO C 129, 10.05.1993, p. 18. 
3 Avizul Parlamentului European din 23 iunie 1993 (JO C 194, 19.07.1993, p. 177), 
Poziţia comună a Consiliului din 4 martie 1994 (JO C 137, 19.05.1994, p. 65) şi 
Decizia Parlamentului European din 4 mai 1994 (JO C 205, 25.07.1994, p. 163). 
Confirmat pe 2 decembrie 1993 (JO C 342, 20.12.1993, p. 15). Text comun al 
Comitetului de conciliere din 8 noiembrie 1994. 
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întrucât prezenta directivă ar trebui să reglementeze toate tipurile de 
ambalaje introduse pe piaţă şi toate deşeurile din ambalaje; întrucât, în 
consecinţă, Directiva Consiliului 85/339/CEE din 27 iunie 1985 privind 
recipienţii de lichide destinate consumului uman(1) ar trebui abrogată; 

întrucât ambalajul are o funcţie socială şi economică vitală şi, în 
consecinţă, măsurile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să se aplice 
fără a aduce atingere altor cerinţe legislative relevante care afectează 
calitatea şi transportul ambalajelor sau bunurilor ambalate; 

întrucât, în conformitate cu strategia comunitară de gestionare a 
deşeurilor, prevăzută în Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1990 privind 
politica în domeniul deşeurilor(2) şi Directiva Consiliului 75/442/CEE 
din 15 iulie 1975 privind deşeurile(3), gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor din ambalaje ar trebui să includă ca o primă prioritate, 
prevenirea producerii de deşeuri din ambalaje şi ca principii 
fundamentale suplimentare, refolosirea ambalajelor, reciclarea şi alte 
forme de recuperare a deşeurilor din ambalaje şi, în consecinţă, 
reducerea eliminării finale a unor astfel de deşeuri; 

întrucât, până la realizarea unui progres ştiinţific şi tehnologic în privinţa 
unor procese de recuperare, refolosirea şi reciclarea ar trebui să fie avute 
în primul rând în vedere în ceea ce priveşte impactul asupra mediului; 
întrucât aceasta necesită crearea în statele membre a unor sisteme de 
garantare a returnării ambalajelor utilizate şi/sau a deşeurilor de la 
ambalaje; întrucât evaluările ciclurilor de viaţă ar trebui încheiate cât se 
poate de repede pentru a justifica o ierarhie clară între ambalajul 
refolosibil, reciclabil şi recuperabil; 

întrucât prevenirea producerii deşeurilor din ambalaje se realizează prin 
măsuri corespunzătoare, inclusiv prin iniţiative adoptate în cadrul 
statelor membre în conformitate cu obiectivele prezentei directive; 

întrucât statele membre pot încuraja, în conformitate cu Tratatul, 
sistemele de refolosire a ambalajelor care pot fi refolosite în mod 

                                                           
1 JO L 176, 06.07.1985, p. 18. Directivă modificată de Directiva 91/629/CEE (JO L 
377.31.12.1991, p. 48). 
2 JO C 122, 18.05.1990, p. 2. 
3 JO L 194, 25.07.1975, p. 39. Directivă modificată ultima dată de Directiva 
91/156/CEE (JO L 78, 26.03.1991, p. 32). 
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ecologic, pentru a profita de contribuţia unor astfel de sisteme la 
protecţia mediului; 

întrucât, din punct de vedere ecologic, reciclarea ar trebui considerată ca 
o parte importantă a recuperării, în special în ceea ce priveşte reducerea 
consumului de energie şi de materii prime şi eliminarea finală a 
deşeurilor; 

întrucât recuperarea energiei este un mijloc efectiv de recuperare a 
deşeurilor din ambalaje; 

întrucât obiectivele stabilite în statele membre pentru recuperarea şi 
reciclarea deşeurilor din ambalaje ar trebui să se încadreze între anumite 
limite pentru a lua în considerare diferitele situaţii din statele membre şi 
pentru a evita crearea de bariere în calea comerţului şi denaturarea 
concurenţei; 

întrucât, pentru a obţine rezultate pe termen mediu şi pentru a oferi 
agenţilor economici, consumatorilor şi autorităţilor publice perspectivele 
necesare pe termen lung, ar trebui să se stabilească un termen mediu 
limită pentru atingerea obiectivelor menţionate anterior, precum şi un 
termen lung limită pentru obiectivele ce urmează a fi determinate într-o 
etapă ulterioară în vederea creşterii substanţiale a respectivelor 
obiective; 

întrucât Parlamentul European şi Consiliul ar trebui să examineze, pe 
baza rapoartelor Comisiei, experienţa practică dobândită de statele 
membre în cadrul activităţii desfăşurate pentru atingerea obiectivele 
menţionate anterior şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi ale tehnicilor 
de evaluare, cum ar fi bilanţurile de mediu; 

întrucât statelor membre, care au stabilit deja sau vor stabili în viitor 
programe ce merg dincolo de sfera obiectivelor, ar trebui să li se permită 
să urmărească atingerea respectivelor obiective în interesul unui nivel 
superior de protecţie a mediului, cu condiţia ca astfel de măsuri să nu 
determine perturbări ale pieţei interne şi să nu împiedice alte state 
membre să se conformeze prezentei directive; întrucât Comisia ar trebui 
să confirme astfel de măsuri după o verificare corespunzătoare; 

întrucât, pe de o parte, anumitor state membre li se poate permite să 
adopte obiective diminuate, date fiind împrejurările specifice din acele 
state membre, cu condiţia ca acestea să realizeze un obiectiv minim de 
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recuperare în termenul limită standard, precum şi obiectivele standard, 
până la un termen limită mai lung; 
întrucât, pentru gestionarea ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, este 
necesar ca statele membre să creeze sisteme de returnare, colectare şi 
recuperare; întrucât astfel de sisteme ar trebui deschise participării 
tuturor părţilor interesate şi ar trebui concepute astfel încât să se evite 
discriminările împotriva produselor importate, barierele în calea 
comerţului sau denaturarea concurenţei şi să se garanteze posibilitatea 
optimă de returnare a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, în 
conformitate cu dispoziţiile Tratatului; 
întrucât problema marcajului comunitar al ambalajelor necesită o analiză 
suplimentară, însă aceasta ar trebui hotărâtă de Comunitate în viitorul 
apropiat; 
întrucât, pentru a reduce impactul ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje 
asupra mediului şi pentru a evita barierele în calea comerţului şi 
denaturarea concurenţei, este de asemenea necesar să se definească 
cerinţele esenţiale care reglementează compoziţia şi caracterul 
refolosibil şi recuperabil (inclusiv reciclabil) al ambalajelor; 
întrucât prezenţa metalelor nocive şi a altor substanţe în componenţa 
ambalajelor ar trebui limitată, dat fiind impactului lor asupra mediului 
(în special din punct de vedere al posibilei lor prezenţe în emisii sau 
cenuşi, atunci când ambalajele sunt incinerate sau în cazul levigării, 
atunci când ambalajele sunt depozitate); întrucât este esenţial ca într-o 
primă etapă de reducere a toxicităţii deşeurilor din ambalaje, să se 
prevină acumularea de metale grele toxice în ambalaje şi să se asigure că 
astfel de substanţe nu sunt eliberate în mediu, aceasta, cu anumite 
excepţii care ar trebui să fie stabilite de către Comisie, în cazuri 
specifice, potrivit unei proceduri de comitet; 

întrucât, pentru a se atinge un nivel ridicat de reciclare şi pentru a se 
evita problemele de sănătate şi securitate de către cei care sunt angajaţi 
să colecteze şi să prelucreze deşeurile din ambalaje, este esenţial ca 
astfel de deşeuri să fie sortate la sursă; 
întrucât cerinţele cu privire la producerea ambalajelor nu ar trebui să se 
aplice ambalajelor utilizate pentru un anumit produs înainte de data 
intrării în vigoare a prezentei directive; întrucât, de asemenea, este 
necesară o perioadă de tranziţie pentru comercializarea ambalajului; 
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întrucât sincronizarea dispoziţiilor privind introducerea pe piaţă a 
ambalajului care satisface toate cerinţele esenţiale ar trebui să ţină seama 
de faptul că standarde europene sunt în curs de elaborare de către 
organismul competent de standardizare; întrucât, cu toate acestea, 
dispoziţiile privind mijloacelor de probă cu privire la conformitatea 
standardelor naţionale ar trebui să fie aplicate fără întârziere; 
întrucât ar trebui promovată elaborarea standardelor europene pentru 
cerinţele esenţiale şi alte probleme conexe; 
întrucât măsurile prevăzute în prezenta directivă implică dezvoltarea 
unor capacităţi de recuperare şi reciclare, precum şi asigurarea unor 
spaţii comerciale pentru materiale de ambalaj reciclate; 
întrucât includerea materialului reciclat în ambalajul respectiv nu ar 
trebui să contravină dispoziţiilor relevante cu privire la igiena, sănătatea 
şi siguranţa consumatorilor; 
întrucât sunt necesare date din întreaga Comunitate cu privire la 
ambalajele şi deşeurile din ambalaje pentru a monitoriza punerea în 
aplicare a obiectivelor prezentei directive; 
întrucât este esenţial ca toţi cei implicaţi în producerea, utilizarea, 
importul şi distribuţia ambalajelor şi produselor ambalate să devină mai 
conştienţi de măsura în care un ambalaj se poate transforma în deşeu şi 
ca, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”, să accepte 
responsabilitatea ce le revine pentru astfel de deşeuri; întrucât 
dezvoltarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta 
directivă ar trebui să implice şi să necesite strânsa cooperare a tuturor 
partenerilor, dacă este cazul, într-un spirit de responsabilitate comună; 
întrucât consumatorii joacă un rol esenţial în gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor din ambalaje şi, astfel, trebuie să fie bine informaţi pentru a-şi 
adapta comportamentul şi atitudinile; 
întrucât includerea unui capitol specific privind gestionarea ambalajelor 
şi deşeurilor din ambalaje în planurile de gestionare a deşeurilor 
prevăzute de Directiva 75/442/CEE va contribui la punerea efectivă în 
aplicare a prezentei directive; 

întrucât, pentru a facilita realizarea obiectivelor prezentei directive, ar 
putea fi necesară utilizarea de către Comunitate şi statele membre a unor 
instrumente economice în conformitate cu dispoziţiile Tratatului, astfel 
încât să se evite noi forme de protecţionism; 
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întrucât statele membre ar trebui, fără a aduce atingere Directivei 
Consiliului 83/189/CEE din 28 martie 1983 de stabilire a procedurii de 
furnizare de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor 
tehnice(1), să notifice Comisia cu privire la orice proiect de măsuri pe 
care acestea intenţionează să le adopte, înainte de adoptarea lor, astfel 
încât să se poată stabili dacă acestea sunt sau nu în conformitate cu 
directiva; 

întrucât adaptarea la progresul ştiinţific şi tehnic a sistemului de 
identificare a ambalajelor şi a formatelor referitoare la un sistem de baze 
de date, ar trebui asigurată de către Comisie în temeiul unei proceduri de 
comitet; 

întrucât este necesar să se prevadă măsuri specifice ce urmează a fi luate 
pentru a face faţă oricăror dificultăţi în punerea în aplicare a prezentei 
directive în conformitate, dacă este cazul, cu aceeaşi procedură de 
comitet, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Obiective 
1.  Prezenta directivă urmăreşte să armonizeze măsurile naţionale 
privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de la ambalaje, pe de o 
parte, pentru a preveni orice impact al acestora asupra mediului din toate 
statele membre, precum şi din ţări terţe sau pentru a reduce un astfel de 
impact, asigurând astfel un grad ridicat de protecţie a mediului, şi, pe de 
altă parte, pentru a asigura funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita 
obstacolele în calea comerţului şi denaturarea şi limitarea concurenţei 
din cadrul Comunităţii. 

2.  În acest scop, prezenta directivă stabileşte, ca o primă prioritate, 
măsurile destinate prevenirii producerii deşeurilor din ambalaje şi, ca 
principii fundamentale suplimentare, reutilizării ambalajelor, reciclării şi 
altor forme de recuperare a deşeurilor din ambalaje şi, în consecinţă, de 
reducere a eliminării finale a unor astfel de deşeuri. 

                                                           
1 JO L 109, 26.04.1983, p. 8. Directivă modificată ultima dată de Directiva 
92/400/CEE (JO L 221, 06.08.1992, p. 55). 
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Articolul 2 

Domeniul de aplicare 
1.  Prezenta directivă are ca obiect toate ambalajele introduse pe 
piaţă din cadrul Comunităţii şi toate deşeurile din ambalaje, fie că ele 
sunt utilizate, fie că provin din industrie, comerţ, birouri, magazine, 
servicii, gospodărie sau din orice alt domeniu, indiferent de materialul 
utilizat. 
2.  Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de 
calitate existente pentru ambalaje, cum ar fi cele privind siguranţa, 
protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, cerinţelor existente de 
transport sau dispoziţiilor Directivei Consiliului 91/689/CEE din 12 
decembrie 1991 privind deşeurile periculoase (1). 

Articolul 3 

Definiţii 
În sensul prezentei directive: 
1.  „ambalaje” reprezintă toate produsele realizate din orice 
materiale, de orice natură, utilizate pentru a conţine, proteja, manevra, 
furniza şi prezenta bunurile, de la materii prime la bunuri prelucrate, de 
la producător la utilizator sau consumator. Articolele „nereturnabile” 
utilizate în aceleaşi scopuri trebuie de asemenea considerate ambalaje. 

„Ambalajul” constă numai din: 

(a) ambalaj de vânzare sau ambalaj primar, adică ambalajul conceput 
pentru a constitui o unitate de vânzare pentru un utilizator sau 
consumator final la punctul de achiziţie; 

(b) ambalaj grupat sau ambalaj secundar, adică ambalajul conceput 
pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui anumit 
număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acestea sunt vândute ca 
atare consumatorului sau utilizatorului final sau dacă servesc numai 
ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; acesta poate 
fi înlăturat din produs fără a-i afecta caracteristicile; 

(c) ambalaj pentru transport sau ambalaj terţiar, adică ambalajul 
conceput pentru a înlesni manevrarea şi transportul unui număr de 
unităţi de vânzare sau ambalaje grupate pentru a preveni 

                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 20. 
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manevrarea fizică şi pagubele datorate transportului. Ambalajul 
pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale 
sau aeriene; 

2.  „deşeuri de ambalaj” reprezintă orice ambalaj sau material de 
ambalaj, conform definiţiei deşeurilor din Directiva 75/442/CEE, cu 
excepţia reziduurilor din producţie; 
3.  „gestionarea deşeurilor din ambalaje” reprezintă gestionarea 
deşeurilor, aşa cum este definită în Directiva 75/442/CEE; 
4.  „prevenire” reprezintă reducerea cantităţii şi nocivităţii pentru 
mediu a: 
- materialelor şi substanţelor conţinute în ambalaje şi deşeurile din 

ambalaje; 
- ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje la nivel de proces de 

producţie şi în etapele de comercializare, distribuţie, utilizare şi 
eliminare, în special prin dezvoltarea de produse şi tehnologii 
„curate”; 

5.  „refolosire” reprezintă orice operaţie prin care ambalajul, 
conceput şi proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului său de viaţă un 
număr minim de parcursuri sau rotaţii, este reumplut sau utilizat în 
acelaşi scop pentru care a fost conceput, cu sau fără suportul produselor 
auxiliare prezente pe piaţă, dând posibilitatea ambalajului să fie 
reumplut; astfel de ambalaje refolosite vor deveni deşeuri din ambalaje 
atunci când nu vor mai putea fi refolosite; 
6.  „recuperare” reprezintă oricare dintre operaţiunile aplicabile 
prevăzute în Anexa II B la Directiva 75/442/CEE; 
7.  „reciclare” reprezintă reprelucrarea într-un proces de producţie a 
deşeurilor în scopul original sau în alte scopuri, inclusiv reciclarea 
organică, cu excepţia însă a recuperării energiei; 
8.  „recuperarea energiei” reprezintă utilizarea deşeurilor din 
ambalaje combustibile ca mijloc de generare a energiei prin incinerare 
directă, cu sau fără alte deşeuri, însă cu recuperare de căldură; 
9.  „reciclare organică” reprezintă tratarea aerobă (compostare) sau 
anaerobă (biometanizare), în condiţii controlate şi utilizând 
microorganisme, a părţilor biodegradabile ale deşeurilor din ambalaje, 
care produce reziduuri organice stabilizate sau metan. Rampa de gunoi 
nu este considerată o formă de reciclare organică; 
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10.  „eliminare” reprezintă oricare dintre operaţiile aplicabile 
prevăzute în Anexa II.A la Directiva 74/442/CEE; 
11.  „agenţi economici”, în ceea ce priveşte ambalajele, reprezintă 
furnizorii de materiale de ambalaj, producătorii şi transformatorii de 
ambalaje, manipulatorii şi utilizatorii, importatorii, comercianţii şi 
distribuitorii, autorităţile şi organizaţiile publice; 
12.  „acord voluntar” reprezintă acordul oficial încheiat între 
autorităţile publice competente ale statului membru şi sectoarele 
economice interesate, care trebuie să fie deschis tuturor partenerilor care 
doresc să întrunească condiţiile acordului, în vederea realizării 
obiectivelor prezentei directive. 

Articolul 4 

Prevenirea 
1.  Statele membre se asigură ca, pe lângă măsurile de prevenire a 
formării de deşeuri din ambalaje, adoptate în conformitate cu art. 9, se 
introducă şi alte măsuri de prevenire. Astfel de măsuri pot consta din 
programe naţionale sau acţiuni similare adoptate, dacă este cazul, prin 
consultarea cu alţi agenţi economici, şi proiectate pentru a pune laolaltă 
şi a profita de numeroasele iniţiative din cadrul statelor membre cu 
privire la prevenire. Acestea trebuie să se conformeze obiectivelor 
prezentei directive, definite în art. 1 alin. (1). 

2.  Comisia trebuie să ajute la promovarea prevenirii, încurajând 
dezvoltarea unor standarde europene corespunzătoare, în conformitate 
cu art. 10. 

Articolul 5 

Statele membre pot încuraja sistemele de refolosire a ambalajelor, care 
pot fi refolosite în mod ecologic, în conformitate cu dispoziţiile 
Tratatului. 

Articolul 6 

Recuperare şi reciclare 
1.  Pentru a se conforma obiectivelor prezentei directive, statele 
membre iau măsurile necesare atingerii următoarelor obiective pe 
întregul lor teritoriu; 
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(a) în termen de cel mult cinci ani de la data până la care prezenta 
directivă trebuie aplicată în legislaţia naţională, va fi recuperată 
între minim 50% şi maxim 65% din masa deşeurilor din ambalaje; 

(b) pentru atingerea aceluiaşi obiectiv general şi în acelaşi termen, între 
minim 25% şi maxim 45% din masa totală a materialelor de ambalaj 
conţinute în deşeurile din ambalaje, va fi reciclată cu un minim de 
15% din greutatea fiecărui material de ambalaj; 

(c) în termen de cel mult 10 ani de la data până la care prezenta 
directivă trebuie aplicată în legislaţia naţională, un procent din 
deşeurile din ambalaje va fi recuperat şi reciclat, acest procent fiind 
determinat de către Consiliu în conformitate cu alin. (3) lit. (b), în 
vederea creşterii substanţiale a obiectivelor menţionate la lit. (a) şi 
(b). 

2.  Dacă este cazul, statele membre trebuie să încurajeze utilizarea 
materialelor obţinute în urma reciclării deşeurilor din ambalaje la 
fabricarea de ambalaje şi de alte produse. 
3. (a) Parlamentul European şi Consiliul examinează, pe baza unui 
raport provizoriu al Comisiei şi, în termen de patru ani de la data 
menţionată în alin. (1) lit. (a), pe baza unui raport final, experienţa 
câştigată în statele membre în urmărirea obiectivelor şi scopului 
prevăzut în alin. (1) lit. (a) şi (b) şi (2) şi rezultatele cercetării ştiinţifice 
şi tehnicilor de evaluare, cum ar fi bilanţurile de mediu; 
(b)  În termen de cel mult şase luni înainte de încheierea primei faze 
de cinci ani menţionată în alin. (1) lit. (a), Consiliul, hotărând cu 
majoritate calificată şi la propunerea Comisiei, stabileşte obiectivele 
pentru cea de a doua fază de cinci ani menţionată în alin. (1) lit. (c). 
Acest proces va fi repetat la fiecare cinci ani după aceea. 
4.  Măsurile şi obiectivele menţionate în alin. (1) lit. (a) şi (b) sunt 
publicate de către statele membre şi fac obiectul unei campanii de 
informare în rândul publicului larg şi al agenţilor economici. 
5.  Grecia, Irlanda şi Portugalia, datorită situaţiei lor specifice, adică 
a numărului mare de insule mici, a prezenţei de zone rurale şi muntoase 
şi a nivelului curent redus al consumului de ambalaje, pot decide: 
(a) să atingă, în termen de cel mult cinci ani de la data aplicării 

prezentei directive, obiective mai reduse decât cele fixate în alin. (1) 
lit. (a) şi (b), însă ating cel puţin 25% pentru recuperare; 
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(b) să amâne în acelaşi timp atingerea obiectivelor de la alin. (1) lit. (a) 
şi (b) pentru un termen limită mai îndepărtat, care, cu toate acestea, 
nu va depăşi data de 31 decembrie 2005. 

6.  Statele membre care au stabilit sau vor stabili programe ce merg 
dincolo de obiectivele menţionate la alin. (1) lit. (a) şi (b) şi care prevăd 
în acest scop capacităţi corespunzătoare de reciclare şi recuperare pot 
urmări atingerea acelor obiective pentru realizarea unui nivel ridicat de 
protecţie a mediului, cu condiţia ca acele măsuri să evite perturbările de 
pe piaţa internă şi să nu împiedice respectarea directivei de către alte 
state membre. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta. 
Comisia confirmă aceste măsuri, după ce a verificat, în cooperare cu 
statele membre, dacă sunt în conformitate cu consideraţiile de mai sus şi 
nu constituie un mijloc arbitrar de discriminare sau o restricţie deghizată 
în calea comerţului dintre statele membre. 

Articolul 7 

Sistemele de returnare, colectare şi recuperare 
1.  Statele Membre trebuie să ia măsurile necesare în vederea 
stabilirii sistemelor astfel încât să asigure: 
(a) returnarea şi/sau colectarea ambalajelor folosite şi/sau deşeurile din 

ambalaje de la consumator, alt utilizator final sau de pe fluxul 
deşeurilor pentru a-l îndrepta spre cea mai bună alternativă de 
gestionare a deşeurilor; 

(b) refolosirea sau recuperarea, inclusiv reciclarea ambalajelor şi/sau a 
deşeurilor din ambalaje colectate,  

în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta directivă. 
Aceste sisteme sunt deschise participării agenţilor comerciali din 
sectoarele interesate şi autorităţilor publice competente. Acestea se 
aplică şi produselor importate, în condiţii nediscriminatorii, inclusiv 
modalităţile detaliate şi orice tarife impuse accesului la respectivele 
sisteme, şi sunt proiectate astfel încât să evite barierele în calea 
comerţului sau denaturarea concurenţei, în conformitate cu dispoziţiile 
Tratatului. 
2.  Măsurile menţionate în alin. (1) trebuie să facă parte dintr-o 
politică care va reglementa toate ambalajele şi deşeurile din ambalaje şi 
iau în considerare în special cerinţele privind protecţia mediului şi a 
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sănătăţii, securităţii şi igienei consumatorului; protecţia calităţii, 
autenticitatea şi caracteristicile tehnice ale bunurilor ambalate şi 
materialelor utilizate; şi protecţia drepturilor de proprietate industrială şi 
comercială. 

Articolul 8 

Sistemul de identificare şi marcaj 
1.  Consiliul, în conformitate cu condiţiile prevăzute în Tratat, 
decide ]n termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive cu privire la marcajul ambalajelor. 
2.  Pentru a facilita colectarea, refolosirea şi recuperarea, inclusiv 
reciclarea, ambalajul trebuie să indice natura materialului (materialelor) 
utilizate pentru ambalajul respectiv, în scopul identificării şi clasificării 
sale de către sectorul respectiv. 
În acest scop, Comisia stabileşte, în termen de cel mult 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, pe baza Anexei I şi în 
conformitate cu procedura prevăzută în art. 21, numerotarea şi 
abrevierile pe care se bazează sistemul de identificare şi specifică ce 
materiale trebuie supuse sistemului de identificare în conformitate cu 
aceeaşi procedură. 
3.  Ambalajul trebuie să poarte marcajul corespunzător fie pe 
ambalajul în sine, fie pe etichetă. Marcajul trebuie să fie vizibil şi uşor 
de citit. El trebuie să fie durabil în timp, chiar şi după deschiderea 
ambalajului. 

Articolul 9 

Cerinţe esenţiale 
1.  Statele membre se asigură ca în termen de trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, ambalajele pot fi introduse pe 
piaţă numai dacă respectă toate cerinţele esenţiale definite de prezenta 
directivă, inclusiv Anexa II. 
2.  Statele membre prezumă, începând cu data stabilită în art. 22 
alin. (1), respectarea tuturor cerinţelor esenţiale prevăzute de prezenta 
directivă, inclusiv Anexa II, în cazul ambalajelor care se conformează: 
(a) standardelor armonizate relevante, ale căror numere de referinţă au 

fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Statele 
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membre publică numerele de referinţă ale standardelor care 
transpun aceste standarde armonizate; 

(b) standardelor naţionale relevante menţionate la alin. (3), în măsura în 
care, în domeniile reglementate de astfel de standarde, nu există 
standarde armonizate. 

3.  Statele membre comunică Comisiei textul standardelor lor 
naţionale, după cum se menţionează în alin. (2) lit. (b), despre care 
acestea consideră că se conformează cerinţelor menţionate în prezentul 
articol. Comisia înaintează imediat astfel de texte statelor membre. 
Statele membre publică referinţele acestor standarde. Comisia se asigură 
că acestea sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene. 
4.  Atunci când un stat membru sau Comisia consideră că 
standardele menţionate în alin. (2) nu satisfac întru totul cerinţele 
esenţiale menţionate în alin. (1), Comisia şi statul membru interesat aduc 
cazul în faţa Comitetului constituit în temeiul Directivei 83/189/CEE, 
indicând motivele. Comitetul emite fără întârziere un aviz. 
În temeiul avizului Comitetului, Comisia informează statele membre 
dacă este sau nu este necesar să retragă respectivele standarde din 
publicaţiile menţionate la alin. (2) şi (3). 

Articolul 10 

Standardizarea 
Comisia promovează, după caz, elaborarea de standarde europene cu 
privire la cerinţele esenţiale menţionate în Anexa II. 
Comisia promovează, în special, elaborarea de standarde europene 
privind: 
- criteriile şi metodologiile pentru analiza ciclului de viaţă al 

ambalajului; 
- metodele pentru măsurarea şi verificarea prezenţei metalelor grele şi 

a altor substanţe periculoase în componenţa ambalajelor şi 
eliberarea lor în mediu din ambalaje şi deşeurile din ambalaje; 

- criteriile pentru un conţinut minim de material reciclat în cadrul 
ambalajului pentru tipurile adecvate de ambalaj; 

- criteriile pentru metodele de reciclare; 
- criteriile pentru metodele de compostare şi compostul produs; 
- criteriile pentru marcajul ambalajelor. 
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Articolul 11 

Nivelul concentraţiei de metale grele prezente în ambalaj 
1. Statele membre se asigură ca suma nivelurilor concentraţiei de 
plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaje sau în 
componentele ambalajului nu depăşeşte următoarele valori, după cum 
urmează: 
- 600 ppm raportat la masă, doi ani după data menţionată în art. 22 lit. 

(i); 
- 250 ppp raportat la masă, trei ani după data menţionată în art. 22 lit. 

(i); 
- 100 ppm raportat la masă, cinci ani după data menţionată în art. 22 

lit. (i). 
2. Nivelurile de concentraţie menţionate în alin. (1) nu se aplică 
ambalajelor realizate în întregime din cristal cu conţinut de plumb, 
definite în Directiva 69/493/CEE (1). 
3. Comisia stabileşte, în conformitate cu procedura prevăzută în art. 
21: 
- condiţiile potrivit cărora nivelurile de concentraţie de mai sus nu se 

vor aplica materialelor 
- reciclate şi produselor derivate care se află într-un lanţ închis şi 

controlat; 
- tipurile de ambalaj care sunt exceptate de la cerinţele menţionate în 

alin. (1) a treia liniuţă. 

Articolul 12 

Sisteme de informaţii 
1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca bazele de date 
privind ambalajele şi deşeurile din ambalaje să fie create, acolo unde nu 
există încă, în mod armonizat, astfel încât să-şi aducă contribuţia la 
monitorizarea de către statelor membre şi Comisie a punerii în aplicare a 
obiectivelor prevăzute de prezenta directivă. 
2.  În acest scop, bazele de date furnizează în special informaţii 
privind mărimea, caracteristicile şi evoluţia ambalajelor şi fluxurilor de 

                                                           
1 JO L 326, 29.12.1969, p. 36. 
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deşeuri din ambalaje (inclusiv informaţii privind toxicitatea sau 
pericolul materialelor de ambalaj şi componentelor utilizate pentru 
fabricarea lor) la nivelul fiecărui stat membru. 
3.  În vederea armonizării caracteristicilor şi prezentării datelor 
produse şi pentru a face ca datele statelor membre să fie compatibile, 
statele membre furnizează Comisiei datele disponibile prin intermediul 
unor formulare-tip, care vor fi adoptate de către Comisie la un an de la 
data intrării în vigoare a prezentei directive, pe baza Anexei III, în 
conformitate cu procedura prevăzută în art. 21. 
4.  Statele membre iau în considerare problemele specifice 
întreprinderilor mici şi mijlocii în ceea ce priveşte furnizarea de date 
detaliate. 
5.  Datele obţinute sunt puse la dispoziţie împreună cu rapoartele 
naţionale menţionate în art. 17 şi sunt actualizate în rapoarte ulterioare. 
6.  Statele membre solicită tuturor agenţilor economici implicaţi să 
furnizeze autorităţilor competente date sigure privind sectoarele lor de 
activitate, după cum se prevede în prezentul articol. 

Articolul 13 

Informaţiile pentru utilizatorii de ambalaje 
Statele membre iau măsuri, în termen de doi ani de la data menţionată în 
art. 22 alin. (1), pentru ca utilizatorii de ambalaje, inclusiv, în special, 
consumatorii, să obţină informaţiile necesare privind: 
- sistemele de returnare, colectare şi recuperare care le sunt 

disponibile; 
- rolul lor de a contribui la refolosirea, recuperarea şi reciclarea 

ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje; 
- sensul marcajelor pe ambalajele existente pe piaţă; 
- elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a 

ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, menţionate în art. 14. 

Articolul 14 

Planuri de gestionare 
Potrivit obiectivelor şi măsurilor menţionate în prezenta directivă, statele 
membre includ în planurile de gestionare a deşeurilor, necesare conform 
art. 17 din Directiva 75/442/CEE, un capitol specific privind gestionarea 
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ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje, inclusiv măsurile adoptate în 
temeiul art. 4 şi 5. 

Articolul 15 

Instrumente economice 
Acţionând în baza dispoziţiilor specifice ale Tratatului, Consiliul adoptă 
instrumente economice pentru a promova punerea în aplicare a 
obiectivelor prevăzute de prezenta directivă. În absenţa unor astfel de 
măsuri, statele membre pot adopta măsuri de punere în aplicare a acestor 
obiective şi a obligaţiilor ce reies din Tratat, în conformitate cu 
principiile care reglementează politica comunitară de mediu, inter alia, 
principiul „poluatorul plăteşte”. 

Articolul 16 

Notificarea 
1.  Fără a aduce atingere Directivei 83/189/CEE, înainte de a adopta 
astfel de măsuri, statele membre notifică Comisiei proiectele de măsuri 
pe care ele intenţionează să le adopte în cadrul prezentei directive, 
excluzând măsurile de natură fiscală, dar incluzând specificaţiile tehnice 
legate de măsurile fiscale care încurajează respectarea acestor 
specificaţii tehnice, pentru a permite Comisiei să le examineze în 
temeiul dispoziţiilor existente, urmărind în fiecare caz procedura în 
conformitate cu prezenta directivă. 

2.  Dacă măsura propusă este de asemenea o problemă de natură 
tehnică, în sensul Directivei 83/189/CEE, statul membru în cauză pot 
indica, atunci când urmează procedurile de notificare 
menţionate în prezenta directivă, faptul că notificarea este de asemenea 
valabilă pentru Directiva 83/189/CEE. 

Articolul 17 

Obligaţia de a raporta 
Statele membre raportează Comisiei cu privire la aplicarea prezentei 
directive în conformitate cu art. 5 din Directiva Consiliului 91/692/CEE 
din 23 decembrie 1991 de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor 
privind punerea în aplicare a anumitor directive privind mediul (1). 
                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 48. 
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Primul raport acoperă perioada 1995 - 1997. 

Articolul 18 

Libertatea de a introduce pe piaţă 
Statele membre nu împiedică introducerea pe piaţa de pe teritoriul lor a 
ambalajelor care se conformează dispoziţiilor prezentei directive. 

Articolul 19 

Adaptarea la progresul ştiinţific şi tehnic 
Modificările necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a 
sistemului de identificare – după cum s-a menţionat în art. 8 alin. (2), 
Anexa I şi art. 10 ultima liniuţă - şi formularele-tip referitoare la 
sistemul de baze de date - după cum se menţionează în art. 12 alin. (3) şi 
Anexa III - trebuie adoptate în conformitate cu procedura prevăzută în 
art. 21. 

Articolul 20 

Măsuri specifice 
1.  Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută în art. 21, 
stabileşte măsurile tehnice necesare pentru a face faţă oricăror dificultăţi 
întâmpinate în aplicarea dispoziţiilor prezentei directive, în special în 
ceea ce priveşte ambalajul primar pentru dispozitive medicale şi produse 
farmaceutice, ambalajele mici şi ambalajele de lux. 

2.  Comisia prezintă de asemenea un raport Parlamentului European 
şi Consiliului cu privire la orice altă măsură care trebuie luată şi, dacă 
este cazul, acesta este însoţit de o propunere. 

Articolul 21 

Procedura de comitet 
1.  Comisia este asistată de un comitet format din reprezentanţi ai 
statelor membre şi prezidat de reprezentantul Comisiei. 
2.  Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu 
măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul îşi dă avizul cu privire la 
acest proiect în termenul pe care preşedintele îl poate stabili în funcţie 
de urgenţa subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea 
prevăzută în art. 148 alin. (2) din Tratat pentru deciziile pe care 
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Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile 
reprezentanţilor statelor membre sunt ponderate în modul stabilit în 
articolul menţionat. Preşedintele nu participă la vot. 
3. (a) Comisia adoptă măsurile preconizate, dacă acestea sunt 
conforme cu avizul comitetului. 
(b)  Dacă măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul 
comitetului sau în absenţa avizului, Comisia prezintă Consiliului, fără 
întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. 
Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată. 
Dacă, la expirarea unui termen care nu poate în nici un caz depăşi trei 
luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu hotărăşte, măsurile 
propuse sunt adoptate de Comisie. 

Articolul 22 

Punerea în aplicare în legislaţia naţională 
1.  Statele membre pun în aplicare (adoptă) dispoziţiile legale, de 
reglementare şi administrative necesare aducerii la îndeplinire a 
prezentei directive până la 30 iunie 1996. 
Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta. 
2.  Când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere 
în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea 
de efectuare a acestei trimiteri. 
3.  În plus, statele membre comunică Comisiei toate dispoziţiile 
legale, de reglementare şi administrative adoptate în domeniul de 
aplicare a prezentei directive. 
4.  Cerinţele pentru fabricarea ambalajelor nu se aplică în nici un 
caz ambalajelor utilizate pentru un produs dat, înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei directive. 
5.  Statele membre permit, pentru o perioadă care nu depăşeşte cinci 
ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, introducerea pe 
piaţă a ambalajelor fabricate înainte de această dată şi care sunt în 
conformitate cu legislaţia naţională existentă. 

Articolul 23 

Directiva 85/339/CEE se abrogă prin prezenta cu începere de la data 
menţionată în art. 22 alin. (1). 
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Articolul 24 

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene. 

Articolul 25 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 1994. 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 
Preşedintele         Preşedintele 
K. HÄNSCH         K. KINKEL 

ANEXA I 

SISTEMUL DE IDENTIFICARE 
Numerotarea utilizată este de la 1 la 19 pentru material plastic, de la 20 
la 39 pentru hârtie şi carton, de la 40 la 49 pentru metale, de la 50 la 59 
pentru lemn, de la 60 la 69 pentru textile şi de la 70 la 79 pentru sticlă. 

Sistemul de identificare poate de asemenea utiliza abrevierile 
materialului (materialelor) relevante (de ex. PEMD: polietilenă de mare 
densitate). Materialele pot fi identificate printr-un sistem de numerotare 
şi/sau abreviere. Mărcile de identificare apar în centru sau sub marcajul 
grafic, care indică natura refolosibilă sau recuperabilă a ambalajelor. 

ANEXA II 

CERINŢE ESENŢIALE PRIVIND COMPOZIŢIA ŞI NATURA 
REFOLOSIBILĂ ŞI RECUPERABILĂ, INCLUSIV 

RECICLABILĂ, A AMBALAJELOR 
1. Cerinţele specifice fabricării şi compoziţiei ambalajelor 

- Ambalajul trebuie fabricat astfel încât volumul şi masa ambalajului 
să fie limitate la cantitatea minimă corespunzătoare pentru a menţine 
nivelul necesar de siguranţă, igienă şi acceptare pentru produsul 
ambalat şi pentru consumator. 

- Ambalajul trebuie proiectat, produs şi comercializat astfel încât să 
permită refolosirea şi recuperarea sa, inclusiv reciclarea, şi să reducă 
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impactul său asupra mediului atunci când deşeurile din ambalaje sau 
reziduurile rezultate din operaţiunile de gestionare a deşeurilor din 
ambalaje sunt eliminate. 

- Ambalajul trebuie să fie astfel fabricat încât prezenţa substanţelor 
nocive sau a altor substanţe şi materiale periculoase în compoziţia 
materialului de ambalaj sau a oricărui component al acestuia să fie 
redusă în emisii, cenuşă sau levigat, atunci când ambalajele sau 
reziduurile rezultate în urma operaţiunilor de gestionare a deşeurilor 
din ambalaje sunt incinerate sau depozitate în rampele de gunoi. 

2. Cerinţe specifice naturii refolosibile a ambalajelor 

Următoarele cerinţe trebuie să fie satisfăcute în mod simultan: 
- proprietăţile şi caracteristicile fizice ale ambalajului permit un 

număr de cicluri sau rotaţii în condiţii de utilizare normale 
preconizate; 

- posibilitatea prelucrării ambalajului uzat în vederea satisfacerii 
cerinţelor de sănătate şi securitate a forţei de muncă; 

- îndeplinirea cerinţelor specifice ambalajelor recuperabile, atunci 
când ambalajul nu mai poate fi refolosit şi astfel devine un deşeu. 

3. Cerinţe specifice naturii recuperabile a ambalajului 

(a) Ambalaj recuperabil prin reciclarea materialului 
Ambalajul trebuie să fie fabricat astfel încât să permită reciclarea unui 
anumit procent din masa materialelor utilizate pentru fabricarea 
produselor vandabile, în conformitate cu standarde existente în 
Comunitate. Stabilirea acestui procent poate varia, în funcţie de tipul de 
material din care s-a făcut ambalajul. 

(b) Ambalaj recuperabil prin recuperarea de energie 
Deşeurile din ambalaje, prelucrate în scopul recuperării energiei trebuie 
să aibă o valoare calorifică inferioară minimă pentru a permite 
optimizarea recuperării energiei. 

(c) Ambalaj recuperabil sub formă de compost 
Deşeurile din ambalaje prelucrate în scopul compostării sunt de natură 
biodegradabilă, astfel încât să nu împiedice colectarea separată şi 
procesul sau activitatea de compostare în care este introdusă. 

(d) Ambalaje biodegradabile 
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Deşeurile din ambalaje biodegradabile sunt de o asemenea natură încât 
pot să suporte descompunerea fizică, chimică, termică sau biologică, 
astfel încât majoritatea composturilor finisate se descompun, în cele din 
urmă, în bioxid de carbon, biomasă şi apă. 

ANEXA III 

DATE CARE URMEAZĂ SĂ FIE INCLUSE DE STATELE 
MEMBRE ÎN BAZELE LOR DE DATE PRIVIND AMBALAJELE 

ŞI DEŞEURILE DIN AMBALAJE 
(ÎN CONFORMITATE CU TABELELE 1 - 4) 

1. Pentru ambalajul primar, secundar şi terţiar: 
(a) cantităţi, pentru fiecare categorie mare de materiale, de ambalaje 

consumate pe teritoriul ţării (produse + importate, minus 
exportate) (Tabelul l); 

(b) cantităţi refolosite (Tabelul 2). 
2. Pentru deşeurile de la ambalajele menajere şi nemenajere: 
(a) cantităţi pentru fiecare categorie mare de materiale recuperate şi 

eliminate pe teritoriul ţării (produse + importate, minus 
exportate) (Tabelul 3); 

(b) cantităţi reciclate şi cantităţi recuperate pentru fiecare categorie 
mare de materiale (Tabelul 4). 

TABELUL 1 

Cantitatea de ambalaje (primare, secundare şi terţiare) consumate 
pe teritoriul naţional 

 Tonaj 
produs 

- Tonaj 
exportat 

+ Tonaj 
importat = Total 

Sticlă     
Material plastic     
Hârtie/carton (inclusiv 
material compozit) 

    

Metal     
Lemn     
Altele     

Total     
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TABELUL 2 

Cantitatea de ambalaje (primare, secundare şi terţiare) reutilizate 
pe teritoriul naţional 

Tonaj de ambalaj reutilizat  Tonaj de 
ambalaj 

consumat Tonaj Procentaj 

Sticlă    
Material plastic    
Hârtie/carton 
(inclusiv 
material 
compozit) 

   

Metal    
Lemn    
Altele    

Total    

TABELUL 3 

Cantitatea de deşeuri din ambalaje recuperate şi eliminate pe 
teritoriul naţional 

 Tonaj de 
deşeuri 
produse 

- Tonaj 
de 

deşeuri 
exportate 

+ Tonaj 
de deşeuri 
importate 

= Total 

Deşeuri menajere     
Ambalaje din sticlă     
Ambalaje din material 
plastic 

    

Ambalaje din hârtie/carton     
Ambalaje din carton 
compozit 

    

Ambalaje din metal     
Ambalaje din lemn     
Total deşeuri din 
ambalaje menajere 
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 Tonaj de 
deşeuri 
produse 

- Tonaj 
de 

deşeuri 
exportate 

+ Tonaj 
de deşeuri 
importate 

= Total 

Deşeuri nemenajere     
Ambalaje din sticlă     
Ambalaje din material 
plastic 

    

Ambalaje din hârtie/carton     
Ambalaje din carton 
compozit 

    

Ambalaje din metal     
Ambalaje din lemn     
Total deşeuri din 
ambalaje nemenajere 

    

TABELUL 4 

Cantitatea de deşeuri din ambalaje reciclate sau recuperate pe 
teritoriul naţional 

Cantitate reciclată Cantitate 
recuperată  

Total tonaj 
recuperat şi 

eliminat Tonaj Procentaj Tonaj Procentaj 
Deşeuri menajere      
Ambalaje din sticlă      
Ambalaje din 
material plastic 

     

Ambalaje din 
hârtie/carton 

     

Ambalaje din 
carton compozit 

     

Ambalaje din 
metal 

     

Ambalaje din lemn      
Total deşeuri din 
ambalaje menajere

     

Deşeuri 
nemenajere 
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Cantitate reciclată Cantitate 
recuperată  

Total tonaj 
recuperat şi 

eliminat Tonaj Procentaj Tonaj Procentaj
Ambalaje din sticlă      
Ambalaje din 
material plastic 

     

Ambalaje din 
hârtie/carton 

     

Ambalaje din 
carton compozit 

     

Ambalaje din 
metal 

     

Ambalaje din lemn      
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31999L0031 
DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/31/CEE 

din 26 aprilie 1999 

privind rampele de gunoi 

 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special 
art. 130s alin. (1), 

având în vedere propunerea Comisiei (1), 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2), 

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat (3), 

(1)  întrucât Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1990(4) privind strategia 
referitoare la deşeuri acceptă şi susţine documentul strategic comunitar 
şi invită Comisia să propună criterii şi standarde pentru eliminarea 
deşeurilor la rampa de gunoi; 
(2)  întrucât Rezoluţia Consiliului din 9 decembrie 1996 privind 
strategia referitoare la deşeuri consideră că, în viitor, pe teritoriul 
Comunităţii trebuie desfăşurate doar activităţile controlate şi sigure 
legate de depozitele de deşeuri; 
(3)  întrucât prevenirea, reciclarea şi recuperarea deşeurilor trebuie 
încurajată, la fel ca şi utilizarea de materiale şi energie recuperate, astfel 
încât să se asigure protejarea resurselor naturale şi să se evite utilizarea 
iraţională a terenurilor; 
(4)  întrucât, în continuare, trebuie să fie luate în considerare 
problemele referitoare la incinerarea deşeurilor municipale şi a celor 
nepericuloase, compostarea, biometanizarea şi prelucrarea nămolurilor 
de dragare; 

                                                           
1 JO C 156, 24.05.1997, p. 10. 
2 JO C 355, 21.11.1997, p. 4. 
3 Avizul Parlamentului European din 19 februarie 1998 (JO C 80, 16.03.1998, p. 196). 
Poziţia comună a Consiliului din 4 iunie 1998 (JO C 333, 30.10.1998, p. 15) şi Decizia 
Parlamentului European din 3 februarie 1999 (JO C 150, 28.05.1999, p. 78). 
4 JO C 122, 18.05.1990, p. 2. 
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(5)  întrucât, pe baza principiului „poluatorul plăteşte”, este necesar, 
între altele, să se ia în considerare orice daune aduse mediului de 
rampele de gunoi; 
(6)  întrucât, la fel ca orice alt tip de tratare a deşeurilor, rampele de 
gunoi trebuie supravegheate şi administrate corespunzător pentru a 
reduce atât posibilele efecte adverse asupra mediului, cât şi riscurile 
pentru sănătatea umană; 
(7)  întrucât este necesar să fie luate măsurile adecvate pentru a evita 
abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deşeurilor; 
întrucât, în consecinţă, trebuie să fie posibilă monitorizarea 
amplasamentelor rampelor de gunoi şi a substanţelor conţinute în 
deşeurile depozitate acolo; întrucât aceste substanţe trebuie, în măsura în 
care este posibil, să reacţioneze doar în mod previzibil; 
(8)  întrucât atât cantitatea, cât şi natura periculoasă a deşeurilor 
destinate rampelor de gunoi trebuie reduse acolo unde este cazul; 
întrucât trebuie facilitată manipularea deşeurilor şi crescută rata de 
recuperare; întrucât utilizarea procedurilor de tratare trebuie prin urmare 
încurajată pentru a asigura compatibilitatea rampei de gunoi cu 
obiectivele prezentei directive; întrucât sortarea corespunde definiţiei de 
tratare; 
(9)  întrucât statele membre trebuie să poată aplica principiile 
proximităţii şi autonomiei pentru eliminarea deşeurilor lor la nivel 
naţional şi comunitar, în conformitate cu Directiva Consiliului 
75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile(1); întrucât obiectivele 
prezentei directive trebuie respectate şi clarificate prin stabilirea unei 
reţele integrale adecvate de staţii de eliminare a deşeurilor pe baza unui 
nivel ridicat de protecţie a mediului; 
(10)  întrucât inegalităţile existente între standardele tehnice pentru 
evacuarea deşeurilor prin rampele de gunoi şi costurile scăzute asociate 
cu acestea pot da naştere la o creştere a evacuării deşeurilor în 
instalaţiile cu standarde scăzute de protecţie a mediului, creând astfel o 
posibilă gravă ameninţare pentru mediu, datorită transportului deşeurilor 
pe distanţe inutil de lungi, precum şi datorită practicilor de evacuare 
inadecvate; 

                                                           
1 JO L 194, 25.07.1975, p. 39. Directivă modificată ultima dată de Decizia Comisiei 
96/350/CE (JO L 135, 06.06.1996, p. 32) 
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(11)  întrucât este necesar să se stabilească standarde tehnice pentru 
rampele de gunoi la nivel comunitar în scopul protejării, păstrării şi 
îmbunătăţirii calităţii mediului pe teritoriul Comunităţii; 
(12)  întrucât este necesar să se indice cu claritate cerinţele care 
trebuie satisfăcute de rampele de gunoi în ceea ce priveşte amplasarea, 
condiţionarea, gestionarea, controlul, închiderea şi măsurile preventive 
şi de protecţie care trebuie luate împotriva oricărei ameninţări la adresa 
mediului atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung şi, mai ales, 
împotriva poluării apelor subterane prin infiltrarea levigatului în sol; 
(13)  întrucât, având în vedere cele menţionate mai sus, este necesar să 
fie definite cu claritate clasele de rampe de gunoi care trebuie avute în 
vedere şi tipurile de deşeuri care pot fi acceptate în diferitele clase de 
rampe; 
(14)  întrucât amplasamentele pentru depozitarea temporară a 
deşeurilor trebuie să corespundă cerinţelor relevante formulate în 
Directiva 75/442/CEE; 
(15)  întrucât, în conformitate cu Directiva 75/442/CEE, recuperarea 
deşeurilor inerte sau nepericuloase a căror utilizare este adecvată 
activităţilor de reamenajare/restaurare şi rambleiaj sau în construcţii, 
poate să nu constituie o activitate de depozitare a deşeurilor; 
(16)  întrucât trebuie luate măsuri pentru a reduce generarea de gaz 
metan de către rampele de gunoi, între altele, cu scopul de a reduce 
încălzirea globală, prin reducerea eliminării deşeurilor biodegradabile la 
rampă şi prin obligativitatea de a controla gazele generate de rampele de 
gunoi; 
(17)  întrucât măsurile luate pentru a reduce evacuarea deşeurilor 
biodegradabile trebuie să urmărească şi încurajarea colectării separate a 
deşeurilor biodegradabile, sortării în general, recuperării şi reciclării 
acestora; 
(18)  întrucât, datorită trăsăturilor particulare ale metodei de evacuare 
a deşeurilor prin rampele de gunoi, este necesară introducerea unei 
proceduri specifice de autorizare pentru toate clasele de rampe de gunoi 
în conformitate cu cerinţele generale de autorizare deja stabilite în 
Directiva 75/442/CEE şi cu cerinţele generale din Directiva 96/61/CE 
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării(1); întrucât 
                                                           
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26. 
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conformitatea amplasamentului rampei de gunoi cu o astfel de 
autorizaţie trebuie verificată prin intermediul unei inspecţii efectuate de 
autorităţile competente înainte de începerea operaţiunilor de evacuare a 
deşeurilor; 
(19)  întrucât, în fiecare dintre cazuri, trebuie efectuate verificări 
pentru a stabili dacă deşeurile pot fi plasate pe rampa de gunoi avută în 
vedere, în special deşeurile periculoase; 
(20)  întrucât, pentru a preveni ameninţările la adresa mediului, trebuie 
introdusă o procedură uniformă de acceptare a deşeurilor pe baza unei 
proceduri de clasificare a deşeurilor care pot fi acceptate în diferitele 
categorii de rampe de gunoi, inclusiv, în special, valori-limită standard; 
întrucât, în acest scop, trebuie stabilit un sistem uniform şi standardizat 
pentru caracterizarea, eşantionarea şi analizarea deşeurilor în timp util 
pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive; întrucât 
criteriile de acceptare trebuie să fie precise, în special în cazul deşeurilor 
inerte; 
(21)  întrucât, în sensul prezentei directive, până la stabilirea unor 
astfel de metode de analiză sau a valorilor-limită necesare pentru 
caracterizare, statele membre pot menţine sau elabora liste naţionale 
cuprinzând deşeurile care pot sau nu pot fi acceptate pentru rampele de 
gunoi sau pot defini criterii, inclusiv valori-limită, similare celor stabilite 
în prezenta directivă pentru procedura de acceptare uniformă; 
(22)  întrucât comitetul tehnic trebuie să elaboreze criterii de acceptare 
pentru anumite deşeuri periculoase care urmează a fi descărcate în 
rampele de gunoi pentru deşeuri nepericuloase; 
(23)  întrucât este necesar să se stabilească proceduri de monitorizare 
comune pentru etapele operative şi post-tratare ale evacuării deşeurilor 
pe rampele de gunoi, pentru a identifica posibilele efecte negative ale 
rampei de gunoi asupra mediului şi pentru a lua măsurile de remediere 
adecvate; 
(24)  întrucât este necesar să se definească data şi modul de închidere 
a unei rampe de gunoi, precum şi obligaţiile şi responsabilităţile care îi 
revin operatorului faţă de amplasament, în perioada post-tratare; 
(25)  întrucât rampele de gunoi care au fost închise înainte de 
modificarea prezentei directive nu fac obiectul deciziilor privind 
procedura de închidere; 
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(26)  întrucât viitoarele condiţii de funcţionare pentru rampele de 
gunoi existente trebuie reglementate, pentru ca, într-o anumită perioadă 
de timp, să fie adoptate măsurile necesare adaptării lor la prezenta 
directivă pe baza unui plan de amenajare a spaţiului; 
(27)  întrucât operatorii rampelor de gunoi existente care, în 
conformitate cu reglementările naţionale obligatorii echivalente celor 
menţionate la art. 14 din prezenta directivă, au înaintat deja 
documentaţia menţionată la art. 14 lit. (a) din prezenta directivă înainte 
de intrarea sa în vigoare şi cărora autorităţile competente le-au autorizat 
funcţionarea în continuare, nu trebuie să mai prezinte această 
documentaţie, iar autorităţile competente nu trebuie să mai emită o nouă 
autorizaţie; 
(28)  întrucât operatorii trebuie să ia deciziile adecvate sub forma unor 
garanţii financiare sau echivalente pentru a se asigura că toate obligaţiile 
care le revin pe baza autorizaţiei sunt îndeplinite, inclusiv cele privind 
procedura de închidere şi perioada post-tratare pentru amplasament; 
(29)  întrucât trebuie luate măsuri pentru a garanta faptul că preţurile 
pentru evacuarea deşeurilor în rampele de gunoi acoperă toate costurile 
care apar la instalarea şi exploatarea rampei, inclusiv, pe cât posibil, 
garanţiile financiare sau echivalentul acestora pe care operatorul rampei 
de gunoi trebuie să le depună, precum şi costurile estimative pentru 
închiderea amplasamentului, inclusiv cele pentru perioada post-tratare; 
(30)  întrucât, atunci când autorităţile competente consideră că o 
rampă de gunoi nu prezintă un pericol pentru mediu pentru un interval 
mai mare decât o perioadă dată, costurile estimative care urmează a fi 
incluse în preţul solicitat de un operator pot fi limitate la perioada 
respectivă; 
(31)  întrucât este necesar să se asigure atât punerea în aplicare corectă 
a dispoziţiilor de punere în aplicare a prezentei directive pe întreg 
teritoriul Comunităţii, cât şi faptul că formarea şi cunoştinţele dobândite 
de operatorii rampei de gunoi şi de membrii personalului le asigură 
calificarea necesară; 
(32)  întrucât Comisia trebuie să stabilească o procedură standard 
pentru acceptarea deşeurilor şi să fixeze o clasificare standard pentru 
deşeurile care pot fi acceptate în rampele de gunoi în conformitate cu 
procedura de comitet stabilită la art. 18 din Directiva 75/442/CEE; 
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(33)  întrucât adaptarea anexelor prezentei directive la progresele 
înregistrate în domeniul tehnic şi ştiinţific şi standardizarea metodelor de 
supraveghere, eşantionare şi analiză trebuie adoptate pe baza aceleiaşi 
proceduri de comitet; 
(34)  întrucât statele membre trebuie să trimită Comisiei în mod 
regulat rapoarte cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, 
acordând o atenţie deosebită strategiilor naţionale care urmează a fi 
stabilite în conformitate cu art. 5; întrucât, pe baza acestor rapoarte, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului European şi Consiliului, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Obiectiv general 
1.  În vederea îndeplinirii cerinţelor stabilite în Directiva 
75/442/CEE, în special art. 3 şi 4, prezenta directivă urmăreşte ca, prin 
intermediul unor cerinţe tehnice şi de exploatare stricte privind deşeurile 
şi rampele de gunoi, să ofere măsuri, proceduri şi linii directoare pentru 
a preveni sau a reduce, pe cât posibil, efectele negative asupra mediului 
şi mai ales poluarea apelor de suprafaţă, a apelor subterane, a solului, 
aerului şi a mediului în general, inclusiv efectul de seră, precum şi orice 
alte riscuri ulterioare pentru sănătatea umană pe care le pot avea 
activităţile de depozitare a deşeurilor pe durata întregului ciclu de viaţă 
al rampei de gunoi. 

2.  În ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale rampelor de gunoi, 
prezenta directivă conţine, pentru acele rampe de gunoi în cazul cărora 
se aplică Directiva 96/61/CE, cerinţele tehnice relevante pentru 
elaborarea concretă a cerinţelor generale ale respectivei directive. Se 
consideră că cerinţele relevante ale Directivei 96/61/CE sunt îndeplinite 
dacă se respectă cerinţele prezentei directive. 

Articolul 2 

Definiţii 
În sensul prezentei directive: 
(a)  „deşeuri” reprezintă orice substanţă sau obiect care intră sub 
incidenţa Directivei 75/442/CEE; 
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(b)  „deşeuri municipale” reprezintă deşeurile menajere şi alte 
deşeuri care, datorită naturii sau compoziţiei lor, sunt similare deşeurilor 
menajere; 
(c)  „deşeuri periculoase” reprezintă orice deşeuri care intră sub 
incidenţa art. 1 alin. (4) din Directiva Consiliului 91/689/CEE din 12 
decembrie 1991 privind deşeurile periculoase (1); 
(d)  „deşeuri nepericuloase” reprezintă deşeurile care nu pot fi 
incluse la lit. (c); 
(e)  „deşeuri inerte” reprezintă deşeurile care nu sunt supuse unor 
transformări fizice, chimice sau biologice semnificative. Deşeurile inerte 
nu se dizolvă, nu ard şi nu reacţionează chimic în nici un alt mod, nu 
sunt biodegradabile şi nu au efecte negative asupra altor materiale cu 
care vin în contact astfel încât să polueze mediul sau să dăuneze 
sănătăţii umane. Conţinutul total în levigat şi agenţi poluanţi al 
deşeurilor şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să aibă valori 
nesemnificative şi, în mod special, să nu pună în pericol calitatea apei de 
suprafaţă şi/sau a apelor subterane; 
(f)  „depozitare subterană” reprezintă un amplasament permanent 
pentru depozitarea deşeurilor situat într-o cavitate geologică adâncă, de 
exemplu o mină de sare sau de potasiu; 
(g) „rampă de gunoi” reprezintă un amplasament de evacuare a 
deşeurilor pentru depozitarea deşeurilor pe sau în pământ (adică în 
subsol), care includ: 
− spaţii interne pentru evacuarea deşeurilor (un producător de 
deşeuri îşi construieşte propria rampă pentru evacuarea deşeurilor la 
locul de producţie) şi 
− amplasamente permanente (adică pentru o perioadă mai lungă de 
un an) care sunt utilizate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, dar 
care nu includ: 
− locuri unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea 
acestora pentru transportul ulterior în scopul recuperării, tratării sau 
evacuării în altă parte şi 
− depozitarea deşeurilor înainte de recuperarea pentru tratare 
pentru o perioadă de maximum trei ani în general sau  

                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă modificată de Directiva 94/31/CE (JO L 168, 
02.07.1994, p. 28). 
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− depozitarea deşeurilor înainte de evacuare pentru o perioadă de 
maximum un an; 
(h)  „tratare” reprezintă procesele fizice, termice, chimice sau 
biologice, inclusiv sortarea, care schimbă caracteristicile deşeurilor 
pentru a reduce volumul sau natura periculoasă a acestora, pentru a 
facilita manevrarea lor sau pentru a creşte gradul de recuperare; 
(i)  „levigat” reprezintă orice lichid care se scurge din deşeurile 
depozitate şi care provine din sau este conţinut într-o rampă de gunoi; 
(j)  „gaz generat de rampa de gunoi” reprezintă toate gazele 
generate de deşeurile din rampa de gunoi; 
(k)  „eluat” reprezintă soluţia obţinută într-un test de levigare în 
laborator; 
(l)  „operator” reprezintă persoanele fizice sau juridice care sunt 
responsabile pentru o rampă de gunoi în conformitate cu legislaţia 
naţională a statului membru în care este amplasată respectiva rampă de 
gunoi; aceste persoane pot varia de la etapa de pregătire până la perioada 
post-tratare; 
(m)  „deşeuri biodegradabile” reprezintă orice deşeuri care pot suferi 
o descompunere aerobă sau anaerobă, cum ar fi alimentele, deşeurile de 
grădină, hârtia sau cartonul; 
(n)  „deţinător” reprezintă producătorul deşeurilor sau persoanele 
fizice sau juridice care sunt în posesia deşeurilor; 
(o)  „solicitant” reprezintă orice persoană care solicită o autorizaţie 
pentru o rampă de gunoi în temeiul prezentei directive; 
(p)  „autorităţi competente” reprezintă autorităţile pe care statele 
membre le desemnează ca responsabile pentru îndeplinirea sarcinilor 
care decurg din prezenta directivă; 
(q)  „deşeuri lichide” reprezintă orice deşeuri sub formă lichidă, 
inclusiv apele reziduale, dar care nu includ şi nămolurile; 
(r)  „aşezare izolată” reprezintă o localitate: 
− cu maximum 500 de locuitori per localitate sau aşezare şi cu 
maximum cinci locuitori pe km2 şi 
− unde distanţa până la cea mai apropiată aglomeraţie urbană cu 
minimum 250 locuitori pe km2 este de minimum 50 km sau pentru care 
accesul rutier la cea mai apropiată aglomerare este dificil datorită unor 
condiţii meteorologice dure în cea mai mare parte a anului. 
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Articolul 3 

Domeniul de aplicare 
1.  Statele membre aplică prezenta directivă în cazul oricărei rampe 
de gunoi care corespunde definiţiei date la art. 2 lit. (g). 
2.  Fără a aduce atingere legislaţiei comunitare actuale, din 
domeniul de aplicare al prezentei directive se exclud următoarele: 
− împrăştierea nămolurilor, inclusiv a nămolurilor de canalizare şi 
a nămolurilor care rezultă din operaţiile de dragare, precum şi a 
materialelor similare pe sol în scopul fertilizării sau îmbunătăţirii 
acestuia, 
− utilizarea deşeurilor inerte care sunt adecvate pentru activităţile 
de reamenajare/restaurare şi umplere sau pentru activităţile din 
construcţii, în rampele de gunoi, 
− depozitarea nămolurilor de dragare nepericuloase de-a lungul 
cursurilor mici de apă din care au fost dragate şi depozitarea nămolurilor 
nepericuloase în apele de suprafaţă, inclusiv în albia şi subsolul acestora, 
− depozitarea solului nepoluat sau a deşeurilor inerte nepericuloase 
care rezultă din activităţile de prospectare, extragere, tratare şi 
depozitare a resurselor minerale, precum şi din operaţiile de exploatare a 
carierelor. 
3.  Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot 
stabili că descărcarea de deşeuri nepericuloase care urmează a fi definite 
de comitetul constituit pe baza art. 17 din prezenta directivă, altele decât 
deşeurile inerte, care rezultă din activităţile de prospectare, extragere, 
tratare şi depozitare a resurselor minerale, precum şi din operaţiile de 
exploatare a carierelor şi care sunt depozitate în aşa fel încât să se 
prevină poluarea mediului şi afectarea sănătăţii umane, pot fi scutite de 
dispoziţiile stabilite în anexa I, pct. 2, 3.1, 3.2 şi 3.3 din prezenta 
directivă. 
4.  Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot 
stabili că o parte sau toate dispoziţiile art. 6 lit. (d), art. 7 lit. (i), art. 8 lit. 
(a) pct. (iv), art. 10, art. 11 alin. (1) lit. (a), (b) şi (c), art. 12 lit. (a) şi (c), 
anexa I pct. 3 şi 4, anexa II (cu excepţia pct. 3, nivelul 3 şi a pct. 4) şi 
anexa III pct. 3, 4 şi 5 din prezenta directivă nu se aplică în cazul: 
− rampelor de gunoi pentru deşeurile nepericuloase sau inerte cu o 
capacitate totală de maximum 15 000 tone sau cu un rulaj anual de 
maximum 1 000 tone care deserveşte insule, dacă aceasta este unica 
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rampă de gunoi, destinată exclusiv evacuării deşeurilor generate pe 
insula respectivă. Odată ce capacitatea totală a respectivei rampe de 
gunoi a fost utilizată, orice altă rampă de gunoi stabilită pe teritoriul 
insulei respective trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite în prezenta 
directivă; 
− rampelor de gunoi pentru deşeurile nepericuloase sau inerte din 
aşezările izolate, dacă rampa de gunoi este destinată evacuării deşeurilor 
generate numai de respectiva aşezare izolată. 

În termen de maximum doi ani de la data stabilită la art. 18 alin. (1), 
statele membre informează Comisia cu privire la lista de insule şi 
aşezăminte izolate care sunt scutite de aplicarea dispoziţiilor menţionate 
mai sus. Comisia publică lista insulelor şi aşezărilor izolate. 

5.  Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot 
stabili că depozitările subterane definite la art. 2 lit. (f) din prezenta 
directivă pot fi scutite de la aplicarea prevederilor menţionate la art. 13 
lit. (d) şi în anexa I pct. 2, cu excepţia primei liniuţe, pct. 3, 4 şi 5 şi în 
anexa III pct. 2, 3 şi 5 din prezenta directivă. 

Articolul 4 

Clasificarea rampelor de gunoi 
Fiecare rampă de gunoi este clasificată în una dintre următoarele 
categorii: 
− rampe de gunoi pentru deşeuri periculoase, 
− rampe de gunoi pentru deşeuri nepericuloase, 
− rampe de gunoi pentru deşeuri inerte. 

Articolul 5 

Deşeuri şi tratări neacceptate în rampele de gunoi 
1.  Statele membre stabilesc o strategie naţională pentru a pune în 
aplicare reducerea deşeurilor biodegradabile destinate rampelor de 
gunoi, cel târziu în termen de doi ani de la data stabilită la art. 18 alin. 
(1) şi informează Comisia cu privire la această strategie. Această 
strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor 
stabilite la alin. (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de 
biogaz sau prin recuperarea de materiale/energie. 
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În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la art. 18 alin. (1), 
Comisia înaintează Parlamentului European şi Consiliului un raport în 
care sunt înglobate aceste strategii naţionale. 

2.  Strategia garantează faptul că: 
(a)  în termen de maximum cinci ani de la data stabilită la art. 18 
alin. (1), deşeurile biodegradabile municipale destinate rampelor de 
gunoi trebuie reduse cu 75% din totalul (în greutate) al deşeurilor 
biodegradabile municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an 
înainte de 1995 pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate; 
(b)  în termen de maximum opt ani de la data stabilită la art. 18 alin. 
(1), deşeurile biodegradabile municipale destinate rampelor de gunoi 
trebuie reduse cu 50% din totalul (în greutate) al deşeurilor 
biodegradabile municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an 
înainte de 1995 pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate; 
(c)  în termen de maximum 15 ani de la data stabilită la art. 18 alin. 
(1), deşeurile biodegradabile municipale destinate rampelor de gunoi 
trebuie reduse cu 35% din totalul (în greutate) al deşeurilor 
biodegradabile municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an 
înainte de 1995 pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate. 

Cu doi ani înainte de data menţionată la lit. (c), Consiliul reexaminează 
obiectivele de mai sus pe baza unui raport înaintat de Comisie cu privire 
la experienţele practice dobândite de statele membre în urma realizării 
obiectivelor stabilite la lit. (a) şi (b), însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere referitoare la confirmarea sau modificarea acestor obiective 
pentru a asigura un grad ridicat de protecţie a mediului.  

Statele membre care, în anul 1995 sau în ultimul an înainte de anul 1995 
pentru care sunt disponibile date Eurostat standardizate, evacuează mai 
mult de 80% din totalul deşeurilor lor municipale în rampele de gunoi, 
pot amâna realizarea obiectivelor stabilite la lit. (a), (b) sau (c) pentru o 
perioadă de maximum patru ani. Statele membre care intenţionează 
acest lucru informează Comisia în avans cu privire la decizia lor. 
Comisia informează restul statelor membre şi Parlamentul European cu 
privire la aceste decizii. 

Punerea în aplicare a prevederilor stabilite la alineatul anterior nu 
trebuie să determine, în nici un caz, realizarea obiectivului stabilit la lit. 
(c) mai târziu de patru ani de la data stabilită la lit. (c). 
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3.  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca următoarele 
deşeuri să nu fie acceptate în rampele de gunoi: 
(a)  deşeuri lichide; 
(b)  deşeuri care, în condiţiile existente în rampa de gunoi, sunt 
explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile, 
conform definiţiilor din anexa II la Directiva 91/689/CEE; 
(c)  deşeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale 
sau veterinare, care sunt infecţioase conform definiţiei (proprietatea H9 
din anexa III) date în Directiva 91/689/CEE şi deşeurile care intră în 
categoria 14 (anexa I.A) din aceeaşi directivă; 
(d)  anvelope uzate întregi, începând cu doi ani după data stabilită la 
art. 18 alin. (1), cu excepţia anvelopelor utilizate ca material în industrie 
şi anvelopele uzate măcinate, începând cu cinci ani după data stabilită la 
art. 18 alin. (1) (în ambele cazuri excluzându-se anvelopele de bicicletă 
şi anvelopele cu un diametru exterior de peste 1 400 mm); 
(e)  orice alt tip de deşeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare 
stabilite în conformitate cu anexa II. 
4.  Se interzice diluarea amestecului de deşeuri cu singurul scop de 
a îndeplini criteriile de acceptare. 

Articolul 6 

Deşeuri acceptate în diferite categorii de rampe de gunoi 
Statele membre iau măsuri pentru ca: 
(a)  numai deşeurile care au fost tratate să fie evacuate în rampele de 
gunoi. Această prevedere nu se poate aplica în cazul deşeurilor inerte 
pentru care tratarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi nici 
oricăror altor deşeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor prezentei directive, după cum este stabilit la art. 1, prin 
reducerea cantităţii de deşeuri sau a pericolelor pe care le prezintă pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu; 
(b)  numai deşeurile periculoase care îndeplinesc criteriile stabilite în 
conformitate cu anexa II sunt destinate unei rampe pentru deşeuri 
periculoase; 
(c)  rampele pentru deşeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru: 
(i)  deşeuri municipale; 
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(ii)  deşeurile nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc 
criteriile de acceptare a deşeurile în rampa pentru deşeuri nepericuloase 
stabilite în conformitate cu anexa II; 
(iii)  deşeurile periculoase stabile, nereactive (de exemplu solidificate, 
vitrificate) care se comportă în ceea ce priveşte levigatul în mod similar 
cu deşeurile nepericuloase menţionate la pct. (ii) şi care îndeplinesc 
condiţiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu anexa II. 
Aceste deşeuri periculoase nu se depozitează în spaţii destinate 
deşeurilor nepericuloase biodegradabile. 
(d)  rampele de gunoi pentru deşeuri inerte sunt utilizate doar pentru 
deşeuri inerte. 

Articolul 7 

Solicitarea unei autorizaţii 

Statele membre iau măsurile necesare pentru ca cererile de autorizare a 
unei rampe de gunoi să conţină cel puţin date referitoare la următoarele 
aspecte: 
(a)  identitatea solicitantului şi a operatorului, atunci când sunt două 
entităţi diferite; 
(b)  descrierea tipurilor şi a cantităţii totale de deşeuri care urmează a 
fi depozitate; 
(c)  capacitatea propusă pentru amplasamentul de evacuare a 
deşeurilor; 
(d)  descrierea amplasamentului, inclusiv a caracteristicilor sale 
hidrologice şi geologice; 
(e)  metodele propuse pentru prevenirea şi reducerea poluării; 
(f)  activităţile de exploatare, monitorizare şi planul de control 
propus; 
(g)  planul propus pentru închidere şi procedurile post-tratare; 
(h)  când, pe baza Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului (1), este necesară o evaluare a impactului, sunt necesare 
informaţii oferite de întreprinzător în conformitate cu art. 5 din 
respectiva directivă. 

                                                           
1 JO L 175, 05.07.1985, p. 40. Directivă modificată de Directiva 97/11/CE (JO L 73, 
14.03.1997, p. 5). 
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(i)  depunerea unei garanţii financiare sau echivalente de către 
solicitant, conform art. 8 lit. (a) pct. (iv) din prezenta directivă. 

În urma acordării autorizaţiei, aceste informaţii sunt puse la dispoziţia 
autorităţilor statistice comunitare şi naţionale competente, atunci când 
acestea le solicită în scopuri statistice. 

Articolul 8 

Condiţiile eliberării de autorizaţii 
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că: 

(a)  autorităţile competente nu emit permisele pentru rampe de gunoi 
decât dacă se asigură următoarele: 
(i)  fără a aduce atingere art. 3 alin. (4) şi (5), proiectul pentru rampa 
de gunoi satisface toate cerinţele relevante stabilite în prezenta directivă, 
inclusiv în anexe; 
(ii)  administrarea rampei de gunoi este efectuată de persoana fizică 
competentă din punct de vedere tehnic să facă acest lucru; se asigură 
dezvoltarea profesională şi tehnică şi formarea operatorilor rampei de 
gunoi şi a personalului; 
(iii)  rampa de gunoi este exploatată astfel încât să existe măsurile 
necesare prevenirii accidentelor şi limitării consecinţelor acestora; 
(iv)  înainte de începerea operaţiilor de evacuare, solicitantul a luat 
sau va lua măsuri adecvate, prin intermediul unor garanţii financiare sau 
echivalente, pe baza modalităţilor care urmează a fi decise de statele 
membre, pentru a se asigura că obligaţiile (inclusiv perioada post-
tratare) care decurg din autorizaţia eliberată pe baza prezentei directive 
sunt îndeplinite şi că procedurile de închidere stabilite la art. 13 sunt 
respectate. Garanţia financiară sau echivalentă se păstrează atât cât este 
necesar pentru operaţiile de întreţinere şi post-tratare din amplasament în 
conformitate cu art. 13 lit. (d). Statele membre pot stabili că acest punct 
nu se aplică rampelor de gunoi pentru deşeuri inerte; 

(b)  proiectul pentru rampa de gunoi corespunde planului sau 
planurilor relevante de management al deşeurilor menţionate la art. 7 din 
Directiva 75/442/CEE; 

(c)  înainte de începerea operaţiilor de evacuare, autorităţile 
competente inspectează amplasamentul pentru a se asigura de 
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conformitatea cu condiţiile relevante ale autorizaţiei. Acest lucru nu va 
diminua în nici un fel responsabilitatea care îi revine operatorului pe 
baza autorizaţiei respective. 

Articolul 9 

Conţinutul autorizaţiei 

Explicitând şi completând prevederile stabilite la art. 9 din Directiva 
75/442/CEE şi la art. 9 din Directiva 96/61/CE, autorizaţia pentru rampa 
de gunoi trebuie să indice cel puţin următoarele: 

(a)  categoria de rampă de gunoi; 

(b)  lista tipurilor definite şi cantitatea totală de deşeuri autorizată 
spre depunere în rampa de gunoi; 

(c)  cerinţele pentru pregătirea rampei de gunoi, pentru operaţiile de 
evacuare a deşeurilor şi pentru procedurile de supraveghere şi control, 
inclusiv planurile pentru situaţii neprevăzute (anexa III pct. 4. B), 
precum şi cerinţele temporare pentru închidere şi operaţiile post-tratare; 

(d)  obligaţia solicitantului de a raporta cel puţin o dată pe an către 
autorităţile competente cu privire la tipurile şi cantităţile de deşeuri 
evacuate şi la rezultatele programului de monitorizare, conform 
cerinţelor formulate la art. 12 şi 13 şi în anexa III. 

Articolul 10 

Costul evacuării deşeurilor în rampele de gunoi 
Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura de faptul că 
toate costurile determinate de instalarea şi de exploatarea unei rampe de 
gunoi, inclusiv, pe cât posibil, costul garanţiei financiare sau a 
echivalentului acesteia menţionat la art. 8 lit. (a) pct. (iv), precum şi 
costurile estimative pentru închidere şi operaţiile post-tratare pentru o 
perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de preţul stabilit de 
operator pentru evacuarea oricărui tip de deşeu în rampa respectivă. În 
funcţie de cerinţele formulate în Directiva Consiliului 90/313/CEE din 7 
iunie 1990 privind accesul liber la informaţii referitoare la mediu (1), 
statele membre asigură transparenţa activităţii de culegere a datelor şi de 
utilizare a oricărei informaţii necesare referitoare la cost. 
                                                           
1 JO L 158, 23.06.1990, p. 56. 
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Articolul 11 

Proceduri de acceptare a deşeurilor 
1.  Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, înainte de a 
accepta deşeurile la rampa de gunoi: 
(a)  înainte de sau în orice moment al livrării, sau al primeia dintr-o 
serie de livrări, cu condiţia ca tipul de deşeuri să rămână neschimbat, 
proprietarul sau operatorul să poată demonstra, pe baza documentelor 
adecvate, că deşeurile respective pot fi acceptate în rampă în 
conformitate cu condiţiile stabilite în autorizaţie şi că deşeurile 
respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în anexa II; 
(b)  următoarele proceduri de recepţionare sunt respectate de către 
operator: 
− verificarea documentelor care însoţesc deşeurile, inclusiv a 
documentelor solicitate la art. 5 alin. (3) din Directiva 91/689/CEE şi, 
acolo unde este cazul, a documentelor solicitate în Regulamentul 
Consiliului (CEE) nr. 259/93 din 1 februarie 1993 privind supravegherea 
şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, în şi în afara 
Comunităţii Europene (1); 
− inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de 
depozitare şi, acolo unde este cazul, verificarea respectării descrierii 
prevăzute în documentele prezentate de proprietar. Dacă este necesară 
prelevarea de eşantioane reprezentative pentru punerea în aplicare a 
anexei II pct. 3 nivelul 3, rezultatele analizelor se păstrează, iar 
eşantionarea se efectuează în conformitate cu anexa II pct. 5. Aceste 
eşantioane se păstrează pentru minimum o lună; 
− menţinerea unui registru cu cantităţile şi caracteristicile 
deşeurilor depozitate, indicând originea, data livrării, identitatea 
producătorului sau a colectorului în cazul deşeurilor municipale, şi, în 
cazul deşeurilor periculoase, amplasarea exactă în rampă. Aceste 
informaţii sunt puse la dispoziţia autorităţilor statistice comunitare şi 
naţionale competente, atunci când acestea le solicită în scopuri statistice; 
(c)  operatorul rampei de gunoi oferă întotdeauna o confirmare scrisă 
de primire pentru fiecare livrare acceptată în rampă; 
(d)  fără a aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului (CEE) nr. 
259/93, când deşeurile nu sunt acceptate în rampa de gunoi, operatorul 
                                                           
1 JO L 30, 06.02.1993, p. 1. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 120/97 
(JO L 22, 24.01.1997, p. 14). 

 146

informează imediat autorităţile competente cu privire la refuzul de a 
accepta deşeurile. 
2.  Pentru rampele de gunoi care au fost scutite de aplicarea 
prevederilor prezentei directive în temeiul art. 3 alin. (4) şi (5), statele 
membre iau măsurile necesare pentru a asigura: 
− inspecţii vizuale regulate ale deşeurilor la punctul de depozitare, 
pentru a se asigura de faptul că, în respectiva rampă de gunoi, sunt 
acceptate numai deşeuri care nu sunt periculoase pentru insulă sau 
pentru aşezarea izolată respectivă şi 
− menţinerea unui registru pentru cantităţile de deşeuri care sunt 
depozitate în rampa de gunoi respectivă. 

Statele membre se asigură de faptul că informaţiile referitoare la 
cantităţi şi, acolo unde este posibil, la tipul de deşeuri care sunt destinate 
acestui tip de rampe de gunoi constituie o parte a rapoartelor periodice 
înaintate Comisiei la punerea în aplicare a directivei. 

Articolul 12 

Procedurile de supraveghere şi control în faza de exploatare 
Statele membre iau măsurile necesare pentru ca procedurile de 
supraveghere şi control din faza de exploatare să îndeplinească cel puţin 
următoarele cerinţe: 
(a)  pe durata fazei de exploatare, operatorul unei rampe de gunoi 
desfăşoară un program de supraveghere în conformitate cu anexa III; 
(b)  operatorul informează autorităţile competente cu privire la orice 
efecte dăunătoare importante asupra mediului care sunt descoperite în 
urma procedurilor de supraveghere şi control şi respectă decizia 
autorităţilor competente cu privire la natura şi la calendarul măsurilor de 
remediere. Costurile acestor măsuri sunt suportate de operator. 
Cu o frecvenţă care urmează a fi stabilită de autorităţile competente şi, 
în orice caz, cel puţin o dată pe an, operatorul înaintează un raport către 
autorităţile competente, în care, pe baza datelor însumate, include toate 
rezultatele procedurilor de supraveghere, cu scopul de a demonstra 
respectarea condiţiilor autorizaţiei şi de a spori cunoştinţele referitoare la 
comportamentul deşeurilor în rampele de gunoi; 
(c)  controlul de calitate al operaţiilor analitice ale procedurilor de 
supraveghere şi control şi/sau al analizelor menţionate la art. 11 pct. (1) 
lit. (b) este efectuat în laboratoarele de specialitate. 
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Articolul 13 

Procedurile de închidere şi post-tratare 
Statele membre iau măsurile necesare pentru ca, acolo unde este cazul, 
în conformitate cu autorizaţia: 

(a)  o rampă de gunoi sau o parte a acesteia să iniţieze procedura de 
închidere: 
(i)  la îndeplinirea condiţiilor relevante stabilite în autorizaţie sau 
(ii)  pe baza unei autorizaţii eliberate de autorităţile competente, la 
cererea operatorului sau 
(iii)  pe baza deciziei justificate a autorităţilor competente; 

(b)  o rampă de gunoi sau o parte a acesteia poate fi considerată 
definitiv închisă numai după ce autorităţile competente au efectuat o 
inspecţie finală la faţa locului, au evaluat toate rapoartele înaintate de 
operator şi au comunicat operatorului acceptarea închiderii. Acest lucru 
nu diminuează în nici un fel responsabilităţile care îi revin operatorului 
pe baza autorizaţiei; 

(c)  după închiderea definitivă a unei rampe de gunoi, operatorul 
acesteia este răspunzător de întreţinerea, supravegherea şi controlul pe 
durata fazei post-tratare pe o perioadă a cărei durată este stabilită de 
autorităţile competente, luând în considerare perioada de timp în care 
rampa de gunoi ar putea prezenta un pericol. 

Operatorul informează autorităţile competente cu privire la orice efecte 
dăunătoare semnificative care sunt descoperite în urma procedurilor de 
control şi respectă decizia autorităţilor competente cu privire la natura şi 
la calendarul măsurilor de remediere; 

(d)  atâta timp cât autorităţile competente consideră că o rampă de 
gunoi poate constitui o sursă de pericole pentru mediu şi fără a aduce 
atingere legislaţiei comunitare sau naţionale cu privire la obligaţiile 
deţinătorului deşeurilor, operatorul rampei de gunoi este răspunzător de 
supravegherea şi analiza gazului generat de rampa de gunoi şi a 
levigatului care provine din rampă, precum şi de supravegherea 
regimului apelor subterane din vecinătatea amplasamentului rampei de 
gunoi, în conformitate cu anexa III. 
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Articolul 14 

Rampele de gunoi existente 
Statele membre iau măsurile necesare pentru ca rampele de gunoi 
autorizate sau care funcţionau deja la data punerii în aplicare a prezentei 
directive să nu poată continua să îşi desfăşoare activitatea fără a trece 
prin etapele enumerate mai jos în cel mai scurt timp posibil şi în termen 
de maximum opt ani de la data stabilită la art. 18 alin. (1) cel târziu: 
(a)  într-o perioadă de un an de la data stabilită la art. 18 alin. (1), 
operatorul unei rampe de gunoi elaborează şi prezintă autorităţilor 
competente spre aprobare un plan de amenajare a spaţiului care să 
includă detaliile enumerate la art. 8 şi măsurile de remediere pe care 
operatorul le consideră necesare pentru a îndeplini condiţiile stabilite în 
prezenta directivă, cu excepţia condiţiilor stabilite în anexa I pct. 1; 
(b)  în urma prezentării planului de amenajare a spaţiului, autorităţile 
competente iau o decizie definitivă prin care stabilesc dacă operaţiile de 
exploatare mai pot continua pe baza respectivului plan de amenajare şi a 
prezentei directive. Statele membre iau măsurile necesare pentru a 
închide cât mai repede posibil, în conformitate cu art. 7 lit. (g) şi art. 13, 
acele rampe de gunoi care, în conformitate cu art. 8, nu au primit o 
autorizaţie care să le permită să funcţioneze în continuare; 
(c)  pe baza planului de amenajare aprobat, autorităţile competente 
autorizează lucrările necesare şi stabilesc o perioadă temporară pentru 
finalizarea planului. Toate rampele de gunoi existente trebuie să 
îndeplinească cerinţele stabilite în prezenta directivă, cu excepţia 
cerinţelor stabilite în anexa I pct. 1, în termen de maximum opt ani de la 
data stabilită la art. 18 alin. (1); 
(d)  (i) în termen de un an de la data stabilită la art. 8 alin. (1), în 
cazul rampelor de gunoi pentru deşeuri periculoase se aplică art. 4, 5 şi 
11 şi anexa II; 
(ii)  în termen de trei ani de la data stabilită la art. 8 alin. (1), în cazul 
rampelor de gunoi pentru deşeuri periculoase se aplică art. 6. 

Articolul 15 

Obligaţia de raportare 
La intervale de trei ani, statele membre înaintează Comisiei un raport cu 
privire la punerea în aplicare a prezentei directive, acordând o atenţie 
deosebită strategiilor naţionale care urmează a fi stabilite pe baza art. 5. 
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Raportul este elaborat pe baza unui chestionar sau a unei scheme-cadru 
alcătuită de Comisie în conformitate cu procedura stabilită la art. 6 din 
Directiva 91/692/CEE (1). Chestionarul sau schema se trimit statelor 
membre cu şase luni înainte de începutul perioadei analizate în raport. 
Raportul este trimis Comisiei în termen de maximum nouă luni de la 
încheierea perioadei de trei ani analizate. 

Comisia publică un raport comunitar cu privire la punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de maximum nouă luni de la data primirii 
rapoartelor trimise de statele membre. 

Articolul 16 

Comitetul 
Toate modificările necesare pentru adaptarea anexelor prezentei 
directive la progresele înregistrate în domeniul ştiinţei şi tehnicii şi toate 
propunerile pentru standardizarea metodelor de control, eşantionare şi 
analiză referitoare la rampele de gunoi sunt adoptate de Comisie în 
colaborare cu comitetul stabilit pe baza art. 18 din Directiva 75/442/CEE 
şi în conformitate cu procedura stabilită la art. 17 din prezenta directivă. 
Toate modificările aduse anexelor sunt efectuate în conformitate cu 
principiile stabilite în prezenta directivă conform anexelor. În acest scop, 
în ceea ce priveşte anexa II, comitetul respectă următoarea procedură: 
ţinând seama de principiile generale şi de procedurile generale pentru 
testare şi pentru criteriile de acceptare conform anexei II, trebuie 
stabilite criteriile specifice şi/sau metodele de testare şi valorile-limită 
asociate pentru fiecare categorie de rampe de gunoi, inclusiv, dacă este 
necesar, pentru tipurile specifice de rampe de gunoi din cadrul fiecărei 
categorii, inclusiv depozitarea subterană. Propunerile pentru 
standardizarea metodelor de control, eşantionare şi analiză referitoare la 
anexele prezentei directive trebuie adoptate de Comisie în colaborare cu 
comitetul în termen de maximum doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive. 
Comisia, în colaborare cu comitetul, adoptă prevederile pentru 
armonizarea şi transmiterea periodică a datelor statistice menţionate la 
art. 5, 7 şi 11 din prezenta directivă în termen de maximum doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei directive, iar modificările aduse 
acestor prevederi vor fi adoptate atunci când este necesar. 
                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 48. 
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Articolul 17 

Procedura de comitet 
Comisia este asistată de un comitet compus din reprezentanţii statelor 
membre şi prezidat de un reprezentant al Comisiei. 
Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect cu măsurile 
ce urmează să fie adoptate. Comitetul îşi dă avizul cu privire la proiect 
în termenul pe care preşedintele comitetului îl poate stabili în funcţie de 
urgenţa subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută 
la art. 148 alin. (2) din Tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să 
le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul comitetului, voturilor 
reprezentanţilor statelor membre respectă ponderea prevăzută la articolul 
menţionat anterior. Preşedintele nu participă la vot. 
Comisia adoptă măsurile preconizate dacă acestea corespund cu avizul 
comitetului. 
Dacă măsurile preconizate nu corespund cu avizul comitetului sau în 
absenţa avizului, Comisia înaintează Consiliului, fără întârziere, o 
propunere cu privire la măsurile ce trebuie adoptate. Consiliul decide cu 
majoritate calificată. 
Dacă, într-o perioadă de trei luni de la data la care a fost înaintată 
propunerea, Consiliul nu adoptă nici o măsură, Comisia adoptă măsurile 
propuse. 

Articolul 18 

Transpunere 
1.  Statele membre pun în aplicare dispoziţiile legale, de 
reglementare şi administrative necesare aducerii la îndeplinire a 
prezentei directive în termen de maximum doi ani de la intrarea în 
vigoare a acesteia. Statele membre informează imediat Comisia în 
această privinţă. 
Când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere în momentul 
publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare 
a acestei trimiteri. 
2.  Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul dispoziţiilor 
de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta 
directivă. 
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Articolul 19 

Intrarea în vigoare 
Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Comunităţilor Europene. 

Articolul 20 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Luxemburg, 26 aprilie 1999. 

Pentru Consiliu 
Preşedintele 
J. FISCHER 

ANEXA I 

CERINŢE GENERALE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE 
RAMPE DE GUNOI 

1. Amplasament 
1.1. La stabilirea amplasamentului unei rampe de gunoi trebuie să se ia 
în considerare cerinţele referitoare la: 
(a) distanţele de la perimetrul rampei de gunoi la zonele de locuit şi de 
agrement, cursuri de apă, ape stătătoare şi la alte zone agricole sau 
urbane; 
(b) existenţa unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în 
regiune; 
(c) condiţiile geologice şi hidrogeologice din zona respectivă; 
(d) riscul producerii de inundaţii, tasări, alunecări de teren sau avalanşe; 
(e) protecţia naturii şi a patrimoniului cultural din regiune. 

1.2. Rampa de gunoi este autorizată numai atunci când caracteristicile 
amplasamentului în ceea ce priveşte cerinţele enumerate mai sus sau 
măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că rampa de gunoi 
respectivă nu prezintă un risc important pentru mediu. 

2. Controlul apei şi managementul levigatului 
În ceea ce priveşte caracteristicile rampei de gunoi şi condiţiile 
meteorologice, se iau măsurile adecvate pentru: 
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− controlul apei provenite din precipitaţii care intră pe teritoriul 
rampei de gunoi; 
− evitarea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau a apelor subterane în 
deşeurile depozitate în rampa de gunoi; 
− colectarea apei contaminate şi a levigatului. Dacă în urma unei 
evaluări bazate pe analizarea amplasamentului rampei de gunoi şi a 
deşeurilor care urmează să fie acceptate se stabileşte că acestea nu 
prezintă un pericol potenţial pentru mediu, autorităţile competente pot 
hotărî că această prevedere nu se aplică; 
− tratarea apei contaminate şi a levigatului colectat din rampa de 
gunoi conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea 
acestora. 

Prevederile de mai sus nu se aplică rampelor de gunoi pentru deşeuri 
inerte. 

3. Protejarea solului şi a apei 
3.1. O rampă de gunoi trebuie amplasată şi proiectată astfel încât să 
corespundă condiţiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a 
apelor subterane sau a apelor de suprafaţă şi să asigure o colectare 
eficientă a levigatului conform cerinţelor şi atunci când este cazul, în 
conformitate cu secţiunea 2. Protejarea solului, a apelor subterane şi a 
apei de suprafaţă pe durata fazei active/de exploatare se realizează prin 
combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei 
rampei, iar pe durata fazei pasive/post-închidere se realizează prin 
combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioară. 

3.2. Bariera geologică este determinată de condiţiile geologice şi 
hidrogeologice de sub şi din vecinătatea amplasamentului rampei de 
gunoi şi are o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul 
potenţial pe care rampa de gunoi îl poate prezenta pentru sol şi pentru 
apele subterane. 

Baza şi taluzurile rampei de gunoi constau într-un strat mineral care 
satisface cerinţele de permeabilitate şi grosime, cu un efect combinat în 
ceea ce priveşte protejarea solului, a apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă, cel puţin echivalent cu efectul care rezultă din următoarele 
cerinţe: 
− rampă de gunoi pentru deşeuri periculoase: K ≤1,0 x 10-9m/s; 
grosime ≥5m, 
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− rampă de gunoi pentru deşeuri nepericuloase: K ≤1,0 x 10-9m/s; 
grosime ≥1m, 
− rampă de gunoi pentru deşeuri inerte: K ≤1,0 x 10-7m/s; grosime 
≥1m. 
m/s: metri/secundă. 
Dacă bariera geologică nu îndeplineşte în mod natural condiţiile de mai 
sus, aceasta poate fi completată artificial şi consolidată prin alte metode 
care să confere o protecţie echivalentă. O barieră geologică stabilită în 
mod artificial trebuie să aibă minimum 0,5 m grosime. 

3.3. Pe lângă bariera geologică descrisă mai sus, trebuie să se adauge un 
sistem de colectare a levigatului şi de etanşeizare care să fie în 
conformitate cu următoarele principii pentru a garanta faptul că 
acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menţinută la 
nivelul minim posibil: 

Colectarea levigatului şi etanşarea bazei 

Categorie rampă de gunoi nepericuloasă periculoasă 
Impermeabilizare artificial obligatoriu obligatoriu 
Strat drenant ≥0,5 m obligatoriu obligatoriu 
 
Statele membre pot stabili cerinţe generale sau specifice pentru rampele 
de gunoi pentru deşeuri inerte şi pentru caracteristicile metodelor tehnice 
menţionate mai sus. 

Dacă, după o analiză atentă a riscurilor potenţiale pentru mediu, 
autorităţile competente stabilesc necesitatea de a preveni formarea de 
levigat, se poate recomanda o impermeabilizare superioară. 
Recomandările pentru impermeabilizarea superioară sunt următoarele: 

Categorie rampă de gunoi nepericuloasă periculoasă 
Strat drenare gaz obligatoriu facultativ 
Impermeabilizare artificială facultativ obligatoriu 
Strat mineral impermeabil obligatoriu obligatoriu 
Strat de drenare > 0,5m obligatoriu obligatoriu 
Strat superior al solului > 1m obligatoriu obligatoriu 
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3.4.  Dacă, pe baza unei evaluări a riscurilor pentru mediu, ţinând 
seama, în special, de Directiva 80/68/CEE (1), autorităţile competente 
decid, în conformitate cu secţiunea 2 („Controlul apei şi managementul 
levigatului”), că nu este necesar să se colecteze şi să se trateze levigatul 
sau dacă se stabileşte că rampa de gunoi nu prezintă un pericol potenţial 
pentru sol, apa subterană şi apa de suprafaţă, cerinţele stabilite la pct. 3.2 
şi 3.3 de mai sus pot fi reduse corespunzător. În cazul rampelor de gunoi 
pentru deşeuri inerte, aceste cerinţe pot fi adaptate prin legislaţia 
naţională. 
3.5. Metoda utilizată pentru determinarea coeficientului de 
permeabilitate al rampelor de gunoi, la faţa locului şi pentru întreaga 
întindere a amplasamentului, urmează să fie elaborată şi aprobată de 
comitetul constituit în temeiul art. 17 din prezenta directivă. 

4. Controlarea gazului emis 
4.1.  Se iau măsurile necesare pentru a controla acumularea şi 
migrarea gazelor generate de rampa de gunoi (anexa III). 
4.2. Gazul generat de rampa de gunoi este colectat din toate rampele de 
gunoi în care se depun deşeuri biodegradabile pentru a fi tratat şi apoi 
utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, 
acesta trebuie ars. 
4.3. Operaţiile de colectare, tratare şi utilizare a gazelor generate de 
rampele de gunoi pe baza pct. 4.2. sunt efectuate astfel încât să 
minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului şi riscul pentru 
sănătatea umană. 

5. Noxe şi riscuri 
Se iau măsuri pentru minimizarea noxelor şi a riscurilor cauzate de 
rampele de gunoi datorită: 
− emisiei de mirosuri şi praf; 
− materialelor care pot fi antrenate de vânt; 
− zgomotului şi traficului; 
− păsărilor, paraziţilor şi insectelor; 
− formării de aerosoli; 
− incendiilor. 

                                                           
1 JO L 20, 26.01.1980, p. 43. Directivă modificată ultima dată de Directiva 
91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48). 
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Rampa de gunoi este astfel echipată încât resturile care provin din 
aceasta să nu fie dispersate pe drumurile publice sau pe terenul 
înconjurător. 

6. Stabilitate 
Deşeurile sunt astfel depozitate în rampa de gunoi încât să fie asigurată 
atât stabilitatea acestora, cât şi cea a structurilor asociate, mai ales în 
ceea ce priveşte evitarea alunecărilor. 

Când se stabileşte o barieră artificială, trebuie garantat faptul că, având 
în vedere morfologia rampei de gunoi, substratul geologic este suficient 
de stabil pentru a preveni tasarea, fenomen periculos pentru barieră. 

7. Bariere 
Rampa de gunoi este astfel protejată încât să împiedice accesul liber în 
zonă. În afara orelor de exploatare, porţile sunt închise. Sistemul de 
control şi acces la toate instalaţiile trebuie să conţină un program de 
măsuri pentru detectarea şi descurajarea depozitării ilegale de deşeuri în 
rampa de gunoi respectivă. 

ANEXA II 

CRITERII ŞI PROCEDURI DE ACCEPTARE A DEŞEURILOR 
1. Introducere 

Prezenta anexă descrie: 

− principiile generale de acceptare a deşeurilor în diferitele categorii de 
rampe de gunoi. Viitoarea procedură de clasificare a deşeurilor trebuie 
să fie bazată pe aceste principii; 

− liniile directoare care stabilesc procedurile preliminare de acceptare a 
deşeurilor care trebuie respectate până la elaborarea unei proceduri 
uniforme de clasificare şi acceptare a deşeurilor. Această procedură, 
împreună cu procedurile de prelevare relevante, va fi elaborată de 
comitetul tehnic menţionat la art. 16 din prezenta directivă. Comitetul 
tehnic stabileşte criteriile care trebuie îndeplinite pentru anumite deşeuri 
periculoase care urmează a fi acceptate în rampele pentru deşeuri 
nepericuloase. În special, aceste criterii iau în considerare 
comportamentul levigatului acestor deşeuri pe termen scurt, mediu şi 
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lung. Aceste criterii sunt stabilite în termen de maximum doi ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei directive. Comitetul tehnic va elabora 
şi criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca deşeurile să fie acceptate în 
depozitele subterane. Aceste criterii trebuie să ia în considerare, în 
special, faptul că deşeurile nu trebuie să reacţioneze între ele sau cu 
roca. 

Această activitate a comitetului tehnic, cu excepţia propunerilor pentru 
standardizarea metodelor de control, prelevare şi analiză în raport cu 
anexele prezentei directive şi care trebuie adoptate în termen de 
maximum doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive, 
trebuie încheiată în termen de maximum trei ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive şi trebuie să se desfăşoare în conformitate 
cu obiectivele stabilite la art. 1 din prezenta directivă. 

2. Principii generale 
Compoziţia, levigabilitatea, comportamentul pe termen lung şi 
proprietăţile generale ale deşeurilor care urmează să fie evacuate în 
rampele de gunoi trebuie să fie cunoscute cât mai exact posibil. 
Acceptarea deşeurilor într-o rampă de gunoi se poate baza fie pe lista 
deşeurilor acceptate sau refuzate, definite în funcţie de natură şi origine, 
fie pe metodele de analiză a deşeurilor şi pe valorile-limită pentru 
proprietăţile deşeurilor care urmează să fie acceptate. Viitoarele 
proceduri de acceptare a deşeurilor, descrise în prezenta directivă, sunt, 
pe cât posibil, bazate pe metode standardizate de analiză a deşeurilor şi 
pe valorile-limită pentru proprietăţile deşeurilor care urmează să fie 
acceptate. 

Înainte de a defini aceste metode de analiză şi valori-limită, statele 
membre trebuie cel puţin să trimită listele naţionale conţinând deşeurile 
care urmează a fi acceptate sau refuzate în cazul fiecărei categorii de 
rampe de gunoi sau să definească criteriile care trebuie îndeplinite 
pentru includerea în liste. Pentru a putea fi acceptat într-o anume 
categorie de rampe de gunoi, un anumit tip de deşeuri trebuie să fie 
inclus pe lista naţională relevantă sau să îndeplinească criterii similare 
cu cele care sunt enumerate în listă. Aceste liste sau criteriile 
echivalente, precum şi metodele de analiză şi valorile-limită sunt trimise 
Comisiei în termen de maximum şase luni de la transpunerea prezentei 
directive sau atunci când sunt adoptate la nivel naţional. 
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Aceste liste sau aceste criterii de acceptare trebuie utilizate pentru a 
stabili liste specifice pentru fiecare amplasament, adică o listă a 
deşeurilor acceptate, menţionate în autorizaţie în conformitate cu art. 9 
din prezenta directivă. 

Criteriile de acceptare a deşeurilor pe lista de referinţă sau într-o anume 
categorie de rampă de gunoi pot fi bazate pe alte texte legislative şi/sau 
proprietăţi ale deşeurilor. 

Criteriile de acceptare a deşeurilor într-o anumită categorie de rampe de 
gunoi trebuie să fie bazate pe analiza: 
− protecţiei mediului (mai ales a apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă); 
− menţinerii sistemelor de protecţie a mediului (cum ar fi sistemele 
de impermeabilizare şi de tratare a levigatului); 
− protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea 
deşeurilor în interiorul rampei; 
− protecţiei împotriva pericolelor pentru sănătatea umană. 

Exemple de criterii bazate pe proprietăţile deşeurilor: 

− cerinţe referitoare la cunoaşterea compoziţiei totale; 
− limitări ale conţinutului în materie organică al deşeurilor; 
− cerinţe sau limitări privind biodegrabilitatea componentelor 
deşeurilor organice; 
− limitări ale cantităţii de componenţi specificaţi, posibil 
dăunători/periculoşi (din punctul de vedere al criteriilor enumerate mai 
sus); 
− limitări ale nivelului potenţial şi estimat al levigatului în cazul 
anumitor componenţi, posibil dăunători/periculoşi (din punctul de 
vedere al criteriilor enumerate mai sus); 
− proprietăţi ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului 
rezultat. 

În general, criteriile de acceptare a deşeurilor bazate pe proprietăţile 
acestora trebuie să fie mai stricte pentru rampele de gunoi destinate 
deşeurilor inerte şi pot fi mai puţin stricte pentru rampele de gunoi 
destinate deşeurilor nepericuloase şi cel mai puţin stricte pentru rampele 
de gunoi destinate deşeurilor periculoase, datorită nivelului ridicat de 
protecţie a mediului care există în cazul ultimelor două categorii de 
rampe de gunoi. 

 158

3. Proceduri generale pentru testarea şi acceptarea deşeurilor 
Operaţiunile generale de caracterizare şi de testare a deşeurilor trebuie 
să fie bazate pe următoarea clasificare pe trei niveluri: 

Nivelul 1:  Caracterizare de bază. Aceasta constituie o determinare 
temeinică, în conformitate cu metodele standardizate de 
analiză şi testare a comportamentului, a producţiei de 
levigat pe termen scurt, mediu şi lung şi/sau a proprietăţilor 
caracteristice ale deşeurilor. 

Nivelul 2: Testarea conformităţii. Aceasta constituie o testare 
periodică pe baza unor metode standardizate de analiză şi 
testare a comportamentului mai simple prin care se 
urmăreşte stabilirea conformării unor deşeuri la condiţiile 
menţionate în autorizaţie şi/sau la criteriile de referinţă 
specifice. Testările se concentrează asupra variabilelor de 
bază şi asupra comportamentului identificat prin 
caracterizarea de bază. 

Nivelul 3: Verificarea la faţa locului. Aceasta constă în metode de 
verificare rapidă pentru a confirma dacă deşeurile sunt 
identice cu cele care au fost supuse procedurii de testare a 
conformităţii şi care sunt descrise în documentele 
însoţitoare. Poate consta într-o simplă inspecţie vizuală a 
încărcăturii de deşeuri înainte şi după descărcarea în rampa 
de gunoi. 

Un anume tip de deşeuri trebuie caracterizat în mod normal la nivelul 1 
şi trebuie să corespundă criteriilor corespunzătoare pentru a fi acceptat 
pe lista de referinţă. Pentru a rămâne pe o listă specifică a unui 
amplasament, un anume tip de deşeuri trebuie să fie testat la intervale 
regulate (de exemplu anual) la nivelul 2 şi să îndeplinească criteriile 
corespunzătoare. Fiecare încărcătură de deşeuri care ajunge la poarta 
unei rampe de gunoi trebuie supusă unei verificări de nivelul 3. 

Anumite tipuri de deşeuri trebuie scutite permanent sau temporar de 
testarea la nivelul 1. Acest lucru se poate datora incapacităţii de a aplica 
testarea, lipsei procedurilor de testare adecvate sau a criteriilor de 
acceptare sau existenţei unei legislaţii care prevalează. 
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4. Linii directoare pentru procedurile preliminare de acceptare a 
deşeurilor 
Până la completarea prezentei anexe, nivelul 3 de testare este singurul 
obligatoriu, iar nivelurile 1 şi 2 se aplică în măsura în care acest lucru 
este posibil. În această etapă preliminară, deşeurile care urmează să fie 
acceptate într-o rampă de gunoi aparţinând unei anumite categorii 
trebuie fie să se regăsească pe o listă naţională restrictivă sau pe o listă 
specifică pentru categoria respectivă de rampe de gunoi, fie să 
îndeplinească criterii similare cu cele cerute pentru a fi inclus pe listă. 

Pentru a stabili criteriile preliminare pentru acceptarea deşeurilor în trei 
mari categorii de rampe de gunoi sau pe listele corespunzătoare, se pot 
utiliza următoarele principii generale. 

Rampe de gunoi pentru deşeurile inerte: pe listă pot fi acceptate numai 
deşeuri inerte definite conform art. 2 lit. (e). 

Rampe de gunoi pentru deşeurile nepericuloase: pentru a fi acceptat pe 
listă, tipul respectiv de deşeuri nu trebuie să intre sub incidenţa 
Directivei 91/689/CEE. 

Rampe de gunoi pentru deşeurile periculoase: o schiţă preliminară a 
listei pentru rampele de gunoi periculoase ar conţine numai acele tipuri 
de deşeuri care intră sub incidenţa Directivei 91/689/CEE. Cu toate 
acestea, când au un conţinut total sau un nivel de levigat al 
componenţilor care ar putea fi periculoşi suficient de mare pentru a 
constitui un risc pe termen scurt pentru cei care manipulează deşeurile 
sau pentru mediu ori pentru a împiedica stabilizarea suficientă a 
deşeurilor pe durata de viaţă prevăzută pentru rampa de gunoi, aceste 
tipuri de deşeuri nu trebuie acceptate pe listă fără o tratare prealabilă. 

5. Prelevarea probelor de deşeuri 

Operaţiunea de prelevare a probelor de deşeuri poate ridica probleme 
grave în ceea ce priveşte gradul de reprezentare şi tehnicile utilizate 
datorită naturii eterogene a multor deşeuri. Urmează să fie elaborat un 
standard european de prelevare a deşeurilor. Până la aprobarea acestui 
standard de către statele membre în conformitate cu art. 17 din prezenta 
directivă, statele membre pot aplica standarde şi proceduri naţionale. 
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ANEXA III 

PROCEDURI DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL ÎN FAZELE 
DE EXPLOATARE ŞI POST-TRATARE 

1. Introducere 
Această anexă urmăreşte stabilirea procedurilor minime de control, care 
trebuie puse în aplicare pentru a verifica: 
− dacă deşeurile au fost acceptate în rampă în conformitate cu 
criteriile stabilite pentru categoria de rampe de gunoi respectivă; 
− dacă procesele din cadrul rampei de gunoi se desfăşoară după 
cum s-a prevăzut; 
− dacă sistemele de protecţie a mediului funcţionează la 
capacitatea maximă dorită; 
− dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite în autorizaţia rampei de 
gunoi respective. 
2. Date meteorologice 
Pe baza obligaţiei de a înainta rapoarte (art. 15), statele membre trebuie 
să furnizeze informaţii referitoare la metoda de colectare a datelor 
meteorologice. Le revine statele membre obligaţia de a stabili modul de 
culegere a datelor (in situ, reţea meteorologică naţională etc.). 
Când statele membre decid că balanţele hidrologice constituie un 
instrument eficient pentru evaluarea gradului de acumulare a levigatului 
în rampa de gunoi sau a nivelului levigatului, se recomandă ca, atât timp 
cât acest lucru este cerut de autorităţile competente în conformitate cu 
art. 13 lit. (c) din prezenta directivă, de la staţia de supraveghere situată 
în rampa de gunoi sau de la cea mai apropiată staţie meteorologică să fie 
obţinute următoarele date : 
 

 Faza de 
exploatare Faza post-tratare 

1.1. Volumul precipitaţiilor zilnic zilnic, se adaugă 
la valorile lunare 

1.2. Temperatura (min., max., 14:00 h CET) zilnic medie lunară 
1.3. Direcţia şi forţa vântului dominant zilnic facultativ 

1.4. Evaporare (lisimetru) (1) zilnic zilnic, se adaugă 
la valorile lunare 

1.5. Umiditatea atmosferică (14:00 h CET) zilnic medie lunară 
(1) Sau prin alte metode adecvate. 
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3. Date referitoare la emisii: controlul apei, levigatului şi gazului 
Prelevarea de probe de levigat şi din apa de suprafaţă, acolo unde este 
cazul, trebuie făcută în punctele reprezentative. Prelevarea de probe şi 
măsurarea (volumului şi a compoziţiei) levigatului trebuie efectuate 
separat, în fiecare punct în care levigatul este evacuat din rampa de 
gunoi. Referinţă: liniile directoare privind tehnologia de eşantionare, 
ISO 5667-2 (1991). 
Monitorizarea apei de suprafaţă, acolo unde este cazul, trebuie efectuată 
în minimum două puncte, unul în amonte şi unul în aval faţă de rampa 
de gunoi. 
Monitorizarea gazului trebuie să fie reprezentativă pentru fiecare 
secţiune a rampei de gunoi. Frecvenţa de prelevare şi de analizare sunt 
incluse în tabelul următor. Pentru levigat şi pentru apă se va preleva 
pentru supraveghere o probă reprezentativă pentru compoziţia medie. 
Frecvenţa prelevării poate fi adaptată în funcţie de morfologia deşeurilor 
din rampa de gunoi (rambleu, debleu, etc.). Acest aspect trebuie 
specificat în autorizaţie. 
 

 Faza de 
exploatare 

Faza post-tratare 
(3) 

2.1. Volum levigat lunar (1), (3) la şase luni 
2.2. Compoziţie levigat (2) trimestrial (3) la şase luni 
2.3. Volumul şi compoziţia apelor de 
suprafaţă (7) trimestrial (3) la şase luni 

2.4. Posibile emisii de gaz şi presiune 
atmosferică (4) (CH4, CO2, O2, H2S, H2 etc.) lunar (3), (5) la şase luni (6) 
(1) Frecvenţa eşantionării poate fi adaptată pe baza morfologiei deşeurilor din rampa de gunoi 
(rambleu, debleu, etc.). Acest aspect trebuie să fie specificat în autorizaţie. 
(2) Parametrii care urmează a fi măsuraţi şi substanţele care urmează a fi analizate variază în 
funcţie de compoziţia deşeurilor depozitate; aceste aspecte trebuie menţionate în permis şi 
trebuie să reflecte caracteristicile deşeurilor referitoare la levigat. 
(3) Când evaluarea datelor indică o eficienţă similară şi la intervale mai lungi, acestea pot fi 
adaptate. Pentru lichidele de scurgere, conductivitatea trebuie întotdeauna măsurată cel puţin o 
dată pe an. 
(4) Aceste măsurări se referă în principal la conţinutul în materie organică al deşeurilor. 
(5) CH4, CO2, O2, în mod obişnuit, alte gaze după caz, în funcţie de compoziţia deşeurilor 
depozitate, pentru a reflecta proprietăţile de levigare ale acestora. 
(6) Eficienţa sistemului de extragere a gazului trebuie verificată periodic. 
(7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului rampei de gunoi, autorităţile competente pot stabili 
faptul că aceste măsuri nu sunt necesare şi vor întocmi rapoarte corespunzătoare conform 
dispoziţiilor art. 15 din prezenta directivă. 
2.1 şi 2.2 se aplică numai atunci când se înregistrează o colectare a levigatului [vezi anexa I pct. 
(2)]. 
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4. Protejarea apelor subterane 

A. Prelevarea de probe 

Măsurările trebuie astfel făcute încât să ofere informaţii cu privire la 
apele subterane care ar putea fi afectate de pe urma evacuării deşeurilor, 
cu cel puţin un punct de măsurare în regiunea de intrare în apele 
subterane şi două puncte de ieşire în regiunea de ieşire din apele 
subterane. Aceste numere pot fi crescute pe baza unei analize 
hidrogeologice specifice şi a necesităţii de identificare rapidă a 
deversării accidentale de levigat în apele subterane. 

Prelevarea de probe trebuie efectuată în minimum trei puncte diferite 
înainte de operaţiile de rambleiaj pentru a putea stabili valorile de 
referinţă pentru viitoarele operaţiuni de prelevare.  
Referinţe: Prelevarea probelor din apele subterane, ISO 5667, partea 11, 
1993. 

B. Monitorizare 

Parametrii care urmează a fi analizaţi în probele prelevate trebuie să fie 
stabiliţi pe baza compoziţiei preconizate a levigatului şi pentru calitatea 
apelor subterane din regiunea respectivă. La selectarea parametrilor 
pentru analiză, se ia în considerare mobilitatea în zona apelor subterane. 
Parametrii ar putea include parametrii indicatori pentru a permite o 
identificare rapidă a unei posibile modificări apărute în calitatea apei (1). 
 

 Faza de exploatare Faza post-tratare 
Nivelul apelor subterane la şase luni (1) la şase luni (1) 
Compoziţia apelor 
subterane 

cu o frecvenţă specifică 
amplasamentului respectiv 

(2), (3) 

cu o frecvenţă specifică 
amplasamentului respectiv 

(2), (3) 
(1) Dacă nivelurile apelor subterane fluctuează, trebuie sporită frecvenţa. 
(2) Frecvenţa trebuie bazată pe posibilitatea acţiunilor de remediere între două 
eşantionări dacă se atinge un nivel de declanşare, şi anume frecvenţa trebuie 
determinată pe baza evaluării şi a cunoştinţelor referitoare la viteza de curgere a apelor 
subterane. 
(3) La atingerea unui nivel de declanşare [vezi lit. (C)], este necesar să se efectueze 
verificări prin repetarea prelevării de probe. În momentul în care s-a confirmat acest 
nivel, trebuie să se respecte planul pentru situaţii de urgenţă (stabilit în autorizaţie). 

                                                           
1 Parametrii recomandaţi: pH, TOC, fenoli, metale grele, fluoruri, AS, 
petrol/hidrocarburi. 
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C. Niveluri de declanşare 

Atunci când analiza unei probe prelevate din apele subterane indică o 
modificare importantă în ceea ce priveşte calitatea apei, se consideră că 
s-au înregistrat efectele adverse semnificative asupra mediului, conform 
art. 12 şi 13 din prezenta directivă. Nivelul de declanşare trebuie 
determinat luându-se în considerare formaţiunile hidrogeologice 
specifice din regiunea rampei de gunoi şi calitatea apelor subterane. 
Nivelul de declanşare trebuie inclus în autorizaţie, ori de câte ori acest 
lucru este posibil. 

Observaţiile trebuie evaluate pe baza unor tabele de control, utilizând 
reguli şi niveluri de control bine stabilite pentru fiecare puţ situat în 
poziţie inferioară. Nivelurile de control trebuie determinate pe baza 
variaţiilor locale în ceea ce priveşte calitatea apelor subterane. 

5. Topografia amplasamentului: informaţii referitoare la masa de 
deşeuri eliminate 

 Faza de 
exploatare 

Faza post-
tratare 

5.1. Structura şi compoziţia masei de 
deşeuri (1) anual  

5.2. Comportamentul la tasare al 
nivelului masei de deşeuri anual citiri anuale 

(1) Informaţii privind statutul rampei de gunoi respective: suprafaţa ocupată de deşeuri, 
volumul şi compoziţia deşeurilor, metodele de depozitare, data şi durata depozitării, 
calcularea capacităţii rămase disponibile în rampa de gunoi. 
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32006L0066 

DIRECTIVA 2006/66/CE  

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din 6 septembrie 2006 

privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi 
acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special 
articolul 175 alineatul (1) şi articolul 95 alineatul (1) coroborate cu 
articolele 4, 6 şi 21 din prezenta directivă, 

având în vedere propunerea Comisiei1, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3, 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de 
conciliere la 22 iunie 2006, 

întrucât: 

(1) Este de dorit să se armonizeze măsurile naţionale privind bateriile 
şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori. Obiectivul 
fundamental al prezentei directive este de a reduce impactul 
negativ al bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi 
acumulatori asupra mediului, contribuind astfel la protecţia, 

                                                           
1 JO C 96, 21.4.2004, p.29. 
2 JO C 117, 30.4.2004, p.5. 
3 JO C 121, 30.4.2004, p 35. 
4 Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 354), 
poziţia comună a Consiliului din 18 iulie 2005 (JO C 264 E, 25.10.2005, p. 1) şi poziţia 
Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). 
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2006 (nepublicată încă în 
Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 18 iulie 2006. 
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conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Baza juridică este, 
prin urmare, articolul 175 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, 
este necesar, de asemenea, să se ia măsuri la nivel comunitar în 
temeiul articolului 95 alineatul (1) pentru a armoniza cerinţele 
privind conţinutul în metale grele şi etichetarea bateriilor şi a 
acumulatorilor astfel încât să se asigure buna funcţionare a pieţei 
interne şi să se evite denaturarea concurenţei în cadrul 
Comunităţii. 

(2) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea 
strategiei comunitare pentru gestionarea deşeurilor a stabilit 
orientări ale politicii comunitare viitoare în domeniul deşeurilor. 
Această comunicare precizează necesitatea de a se reduce 
cantităţile de substanţe periculoase din deşeuri şi subliniază 
posibilele avantaje ale regulilor comunitare care limitează prezenţa 
de astfel de substanţe în produsele şi în procesele de producţie. Se 
afirmă în continuare că, atunci când nu se poate evita generarea de 
deşeuri, deşeurile ar trebui refolosite sau recuperate în vederea 
valorificării materialelor sau a energiei. 

(3) Rezoluţia Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de 
acţiune comunitar de combatere a poluării mediului cu cadmiu1 a 
subliniat limitarea folosirii cadmiului la cazurile în care nu există 
alternative convenabile şi colectarea şi reciclarea bateriilor care 
conţin cadmiu ca elemente majore ale strategiei pentru controlul 
cadmiului în interesul protecţiei sănătăţii umane şi a mediului. 

(4) Directiva 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind 
bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase2 
a permis o apropiere legislativă a statelor membre în acest 
domeniu. Cu toate acestea, obiectivele directivei respective nu au 
fost realizate pe deplin. Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-
al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu3 şi 
Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

                                                           
1 JO C 30, 4.2.1988, p.1. 
2 JO L 78, 26.3.1991, p. 38. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p.1). 
3 JO L 242, 10.9.2002, p. 1. 
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electronice (DEEE)1 au subliniat, de asemenea, necesitatea de 
revizuire a Directivei 91/157/CEE. Este necesar, prin urmare, ca 
Directiva 91/157/CEE să fie revizuită şi înlocuită din motive de 
claritate. 

(5) Pentru a-şi îndeplini obiectivele privind mediul, prezenta directivă 
interzice introducerea pe piaţă a anumitor baterii şi acumulatori 
care conţin mercur sau cadmiu. Aceasta încurajează, de asemenea, 
un nivel ridicat de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi 
acumulatori, precum şi o îmbunătăţire a performanţei privind 
mediul a tuturor agenţilor implicaţi în ciclul de viaţă al bateriilor şi 
acumulatorilor, de exemplu producătorii, distribuitorii şi 
utilizatorii finali, în special agenţii implicaţi direct în tratarea şi 
reciclarea de deşeuri de baterii şi acumulatori. Normele specifice 
necesare în acest scop completează legislaţia comunitară în 
vigoare privind deşeurile, în special Directiva 2006/12/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
deşeurile2, Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 
privind depozitele de deşeuri3 şi Directiva 2000/76/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie 2000 
privind incinerarea deşeurilor4. 

(6) Pentru a preveni îndepărtarea deşeurilor de baterii şi acumulatori 
într-un mod care să polueze mediul şi pentru a evita confuzia 
utilizatorilor finali cu privire la cerinţele de gestionare a deşeurilor 
pentru diferitele tipuri de baterii şi acumulatori, prezenta directivă 
ar trebui să se aplice tuturor bateriilor şi acumulatorilor introduşi 
pe piaţă în cadrul Comunităţii. Un domeniu de aplicare atât de vast 
ar trebui, de asemenea, să asigure economii de scară în ceea ce 
priveşte colectarea şi reciclarea, precum şi economisirea optimă a 
resurselor. 

                                                           
1 JO L 37, 13.2.2003, p. 24. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2003/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 345, 31.12.2003, p. 
106). 
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 9. 
3 JO L 182, 16.7.1999, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, 
p. 1). 
4 JO L 332, 28.12.2000, p. 91. 
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(7) Fiabilitatea bateriilor şi a acumulatorilor, care constituie o sursă 
esenţială de energie în societatea noastră, este fundamentală pentru 
siguranţa multor produse, aparate şi servicii. 

(8) Este necesar să se distingă între bateriile şi acumulatorii portabili, 
pe de o parte, şi bateriile şi acumulatorii industriali şi auto, pe de 
altă parte. Ar trebui interzisă eliminarea bateriilor şi a 
acumulatorilor industriali şi auto în depozite de deşeuri sau prin 
incinerare. 

(9) Exemplele de baterii şi acumulatori industriali includ bateriile şi 
acumulatorii folosiţi pentru alimentarea de urgenţă sau de rezervă 
cu energie electrică în spitale, aeroporturi sau birouri, bateriile şi 
acumulatorii folosiţi în trenuri sau aeronave, precum şi bateriile şi 
acumulatorii folosiţi pe platformele petroliere marine sau în faruri. 
Exemplele includ, de asemenea, bateriile şi acumulatorii proiectaţi 
exclusiv pentru terminalele portabile de efectuare a plăţilor în 
magazine şi restaurante, pentru cititoarele de coduri de bare din 
magazine, pentru echipamentele video profesionale pentru 
canalele de televiziune şi studiourile profesionale, pentru lămpile 
miniere şi lămpile de scafandru ataşate la căştile de miner şi de 
scafandru utilizate de profesionişti, bateriile şi acumulatorii de 
rezervă pentru uşile electrice pentru a preveni blocarea sau 
zdrobirea persoanelor, bateriile şi acumulatorii folosiţi pentru 
aparatele de măsurat şi de control sau în diferite tipuri de 
echipamente de măsurat şi de control, precum şi bateriile şi 
acumulatorii folosiţi pentru panourile solare, în aplicaţii 
fotovoltaice şi în alte aplicaţii care utilizează energie regenerabilă. 
Bateriile şi acumulatorii industriali includ, de asemenea, bateriile 
şi acumulatorii folosiţi la vehiculele electrice, precum 
automobilele, scaunele cu rotile, bicicletele, vehiculele utilizate în 
aeroporturi şi vehiculele de transport automat. Pentru a completa 
această listă neexhaustivă de exemple, orice baterie sau 
acumulator care nu este etanş şi auto ar trebui considerat ca fiind 
industrial. 

(10) Exemplele de baterii şi acumulatori portabili, care sunt baterii şi 
acumulatori etanşi pe care o persoană obişnuită îi poate transporta 
manual fără dificultate şi care nu sunt nici baterii sau acumulatori 
auto, nici baterii sau acumulatori industriali, includ bateriile cu o 
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singură celulă (cum ar fi bateriile AA sau AAA) şi bateriile şi 
acumulatorii folosiţi de consumatori sau profesionişti în 
telefoanele mobile, calculatoarele portabile, uneltele electrice fără 
fir, jucăriile şi aparatele de uz casnic, cum ar fi periuţele de dinţi 
electrice, aparatele de ras şi aspiratoarele portabile (inclusiv 
echipamentul similar utilizat în şcoli, magazine, restaurante, 
aeroporturi, birouri sau spitale), precum şi orice baterie sau 
acumulator pe care consumatorii îl pot folosi în aplicaţii 
gospodăreşti obişnuite. 

(11) Comisia ar trebui să evalueze necesitatea adaptării prezentei 
directive, luând în considerare elementele tehnice şi ştiinţifice 
disponibile. În special, Comisia ar trebui să desfăşoare o revizuire 
a derogării de la interdicţia privind cadmiul în cazul bateriilor şi 
acumulatorilor portabili destinaţi utilizării în uneltele electrice fără 
fir. Exemplele de unelte electrice fără fir sunt uneltele pe care 
consumatorii şi profesioniştii le utilizează pentru strunjire, frezare, 
sablare, polizare, tăiere cu ferăstrăul, aşchiere, forfecare, forare, 
găurire, poansonare, ciocănire, nituire, înşurubare, şlefuire sau 
prelucrări similare ale lemnului, metalului şi altor materiale, 
precum şi pentru cosire, tăiere şi alte activităţi de grădinărit. 

(12) Comisia ar trebui, de asemenea, să monitorizeze, iar statele 
membre ar trebui să încurajeze, realizările tehnologice care 
îmbunătăţesc performanţa bateriilor şi a acumulatorilor în ceea ce 
priveşte mediul pe parcursul întregului ciclu de viaţă al acestora, 
inclusiv prin participarea într-un sistem comunitar de management 
şi audit ecologic (EMAS). 

(13) Pentru a proteja mediul, deşeurile de baterii şi acumulatori ar 
trebui să fie colectate. Pentru bateriile şi acumulatorii portabili, 
este necesar să se stabilească sisteme de colectare pentru realizarea 
unui nivel ridicat de colectare. Aceasta implică stabilirea unor 
sisteme de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine 
toate deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în mod 
convenabil şi gratuit. Pentru diferitele tipuri de baterii şi 
acumulatori, sunt necesare sisteme de colectare şi mecanisme de 
finanţare diferite. 
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(14) Este de dorit ca statele membre să realizeze o rată ridicată de 
colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, astfel 
încât să atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului şi de 
recuperare a materialelor în întreaga Comunităţii. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să stabilească pentru statele membre 
limite minime ale obiectivelor de colectare şi reciclare. Este 
necesar să se calculeze rata de colectare pe baza vânzărilor medii 
anuale din anii precedenţi, astfel încât să se definească pentru toate 
statele membre obiective comparabile care să fie în raport cu 
nivelul de consum naţional de baterii şi acumulatori. 

(15) Este necesar să se stabilească cerinţe specifice de reciclare pentru 
bateriile şi acumulatorii care conţin cadmiu şi plumb pentru a se 
atinge un nivel ridicat de recuperare a materialelor în întreaga 
Comunitate şi pentru a evita disparităţile între statele membre. 

(16) Toate părţile interesate ar trebui să poată participa la sistemele de 
colectare, tratare şi reciclare. Sistemele respective ar trebui să fie 
proiectate astfel încât să se evite discriminarea faţă de bateriile şi 
acumulatorii importaţi, barierele în calea comerţului sau 
denaturarea concurenţei. 

(17) Sistemele de colectare şi reciclare ar trebui să fie optimizate, în 
special pentru a reduce costurile şi impactul negativ al 
transportului asupra mediului. Sistemele de tratare şi reciclare ar 
trebui să folosească cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 alineatul (11) din Directiva 96/61/CE a 
Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării1. Definiţia reciclării ar trebui să excludă 
recuperarea energiei. Conceptul de recuperare a energiei este 
definit în alte instrumente ale Comunităţii. 

(18) Bateriile şi acumulatorii pot fi colectaţi individual, prin sisteme 
naţionale de colectare a bateriilor, sau împreună cu deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, prin sisteme naţionale de 
colectare stabilite în temeiul Directivei 2002/96/CE. În ultimul 
caz, ca o cerinţă minimă obligatorie cu privire la tratare, bateriile 

                                                           
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directivă, astfel cum a fost modificată prin 
Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 33, 
4.2.2006, p. 1). 
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şi acumulatorii ar trebui îndepărtaţi din deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice colectate. După îndepărtarea acestora din 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice, bateriile şi 
acumulatorii se supun cerinţelor prezentei directive, în special în 
ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor de colectare, şi se supun 
cerinţelor cu privire la reciclare. 

(19) Principiile fundamentale pentru finanţarea gestionării deşeurilor de 
baterii şi acumulatori ar trebui să fie stabilite la nivel comunitar. 
Sistemele de finanţare ar trebui să ajute la realizarea unei rate 
ridicate de colectare şi reciclare şi la aplicarea principiului 
responsabilităţii producătorului. Este necesar ca toţi producătorii, 
în conformitate cu definiţia din prezenta directivă, să fie 
înregistraţi. Producătorii ar trebui să finanţeze costurile de 
colectare, tratare şi reciclare a tuturor bateriilor şi acumulatorilor 
colectaţi, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea 
materialelor recuperate. Cu toate acestea, în anumite circumstanţe, 
aplicarea normelor de minimis la producătorii mici ar putea fi 
justificată. 

(20) Pentru succesul colectării, este necesar să se furnizeze 
utilizatorilor finali informaţii privind utilitatea colectării separate, 
sistemele de colectare disponibile şi rolul utilizatorilor finali în 
gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori. Ar trebui să se 
stabilească modalităţi detaliate pentru un sistem de etichetare care 
să furnizeze utilizatorilor finali informaţii transparente, credibile şi 
clare privind bateriile şi acumulatorii şi orice metale grele pe care 
le conţin. 

(21) În cazul în care, pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei 
directive şi, în special, pentru realizarea unor niveluri ridicate de 
colectare separată şi de reciclare, statele membre folosesc 
instrumente economice, cum ar fi cote diferenţiate de impozitare, 
acestea ar trebui să informeze Comisia în consecinţă. 

(22) Pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive, 
sunt necesare date credibile şi comparabile privind cantităţile de 
baterii şi acumulatori introduse pe piaţă, colectate şi reciclate. 

(23) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancţiunile 
aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei directive şi să 
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se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancţiunile respective 
ar trebui să fie eficiente, proporţionale şi descurajatoare. 

(24) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituţional „A 
legifera mai bine”1, statele membre sunt încurajate să elaboreze, 
pentru ele însele şi în interesul Comunităţii, propriile tabele, care 
să ilustreze, pe cât posibil, concordanţa dintre prezenta directivă şi 
măsurile de transpunere, şi să le facă publice. 

(25) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive 
ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei2. 

(26) Deoarece obiectivele prezentei directive, şi anume protecţia 
mediului şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a pieţei 
interne, nu pot fi îndeplinite în suficientă măsură de către statele 
membre şi, prin urmare, din motive care ţin de amploarea şi de 
efectele acţiunii, pot fi îndeplinite mai bine la nivelul Comunităţii, 
Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii enunţat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, enunţat la articolul respectiv, prezenta 
directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 
obiectivelor respective. 

(27) Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare privind cerinţele de siguranţă, calitate şi sănătate şi 
legislaţiei comunitare specifice gestionării deşeurilor, în special 
Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz3 şi 
Directiva 2002/96/CE. 

(28) În ceea ce priveşte responsabilitatea producătorului, producătorii 
de baterii şi acumulatori şi producătorii de alte produse care conţin 
o baterie sau un acumulator sunt responsabili pentru gestionarea 
deşeurilor de baterii şi acumulatori pe care îi introduc pe piaţă. 

                                                           
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1. 
2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 
2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11). 
3 JO L 269, 21.10.2000, p. 34. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Decizia 2005/673/CE a Consiliului (JO L 254, 30.9.2005, p. 69). 
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Este necesar să se adopte o abordare flexibilă pentru a permite 
sistemelor de finanţare să reflecte diferitele circumstanţe naţionale 
şi pentru a se ţine seama de sistemele existente, în special cele 
stabilite în conformitate cu Directivele 2000/53/CE şi 2002/96/CE, 
evitându-se în acelaşi timp dubla impunere. 

(29) Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 27 ianuarie 2003 privind restricţiile de utilizare a anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice1 nu 
se aplică bateriilor şi acumulatorilor utilizaţi în echipamentele 
electrice şi electronice. 

(30) Bateriile şi acumulatorii industriali şi auto utilizaţi la vehicule ar 
trebui să îndeplinească cerinţele Directivei 2000/53/CE, în special 
articolul 4. Prin urmare, este necesar să se interzică utilizarea 
cadmiului la bateriile şi acumulatorii industriali pentru vehiculele 
electrice, în afară de cazul în care aceştia beneficiază de o 
derogare în temeiul anexei II la directiva respectivă, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Obiectul 
Prezenta directivă stabileşte: 

(1)  normele privind introducerea pe piaţă a bateriilor şi 
acumulatorilor şi, în special, o interdicţie de a introduce pe piaţă baterii 
şi acumulatori care conţin substanţe periculoase; şi 

(2)  norme specifice pentru colectarea, tratarea, reciclarea şi 
eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori care completează 
legislaţia comunitară relevantă privind deşeurile şi promovează un nivel 
ridicat de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori. 

Directiva încearcă să îmbunătăţească performanţa în ceea ce priveşte 
mediul a bateriilor şi acumulatorilor şi a activităţilor tuturor agenţilor 
economici implicaţi în ciclul de viaţă al bateriilor şi acumulatorilor, de 
exemplu producătorii, distribuitorii şi utilizatorii finali, în special agenţii 

                                                           
1 JO L 37, 13.2.2003, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Decizia 2006/310/CE a Comisiei (JO L 115, 28.4.2006, p. 38). 
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direct implicaţi în tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi 
acumulatori. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 
(1)  Prezenta directivă se aplică tuturor tipurilor de baterii şi 
acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialul 
component sau utilizarea acestora. Directiva se aplică fără a aduce 
atingere Directivelor 2000/53/CE şi 2002/96/CE. 

(2)  Prezenta directivă nu se aplică bateriilor şi acumulatorilor 
utilizaţi în: 

(a)  echipamente asociate cu protecţia intereselor esenţiale ale 
statelor membre în ceea ce priveşte securitatea, armele, muniţiile 
şi materialul de război, cu excluderea produselor care nu sunt 
destinate unor scopuri specific militare; 

(b)  echipament destinat să fie trimis în spaţiu. 

Articolul 3 

Definiţii 
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii: 

(1)  „baterie” sau „acumulator” înseamnă orice sursă de energie 
electrică obţinută prin transformarea directă a energiei chimice, 
constituită din unul sau mai multe celule primare 
(nereîncărcabile) sau din unul sau mai multe celule secundare 
(reîncărcabile); 

(2)  „grup de baterii” înseamnă orice set de baterii sau acumulatori 
care sunt conectaţi împreună şi/sau sunt capsulaţi într-un înveliş 
exterior astfel încât să formeze o unitate completă pe care 
utilizatorul final nu trebuie să o separe sau să o deschidă; 

(3)  „baterie sau acumulator portabil” înseamnă orice baterie, baterie 
tip „nasture”, grup de baterii sau acumulator care: 

(a)  este izolat; şi 

(b)  poate fi transportat manual; şi 
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(c)  nu este nici baterie sau acumulator industrial, nici baterie 
sau acumulator auto; 

(4)  „baterie tip «nasture»” înseamnă orice baterie sau acumulator 
portabil, de dimensiune mică, de formă rotundă, al cărui 
diametru este mai mare decât înălţimea şi care este utilizat în 
scopuri speciale, cum ar fi protezele auditive, ceasurile, 
echipamentele portabile mici, şi ca energie de rezervă; 

(5)  „baterie sau acumulator auto” înseamnă orice baterie sau 
acumulator destinat să alimenteze sistemele auto de pornire, 
iluminat sau aprindere; 

(6)  „baterie sau acumulator industrial” înseamnă orice baterie sau 
acumulator proiectat exclusiv pentru utilizare industrială sau 
profesională sau folosit în orice tip de vehicul electric; 

(7)  „deşeu de baterie sau acumulator” înseamnă orice baterie sau 
acumulator care reprezintă un deşeu în sensul articolului 1 
alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE; 

(8)  „reciclare” înseamnă reprelucrarea într-un proces de producţie a 
deşeurilor în scopul lor iniţial sau în alte scopuri, dar cu excepţia 
recuperării energiei; 

(9)  „eliminare” înseamnă oricare dintre operaţiunile aplicabile 
prevăzute în anexa IIA la Directiva 2006/12/CE; 

(10)  „tratare” înseamnă orice activitate desfăşurată asupra deşeurilor 
de baterii şi acumulatori după ce acestea au fost predate unei 
instalaţii de sortare, de pregătire pentru reciclare sau de pregătire 
pentru eliminare; 

(11)  „aparat” înseamnă orice echipament electric sau electronic, 
astfel cum a fost definit prin Directiva 2002/96/CE, care este 
alimentat integral sau parţial de baterii sau acumulatori sau poate 
fi alimentat astfel; 

(12)  „producător” înseamnă orice persoană dintr-un stat membru 
care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv tehnicile 
de comunicare la distanţă în temeiul Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind 
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protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă1, 
introduce pentru prima dată pe piaţă baterii sau acumulatori, 
inclusiv cei integraţi în aparate sau vehicule, pe teritoriul statului 
membru respectiv, pe o bază profesională; 

(13)  „distribuitor” înseamnă orice persoană care furnizează baterii şi 
acumulatori, pe o bază profesională, unui utilizator final; 

(14) „introducere pe piaţă” înseamnă furnizarea sau punerea la 
dispoziţia unui terţ, cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul 
Comunităţii, inclusiv importul pe teritoriul vamal al Comunităţii; 

(15)  „operator economic” înseamnă orice producător, distribuitor, 
colector, reciclator sau alt operator de tratare; 

(16)  „unealtă electrică fără fir” înseamnă orice aparat portabil 
alimentat de o baterie sau de un acumulator şi destinat pentru 
activităţi de întreţinere, construcţie sau grădinărit; 

(17)  „rată de colectare” înseamnă, pentru un stat membru dat pe 
parcursul unui an calendaristic dat, procentajul obţinut prin 
împărţirea greutăţii deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili 
colectaţi în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din prezenta 
directivă sau cu Directiva 2002/96/CE pe parcursul anului 
calendaristic respectiv, la greutatea medie a bateriilor şi 
acumulatorilor portabili pe care producătorii fie îi vând direct 
unor utilizatori finali, fie îi livrează unor terţi pentru ca aceştia să 
îi vândă unor utilizatori finali din statul membru respectiv pe 
parcursul anului calendaristic respectiv şi pe parcursul celor doi 
ani calendaristici precedenţi. 

Articolul 4 

Interdicţii 
(1)  Fără a aduce atingere Directivei 2000/53/CE, statele membre 
interzic introducerea pe piaţă a: 
(a)  tuturor bateriilor sau acumulatorilor, indiferent dacă sunt sau nu 
integrate în aparate, care conţin mercur într-o proporţie mai mare de 
0,0005% din greutate; şi a  
                                                           
1 JO L 144, 4.6.1997, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2005/29/CE (JO L 149, 11.6.2005, p. 22). 
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(b)  bateriilor sau acumulatorilor portabili, inclusiv cei integraţi în 
aparate, care conţin cadmiu într-o proporţie mai mare de 0,002% din 
greutate. 

(2)  Interdicţia enunţată la alineatul (1) litera (a) nu se aplică 
bateriilor tip „nasture” cu un conţinut de mercur mai mic de 2% din 
greutate. 

(3)  Interdicţia enunţată la alineatul (1) litera (b) nu se aplică 
bateriilor şi acumulatorilor portabili destinaţi să fie utilizaţi în: 
(a)  sisteme de urgenţă şi de alarmă, inclusiv iluminatul de urgenţă; 
(b)  echipament medical; sau 
(c)  unelte electrice fără fir. 

(4)  Comisia revizuieşte derogarea menţionată la alineatul (3) litera 
(c) şi prezintă Parlamentului European şi Consiliului, până la 26 
septembrie 2010, un raport însoţit, după caz, de propuneri relevante, în 
vederea interzicerii cadmiului în baterii şi acumulatori. 

Articolul 5 

Creşterea performanţei în ceea ce priveşte mediul 
Statele membre care au producători stabiliţi pe teritoriul lor promovează 
cercetarea şi încurajează îmbunătăţirea performanţei generale în ceea ce 
priveşte mediul a bateriilor şi acumulatorilor, pe parcursul întregului 
ciclu de viaţă al acestora, precum şi realizarea şi comercializarea de 
baterii şi acumulatori care conţin cantităţi mai mici de substanţe 
periculoase sau care conţin substanţe mai puţin poluante, în special ca 
înlocuitori pentru mercur, cadmiu şi plumb. 

Articolul 6 

Introducerea pe piaţă 
(1)  Din motivele prevăzute de prezenta directivă, statele membre nu 
pot împiedica, interzice sau restricţiona introducerea pe piaţă, în 
teritoriul lor, a bateriilor şi acumulatorilor care îndeplinesc cerinţele 
prezentei directive. 

(2)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
bateriile sau acumulatorii care nu îndeplinesc cerinţele prezentei 
directive nu sunt introduse pe piaţă sau sunt retrase de pe piaţă. 
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Articolul 7 

Obiectiv global 
Având în vedere impactul transportului asupra mediului, statele membre 
iau măsurile necesare pentru a optimiza colectarea separată a deşeurilor 
de baterii şi acumulatori şi pentru a minimiza eliminarea bateriilor şi a 
acumulatorilor ca deşeuri municipale mixte, pentru a realiza un nivel 
ridicat de reciclare pentru toate deşeurile de baterii şi acumulatori. 

Articolul 8 

Sisteme de colectare 

(1)  Statele membre se asigură că există sisteme de colectare 
adecvate pentru deşeurile de baterii şi acumulatori portabili. Aceste 
sisteme: 

(a)  permit utilizatorilor finali să elimine deşeurile de baterii sau 
acumulatori portabili la un punct de colectare accesibil în 
vecinătatea acestora, ţinând seama de densitatea populaţiei; 

(b)  impun distribuitorilor să primească înapoi deşeurile de baterii sau 
acumulatori portabili, gratuit, atunci când aceştia furnizează 
baterii sau acumulatori portabili, în afara cazului în care o 
evaluare arată că sistemele alternative existente sunt cel puţin la 
fel de eficiente în atingerea obiectivelor cu privire la mediu ale 
prezentei directive. Statele membre fac publice aceste evaluări; 

(c)  nu implică nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea 
deşeurilor de baterii sau acumulatori portabili şi nici o obligaţie 
de a cumpăra o baterie nouă sau un acumulator nou; 

(d)  pot fi utilizate împreună cu sistemele menţionate la articolul 5 
alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE. 

Punctele de colectare stabilite în conformitate cu litera (a) din prezentul 
alineat nu se supun cerinţelor de înregistrare sau de autorizare ale 
Directivei 2006/12/CE sau ale Directivei 91/689/CEE a Consiliului din 
12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase1. 

                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 166/2006. 
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(2)  Cu condiţia îndeplinirii de către sisteme a criteriilor enumerate la 
alineatul (1), statele membre pot: 
(a)  cere producătorilor să elaboreze astfel de sisteme; 
(b)  cere participarea altor operatori economici la astfel de sisteme; 
(c)  menţine sistemele existente. 

(3)  Statele membre se asigură că producătorii de baterii şi 
acumulatori industriali sau terţi care acţionează în numele acestora nu 
refuză să primească înapoi de la utilizatorii finali deşeurile de baterii şi 
acumulatori industriali, indiferent de compoziţia chimică şi de origine. 
Terţii independenţi pot, de asemenea, să colecteze bateriile şi 
acumulatorii industriali. 

(4)  Statele membre se asigură că producătorii de baterii şi 
acumulatori auto, sau terţi, stabilesc sisteme de colectare a deşeurilor de 
baterii şi acumulatori auto de la utilizatorii finali sau de la un punct de 
colectare accesibil în vecinătatea acestora, atunci când colectarea nu se 
desfăşoară în cadrul sistemelor menţionate la articolul 5 alineatul (1) din 
Directiva 2000/53/CE. În cazul bateriilor şi a acumulatorilor auto 
provenind de la vehicule private, care nu sunt utilitare, astfel de sisteme 
nu implică nici un cost pentru utilizatorii finali la eliminarea deşeurilor 
de baterii sau acumulatori şi nici o obligaţie de a cumpăra o baterie nouă 
sau un acumulator nou. 

Articolul 9 

Instrumente economice 
Statele membre pot folosi instrumente economice pentru a promova 
colectarea deşeurilor de baterii şi acumulatori sau pentru a promova 
utilizarea bateriilor şi a acumulatorilor care conţin substanţe mai puţin 
poluante, de exemplu prin adoptarea unor cote diferenţiate de 
impozitare. În cazul în care procedează astfel, statele membre notifică 
măsurile cu privire la punerea în aplicare a instrumentelor respective 
Comisiei. 

Articolul 10 

Obiective de colectare 
(1)  Statele membre calculează rata de colectare pentru prima dată în 
privinţa celui de-al cincilea an calendaristic întreg după intrarea în 
vigoare a prezentei directive. 
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Fără a aduce atingere Directivei 2002/96/CE, cifrele anuale privind 
colectarea şi vânzările includ bateriile şi acumulatorii integraţi în 
aparate. 

(2)  Statele membre realizează următoarele rate minime de colectare: 
(a)  25% până la 26 septembrie 2012; 
(b)  45% până la 26 septembrie 2016. 

(3)  Statele membre monitorizează ratele de colectare anual, în 
conformitate cu sistemul descris la anexa I. Fără a aduce atingere 
Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind 
deşeurile1, statele membre transmit Comisiei rapoarte în termen de şase 
luni de la sfârşitul anului calendaristic respectiv. Rapoartele indică 
modul în care statele membre au obţinut datele necesare pentru a calcula 
ratele de colectare. 

(4)  În conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul 
(2): 
(a)  pot fi elaborate măsuri tranzitorii pentru a face faţă dificultăţilor 
cu care se confruntă un stat membru în îndeplinirea cerinţelor de la 
alineatul (2) ca rezultat al circumstanţelor naţionale specifice; 
(b)  se stabileşte o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor 
anuale de baterii şi acumulatori portabili către utilizatorii finali până la 
26 septembrie 2007. 

Articolul 11 

Îndepărtarea deşeurilor de baterii şi acumulatori 
Statele membre se asigură că producătorii proiectează aparatele astfel 
încât deşeurile de baterii şi acumulatori să poată fi înlăturate cu uşurinţă. 
Aparatele în care sunt încorporate baterii şi acumulatori sunt însoţite de 
instrucţiuni în care se arată cum pot fi îndepărtate în siguranţă acestea şi 
care, după caz, informează utilizatorul final cu privire la tipul bateriilor 
şi al acumulatorilor încorporaţi. Aceste dispoziţii nu se aplică atunci 
când, din motive de siguranţă, de performanţă, medicale sau de 
integritate a datelor, continuitatea alimentării cu energie este 
                                                           
1 JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament. astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 783/2005 al Comisiei (J. O. L 131, 25.5.2005, p. 38). 
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indispensabilă şi necesită o conectare permanentă între aparat şi baterie 
sau acumulator. 

Articolul 12 

Tratarea şi reciclarea 
(1)  Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009: 
(a)  producătorii sau terţii stabilesc sisteme, folosind cele mai bune 
tehnici disponibile, în termeni de protecţie a sănătăţii şi a mediului, 
pentru a asigura tratarea şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori; 
şi 
(b)  toate bateriile şi acumulatorii identificabili colectaţi în 
conformitate cu articolul 8 din prezenta directivă sau cu Directiva 
2002/96/CE sunt supuşi unui tratament şi unei reciclări prin intermediul 
sistemelor care respectă, cel puţin, legislaţia comunitară, în special în 
ceea ce priveşte sănătatea, siguranţa şi gestionarea deşeurilor. 

Cu toate acestea, în conformitate cu tratatul, statele membre pot să 
elimine bateriile sau acumulatorii portabili colectaţi care conţin cadmiu, 
mercur sau plumb prin depozitare sau stocare subterană, atunci când nu 
există o piaţă finală viabilă. Statele membre pot, de asemenea, în 
conformitate cu tratatul, să elimine bateriile sau acumulatorii portabili 
colectaţi care conţin cadmiu, mercur sau plumb prin depozitare sau 
stocare subterană în cadrul unei strategii de eliminare treptată a 
metalelor grele care, pe baza unei evaluări detaliate a impactului asupra 
mediului, economic şi social, arată că eliminarea ar trebui să fie o 
opţiune preferată reciclării. 

Statele membre fac publică această evaluare şi notifică proiectele de 
măsuri Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri 
pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor, 
reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii 
informaţionale1. 

(2)  Tratarea îndeplineşte cerinţele minime enumerate la anexa III, 
partea A. 
                                                           
1 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Actul de aderare din 2003. 
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(3)  Atunci când bateriile sau acumulatorii sunt colectaţi împreună cu 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice în temeiul Directivei 
2002/96/CE, bateriile sau acumulatorii sunt îndepărtaţi din deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice colectate. 

 (4)  Până la 26 septembrie 2011, procesele de reciclare respectă 
nivelurile de eficienţă a reciclării şi dispoziţiile conexe enumerate la 
anexa III, partea B. 

(5)  Statele membre prezintă un raport privind nivelurile de reciclare 
realizate în fiecare an calendaristic respectiv şi îndeplinirea nivelurilor 
de eficienţă menţionate la anexa III, partea B. Statele membre transmit 
aceste informaţii Comisiei în termen de şase luni de la sfârşitul anului 
calendaristic respectiv. 

(6)  Anexa III poate fi adaptată sau completată pentru a lua în 
considerare progresul tehnic sau ştiinţific în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 24 alineatul (2). În special: 

(a)  se adăugă, până la 26 martie 2010, norme detaliate privind 
calcularea nivelurilor de eficienţă a reciclării; şi 

(b)  nivelurile minime de eficienţă a reciclării sunt evaluate 
periodic şi sunt adaptate în funcţie de cele mai bune tehnici 
disponibile şi având în vedere realizările menţionate la 
alineatul (1) paragraful al doilea. 

(7)  Înainte de propunerea oricărei modificări la anexa III, Comisia 
consultă părţile interesate, în special producătorii, colectorii, reciclatorii, 
societăţile comerciale autorizate pentru tratare, organizaţiile de protecţie 
a mediului, organizaţiile consumatorilor şi asociaţiile muncitorilor. 
Comisia informează comitetul menţionat la articolul 24 alineatul (1) cu 
privire la rezultatul acestei consultări. 

Articolul 13 

Tehnologii noi de reciclare 
(1)  Statele membre încurajează dezvoltarea de noi tehnologii de 
reciclare şi de tratare şi promovează cercetarea în domeniul metodelor 
de reciclare rentabile şi care protejează mediul pentru toate tipurile de 
baterii şi acumulatori. 
(2)  Statele membre încurajează instalaţiile de tratare să introducă 
sisteme de management de mediu certificate în conformitate cu 
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Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a 
organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit 
(EMAS)1. 

Articolul 14 

Eliminarea 
Statele membre interzic eliminarea prin depozitare sau prin incinerare a 
deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto. Cu toate acestea, 
reziduurile oricăror baterii şi acumulatori care au suferit atât tratare, cât 
şi reciclare, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1), pot fi eliminate 
prin depozitare sau incinerare. 

Articolul 15 

Exporturile 
(1)  Tratarea şi reciclarea pot fi întreprinse în afara statului membru 
respectiv sau în afara Comunităţii, cu condiţia ca transportul deşeurilor 
de baterii şi acumulatori să fie în conformitate cu Regulamentul (CEE) 
nr. 259/93 al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi 
controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi ieşirea din 
Comunitatea Europeană2. 

(2)  Deşeurile de baterii şi acumulatori exportate în afara Comunităţii 
în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93, Regulamentul (CE) 
nr. 1420/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor 
şi procedurilor comune care trebuie aplicate transporturilor de anumite 
tipuri de deşeuri către anumite ţări nemembre ale OCDE3 şi 
Regulamentul (CE) nr. 1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de 
stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, în conformitate 
cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de 
anumite tipuri de deşeuri către anumite ţări care nu intră sub incidenţa 

                                                           
1 JO L 114, 24.4.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 196/2006 al Comisiei (JO L 32, 4.2.2006, p.4). 
2 JO L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1). 
3 JO L 166, 1.7.1999, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 105/2005 al Comisiei (JO L 20, 22.1.2005, p. 9). 
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Deciziei OCDE C(92) 39 final1 sunt luate în considerare la îndeplinirea 
obligaţiilor şi nivelurilor de eficienţă prevăzute în anexa III la prezenta 
directivă numai în cazul în care există dovezi clare că operaţiunea de 
reciclare a avut loc în condiţii echivalente cu cerinţele prezentei 
directive. 
(3)  Normele de aplicare a prezentului articol se stabilesc în 
conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2). 

Articolul 16 

Finanţare 

(1)  Statele membre se asigură că producătorii, sau terţii care 
acţionează în numele acestora, finanţează toate costurile nete care 
decurg din: 

(a) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi 
acumulatori portabili colectate în conformitate cu articolul 8 
alineatele (1) şi (2); şi 

(b) colectarea, tratarea şi reciclarea tuturor deşeurilor de baterii şi 
acumulatori industriali şi auto colectate în conformitate cu 
articolul 8 alineatele (3) şi (4). 

(2)  Statele membre se asigură că punerea în aplicare a alineatului (1) 
evită orice dublă impunere pentru producători în cazul bateriilor sau 
acumulatorilor colectaţi în temeiul sistemelor stabilite în conformitate cu 
Directiva 2000/53/CE sau cu Directiva 2002/96/CE. 
(3)  Statele membre obligă producătorii, sau terţii care acţionează în 
numele acestora, să finanţeze toate costurile nete care decurg din 
campaniile de informare publică privind colectarea, tratarea şi reciclarea 
tuturor deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili. 
(4)  Costurile colectării, tratării şi reciclării nu sunt prezentate separat 
utilizatorilor finali în momentul vânzării noilor baterii şi acumulatori 
portabili. 
(5)  Producătorii şi utilizatorii de baterii şi acumulatori industriali şi 
auto pot încheia acorduri care să prevadă alte metode de finanţare decât 
cele menţionate la alineatul (1). 
(6)  Prezentul articol se aplică tuturor deşeurilor de baterii şi 
acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piaţă. 

                                                           
1 JO L 185, 17.7.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 105/2005. 
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Articolul 17 

Înregistrarea 
Statele membre se asigură că fiecare producător este înregistrat. 
Înregistrarea se supune aceloraşi cerinţe procedurale în fiecare stat 
membru. Cerinţele respective privind înregistrarea se stabilesc în 
conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2). 

Articolul 18 

Micii producători 
(1)  Statele membre pot scuti de la cerinţele articolului 16 alineatul 
(1) producătorii care, ţinând seama de dimensiunea pieţei naţionale, 
introduc pe piaţa internă cantităţi foarte mici de baterii sau acumulatori, 
cu condiţia ca aceasta să nu împiedice buna funcţionare a sistemelor de 
colectare şi reciclare stabilite în temeiul articolelor 8 şi 12. 

(2)  Statele membre fac publice astfel de proiecte de măsuri şi 
motivele pentru propunerea acestora şi notifică aceste proiecte de măsuri 
Comisiei şi celorlalte state membre prin intermediul comitetului 
menţionat la articolul 24 alineatul (1). 

(3)  În termen de şase luni de la notificarea menţionată la alineatul 
(2), Comisia aprobă sau respinge proiectele de măsuri, după ce a 
verificat dacă acestea sunt consecvente cu consideraţiile menţionate la 
alineatul (1) şi nu constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau o 
restricţie mascată în comerţul dintre statele membre. În absenţa unei 
decizii a Comisiei în acest termen, proiectele de măsuri sunt considerate 
aprobate. 

Articolul 19 

Participare 
(1)  Statele membre se asigură că toţi operatorii economici şi toate 
autorităţile publice competente pot participa la sistemele de colectare, de 
tratare şi de reciclare menţionate la articolele 8 şi 12. 

(2)  Aceste sisteme se aplică, de asemenea, bateriilor şi 
acumulatorilor importaţi din ţări terţe în condiţii nediscriminatorii şi sunt 
concepute astfel încât să evite barierele în calea comerţului sau 
denaturarea concurenţei. 
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Articolul 20 

Informaţii pentru utilizatorii finali 
(1)  Statele membre se asigură, în special prin campanii de informare, 
că utilizatorii finali primesc informaţi complete privind: 
(a)  efectele posibile ale substanţelor utilizate în baterii şi 
acumulatori asupra mediului şi sănătăţii umane; 
(b)  interesul de a nu elimina deşeurile de baterii şi acumulatori ca 
deşeuri municipale nesortate şi de a participa la colectarea separată 
astfel încât să faciliteze tratarea şi reciclarea; 
(c)  sistemele de colectare şi de reciclare disponibile pentru aceştia; 
(d) rolul pe care trebuie să îl aibă în reciclarea deşeurilor de baterii şi 
acumulatori; 
(e)  semnificaţia simbolului pubelei cu roţi, barate cu două linii în 
formă de X, prezentat la anexa II, şi a simbolurilor chimice Hg, Cd şi 
Pb. 

(2)  Statele membre pot solicita operatorilor economici să furnizeze, 
integral sau parţial, informaţiile menţionate la alineatul (1). 

(3)  În cazul în care statele membre solicită distribuitorilor să 
primească înapoi deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în 
conformitate cu articolul 8, acestea se asigură că distribuitorii respectivi 
informează utilizatorii finali cu privire la posibilitatea eliminării 
deşeurilor de baterii sau acumulatori portabili la punctele de vânzare ale 
acestora. 

Articolul 21 

Etichetarea 
(1)  Statele membre se asigură că toate bateriile, acumulatorii şi 
grupurile de baterii sunt marcate în mod corespunzător cu simbolul 
prezentat la anexa II. 
(2)  Statele membre se asigură că, până la 26 septembrie 2009, 
capacitatea tuturor bateriilor şi acumulatorilor portabili şi auto este 
indicată pe acestea în mod vizibil, lizibil şi de neşters. În conformitate 
cu procedura menţionată la articolul 24 alineatul (2), se stabilesc norme 
de aplicare a prezentei cerinţe, inclusiv metode armonizate pentru 
determinarea capacităţii şi a utilizării adecvate, până la 26 martie 2009. 
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(3)  Bateriile, acumulatorii şi bateriile tip „nasture” care conţin mai 
mult de 0,0005% mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 
0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul 
respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând conţinutul de metal greu se 
tipăreşte sub simbolul prezentat la anexa II şi acoperă o suprafaţă de cel 
puţin un sfert din mărimea simbolului respectiv. 
(4)  Simbolul prezentat la anexa II acoperă cel puţin 3% din suprafaţa 
părţii celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a grupului de 
baterii, până la o dimensiune maximă de 5 x 5 cm. În cazul elementelor 
cilindrice, simbolul acoperă cel puţin 1,5% din suprafaţa bateriei sau a 
acumulatorului şi are o dimensiune maximă de 5 x 5 cm. 
(5)  În cazul în care, având în vedere dimensiunea bateriei, a 
acumulatorului sau a grupului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 x 
0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau grupul de baterii să 
fie marcat, dar pe ambalaj se tipăreşte un simbol de cel puţin 1 x 1 cm. 
(6)  Simbolurile se tipăresc în mod vizibil, lizibil şi de neşters. 
(7)  Pot fi acordate derogări de la cerinţele de etichetare prevăzute de 
prezentul articol, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 
alineatul (2). 

Articolul 22 

Rapoarte naţionale de punere în aplicare 
(1)  Statele membre trimit Comisiei, la fiecare trei ani, un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei directive. Cu toate acestea, 
primul raport trebuie să acopere perioada până la 26 septembrie 2012. 
(2)  Rapoartele sunt elaborate pe baza unui chestionar sau a unei 
scheme stabilite în conformitate cu procedura menţionată la articolul 24 
alineatul (2). Chestionarul sau schema sunt trimise statelor membre cu 
şase luni înainte de începerea primei perioade pe care trebuie să o 
acopere raportul. 
(3)  Statele membre informează, de asemenea, cu privire la orice 
măsuri pe care le iau pentru a încuraja realizările care influenţează 
impactul bateriilor şi al acumulatorilor asupra mediului, în special: 

(a) realizările, inclusiv măsurile voluntare luate de către 
producători, care permit reducerea cantităţilor de metale grele şi 
de alte substanţe periculoase conţinute în baterii şi acumulatori; 
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(b) noile tehnici de reciclare şi de tratare; 
(c) participarea operatorilor economici la programele de 

management de mediu; 
(d) cercetarea în domeniile respective; şi 
(e) măsurile adoptate pentru promovarea prevenirii deşeurilor. 

(4)  Raportul trebuie pus la dispoziţia Comisiei în termen de nouă 
luni de la sfârşitul perioadei de trei ani respective sau, în cazul primului 
raport, până la 26 iunie 2013. 
(5)  Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a prezentei 
directive şi impactul prezentei directive asupra mediului şi funcţionării 
pieţei interne, în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la 
statele membre, în conformitate cu alineatul (4). 

Articolul 23 

Revizuire 

(1)  Comisia revizuieşte punerea în aplicare a prezentei directive şi 
impactul prezentei directive asupra mediului şi funcţionării pieţei 
interne, după primirea de la statele membre, pentru a doua oară, a 
rapoartelor, în conformitate cu articolul 22 alineatul (4). 

(2)  Al doilea raport pe care Comisia îl publică în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (5) include o evaluare a următoarelor aspecte ale 
prezentei directive: 

(a) pertinenţa unor noi măsuri de gestionare a riscului prezentat de 
bateriile şi acumulatorii care conţin metale grele; 

(b) pertinenţa obiectivelor minime de colectare a tuturor deşeurilor 
de baterii şi acumulatori portabili, stabilite la articolul 10 
alineatul (2), şi posibilitatea introducerii unor noi obiective 
pentru anii următori, luând în considerare progresul tehnic şi 
experienţa practică dobândită în statele membre; 

(c) pertinenţa cerinţelor minime de reciclare, stabilite la anexa III, 
partea B, luând în considerare informaţiile pe care le furnizează 
statele membre, progresul tehnic şi experienţa practică 
dobândită în statele membre. 

(3)  După caz, raportul este însoţit de propuneri de revizuire a 
dispoziţiilor corespunzătoare ale prezentei directive. 
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Articolul 24 

Procedura comitetului 
(1)  Comisia este asistată de către comitetul instituit în temeiul 
articolului 18 din Directiva 2006/12/CE. 

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul articol, se aplică 
articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8. 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE 
se stabileşte la trei luni. 

(3)  Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură. 

Articolul 25 

Sancţiuni 
Statele membre stabilesc norme privind sancţiunile aplicabile în cazul 
încălcării dispoziţiilor naţionale adoptate în temeiul prezentei directive 
şi iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi 
descurajatoare. Statele membre comunică măsurile respective Comisiei, 
până la 26 septembrie 2008, şi o informează de îndată cu privire la orice 
modificare ulterioară a acestora. 

Articolul 26 

Transpunere 
(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de 
lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei 
directive până la 26 septembrie 2008. 

Atunci când statele membre adoptă astfel de dispoziţii, acestea conţin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere 
la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalităţile de 
efectuare a acestei trimiteri. 

(2)  Comisiei i se comunică de către statele membre textul tuturor 
actelor cu putere de lege şi actelor administrative existente, adoptate în 
domeniul reglementat de prezenta directivă. 
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Articolul 27 

Acorduri voluntare 
(1)  Cu condiţia ca obiectivele stabilite de prezenta directivă să fie 
îndeplinite, statele membre pot transpune dispoziţiile prevăzute la 
articolele 8, 15 şi 20 prin intermediul unor acorduri între autorităţile 
competente şi operatorii economici interesaţi. Aceste acorduri trebuie să 
îndeplinească următoarele cerinţe: 

(a) să fie aplicabile; 

(b) să specifice obiectivele şi termenele corespunzătoare; 

(c) să fie publicate în Jurnalul oficial naţional sau într-un document 
oficial la fel de accesibil publicului şi să fie transmise Comisiei. 

(2)  Rezultatele obţinute trebuie să facă obiectul unei verificări 
periodice, sunt comunicate autorităţilor competente şi Comisiei şi sunt 
disponibile publicului în condiţiile stabilite prin acord. 

(3)  Autorităţile competente se asigură că se examinează progresul 
realizat în temeiul acestor acorduri. 

(4)  În cazul nerespectării acordurilor, statele membre pun în aplicare 
dispoziţiile relevante ale prezentei directive prin acte cu putere de lege şi 
norme administrative. 

Articolul 28 

Abrogare 
Directiva 91/157/CEE se abrogă cu efect începând cu 26 septembrie 
2008. 

Trimiterile la Directiva 91/157/CEE se interpretează ca trimiteri la 
prezenta directivă. 

Articolul 29 

Intrarea în vigoare 
Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. 
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Articolul 30 

Destinatari 
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Strasbourg, 6 septembrie 2006. 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 
Preşedintele       Preşedintele 
J. BORRELL FONTELLES     P. LEHTOMÄKI 

ANEXA I 

MONITORIZAREA RESPECTĂRII OBIECTIVELOR DE 
COLECTARE STABILITE LA ARTICOLUL 10 

An Data colectării Calcul Cerinţă de 
raportare 

X (*)+1 Vânzări în anul 
1 (S1) 

   

X+2 Vânzări în anul 
2 (S2) - -  

X+3 Vânzări în anul 
3 (S3) 

Colectare în anul 
3 (C3) 

Rata de colectare 
(RC3) = 
3*C3/(S1+S2+S3) 

 

X+4 Vânzări în anul 
4 (S4) 

Colectare în anul 
4 (C4) 

Rata de colectare 
(RC4) = 
3*C4/(S2+S3+S4) 
(Obiectiv stabilit la 
25%) 

 

X+5 Vânzări în anul 
5 (S5) 

Colectare în anul 
5 (C5) 

Rata de colectare 
(RC5) = 
3*C5/(S3+S4+S5) 

RC4 

X+6 Vânzări în anul 
6 (S6) 

Colectare în anul 
6 (C6) 

Rata de colectare 
(RC6) = 
3*C6/(S4+S5+S6) 

RC5 

X+7 Vânzări în anul 
7 (S7) 

Colectare în anul 
7 (C7) 

Rata de colectare 
(RC7) = 
3*C7/(S5+S6+S7) 

RC6 

X+8 Vânzări în anul 
8 (S8) 

Colectare în anul 
8 (C8) 

Rata de colectare 
(RC8) = 
3*C8/(S6+S7+S8) 
(Obiectiv stabilit la 
45%) 

RC7 
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An Data colectării Calcul Cerinţă de 
raportare 

X+9 Vânzări în anul 
9 (S9) 

Colectare în anul 
9 (C9) 

Rata de colectare 
(RC9) = 
3*C9/(S7+S8+S9) 

RC8 

X+10 Vânzări în anul 
10 (S10) 

Colectare în anul 
10 (C10) 

Rata de colectare 
(RC10) = 
3*C10/(S8+S9+S10) 

RC9 

X+11 Etc. Etc. Etc. RC10 
Etc.     

(*) Anul X este anul care include data menţionată la articolul 26. 

ANEXA II 

SIMBOLURI PENTRU BATERII, ACUMULATORI ŞI GRUPURI 
DE BATERII ÎN VEDEREA COLECTĂRII SEPARATE 

Simbolul care indică faptul că toate bateriile şi acumulatorii fac obiectul 
unei „colectări separate” reprezintă o pubelă cu roţi barată cu două linii 
în formă de X, ca în imaginea de mai jos: 
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ANEXA III 

CERINŢE DETALIATE PRIVIND TRATAREA ŞI 
RECICLAREA 

PARTEA A: TRATAREA 

(1)  Tratarea include, cel puţin, îndepărtarea tuturor fluidelor şi 
acizilor. 

(2)  Tratarea şi orice depozitare, inclusiv depozitarea temporară, în 
instalaţiile de tratare se desfăşoară în amplasamente cu suprafeţe 
impermeabile şi acoperiş adecvat rezistent la intemperii sau în 
containere corespunzătoare. 

PARTEA B: RECICLAREA 

(3)  Procesele de reciclare trebuie să realizeze următoarele niveluri 
minime de eficienţă privind reciclarea: 

(a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor şi 
acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea conţinutului de 
plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitând în 
acelaşi timp costurile excesive; 

(b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor şi 
acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea conţinutului 
de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitând 
în acelaşi timp costurile excesive; şi 

(c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deşeuri de 
baterii şi acumulatori. 
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32000L0076 

DIRECTIVA  76/2000/CE  

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din 4 decembrie 2000 
privind incinerarea deşeurilor 

 
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special 
articolul 175 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei1, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3, 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de 
conciliere la 11 octombrie 2000, 

întrucât: 

(1) Un obiectiv al celui de-al cincilea Program de acţiune privind 
mediul: Spre o dezvoltare durabilă – un program al Comunităţii 
Europene de politică şi acţiune în relaţia cu mediul şi dezvoltarea 
durabilă, astfel cum a fost completat prin Decizia 2179/98/CE 
privind revizuirea sa5, este de a nu depăşi cantităţile şi limitele 
critice ale anumitor substanţe poluante, cum ar fi oxizii de azot 
(NOX), dioxidul de sulf (SO2), metalele grele şi dioxinele, iar în 
ceea ce priveşte calitatea aerului, obiectivul este asigurarea 
protecţiei eficiente a fiecărei persoane împotriva riscurilor pentru 
sănătate identificate, provocate de poluarea atmosferică. Acelaşi 

                                                           
1 JO C 13, 17.1.1998, p. 6 şi JO C 372, 2.12.1998, p. 11. 
2 JO C 116, 28.4.1999, p. 40. 
3 JO C 198, 14.7.1999, p. 37. 
4 Avizul Parlamentului European, 14 aprilie 1999 (JO C 219, 30.7.1999, p. 249), 
Poziţia Comună a Consiliului, 25 noiembrie 1999 (JO C 25, 28.1.2000, p. 17) şi 
Decizia Parlamentului European din 15 martie 2000 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Decizia Parlamentului European din 16 noiembrie 2000 şi Decizia Consiliului 
din 20 noiembrie 2000. 
5 JO C 138, 17.5.1993, p. 1 şi JO L 275, 10.10.1998, p. 1. 
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program vizează pe de altă parte reducerea emisiilor de dioxine 
provenind din surse identificate cu 90% până în anul 2005 (faţă de 
nivelul din 1985) şi reducere a a emisiilor de cadmiu (Cd), de 
mercur (Hg) şi de plumb (Pb) din toate sursele cu cel puţin 70% în 
1995. 

(2) Protocolul privind substanţele organice poluante persistente, semnat 
de Comunitate în cadrul convenţiei privind poluarea atmosferică 
transfrontalieră la la distanţe mari, elaborată de Comisia Economică 
pentru Europa a ONU, fixează valoarea limită legal obligatorie 
pentru emisiile de dioxine şi de furani la 0,1 ng/m3 TE (echivalenţi 
toxicitate) pentru instalaţiile în care se incinerează mai mult de trei 
tone de deşeuri urbane solide pe oră, la 0,5 ng/m3 TE pentru 
instalaţiile în care se incinerează mai mult de o tonă de deşeuri de 
medicale pe oră, şi 0,2 ng/m3 TE pentru cele în care se incinerează 
mai mult de o tonă de deşeuri periculoase pe oră. 

(3) Protocolul privind metalele grele semnat de Comunitate în cadrul 
Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontalieră la distanţe 
mari, elaborată de către Comisia Economică pentru Europa a ONU, 
fixează valoarea limită legal obligatorie la 10 mg/m3 pentru emisiile 
de particule rezultate din incinerarea deşeurilor medicale şi a 
deşeurilor periculoase, la 0,05mg/m3 pentru emisiile de mercur 
rezultate din incinerarea deşeurilor periculoase şi la 0,08mg/m3 
pentru emisiile de mercur rezultate din incinerarea deşeurilor 
urbane. 

(4) Centrul internaţional de cercetare asupra cancerului şi Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii indică faptul că anumite hidrocarburi 
aromatice policiclice (HAP) sunt cancerigene. În consecinţă, statele 
membre pot fixa limite pentru emisiile de HAP, printre alţi poluanţi. 

(5) Conform principiilor de subsidiaritate şi de proporţionalitate 
prevăzute la articolul 5 din tratat, este necesar să se desfăşoare 
acţiuni la nivelul Comunităţii. Principiul prudenţei constituie baza 
care permite adoptarea de măsuri ulterioare. Prezenta directivă se 
limitează la stabilirea exigenţelor minime pe care trebuie să le 
îndeplinească instalaţiile de incinerare şi de coincinerare. 

(6) În plus, articolul 174 prevede că politica de mediu a Comunităţii 
contribuie la protecţia sănătăţii oamenilor. 
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(7) În consecinţă, un nivel ridicat de protecţie a mediului înconjurător şi 
a sănătăţii oamenilor necesită stabilirea şi menţinerea unor condiţii 
de exploatare, exigenţe tehnice şi valori limită pentru emisii stricte 
în instalaţiile de incinerare sau coincinerare a deşeurilor în cadrul 
Comunităţii. Aceste valori limită ar trebui să prevină sau să limiteze 
pe cât se poate impactul negativ asupra mediului şi riscurile care 
rezultă pentru sănătatea oamenilor. 

(8) Comunicarea Comisiei privind revizuirea strategiei comunitare de 
gestionare a deşeurilor plasează prevenirea în fruntea priorităţilor, 
urmată de reutilizarea şi valorificarea, şi în ultimul rând de 
eliminarea fără pericole a deşeurilor. În Rezoluţia sa din 24 
februarie 1997 privind o strategie comunitară de gestionare a 
deşeurilor1, Consiliul şi-a reafirmat convingerea că prevenirea 
vizând reducerea producţiei de deşeuri şi a proprietăţilor lor 
periculoase ar trebui să fie prima prioritate a oricărei politici 
raţionale privind deşeurile. 

(9) În Rezoluţia sa din 24 februarie 1997, Consiliul insistă de asemenea 
asupra importanţei criteriilor comunitare cu privire la utilizarea 
deşeurilor, asupra necesităţii de a putea aplica norme de emisie 
corespunzătoare instalaţiilor de incinerare, asupra necesităţii de a 
prevedea măsuri de supraveghere pentru instalaţiile de incinerare 
existente, şi asupra necesităţii demarării de către Comisie a 
lucrărilor în vederea modificării legislaţiei comunitare privind 
incinerarea deşeurilor cu valorificare energetică pentru prevenirea 
transporturilor la scară largă a deşeurilor destinate incinerării sau 
coincinerării în cadrul Comunităţii. 

(10) Este necesar ca toate instalaţiile de incinerare sau coincinerare a 
deşeurilor să respecte reguli stricte pentru a evita mişcările 
transfrontaliere a deşeurilor către instalaţii care pot funcţiona la 
costuri mai mici pentru că nu trebuie să respecte standarde de mediu 
la fel de stricte. 

(11) Comunicarea Comisiei: „Energie pentru viitor: sursele de energie 
regenerabile; Cartea albă pentru o strategie şi un plan de acţiune 
comunitare” ţine cont, în special, de utilizarea biomasei în scopul 
producerii de energie. 

                                                           
1 JO C 76, 11.3.1997, p. 1. 
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(12) Directiva 96/61/CE a Consiliului1 stabileşte o abordare integrată 
pentru prevenirea şi reducerea poluării, care ţine seama în mod 
integrat de toate aspectele ce ţin de performanţa instalaţiilor în ceea 
ce priveşte mediul. Instalaţiile de incinerare a deşeurilor urbane a 
căror capacitate este mai mare de trei tone pe oră şi instalaţiile de 
eliminare sau de valorificare a deşeurilor periculoase cu o capacitate 
mai mare de zece tone pe zi intră sub incidenţa Directivei 96/61/CE. 

(13) Respectarea valorilor limită de emisie stabilite prin prezenta 
directivă ar trebui considerată o condiţie necesară, dar nu suficientă, 
pentru a asigura respectarea cerinţelor din Directiva 96/61/CE. În 
scopul respectării acestor cerinţe, ar putea fi necesare o nouă 
diminuare a valorilor limită de emisie pentru substanţele poluante 
prevăzute de prezenta directivă, impunerea de valori limită de 
emisie pentru alte mijloace şi alte grupuri de substanţe şi adoptarea 
altor măsuri corespunzătoare. 

(14) În ultimii zece ani s-a dobândit o experienţă industrială privind 
punerea în practică a unor tehnici care permit reducerea emisiei de 
substanţe poluante provenind de la instalaţiile de incinerare. 

(15) Directivele Consiliului 89/369/CEE2 şi 89/429/CEE3 privind 
prevenirea şi reducerea poluării atmosferice provenite din 
instalaţiile de incinerare a deşeurilor urbane, au contribuit la 
reducerea şi menţinerea controlului asupra emisiilor produse de 
instalaţiile de incinerare. În momentul de faţă ar trebui adoptate 
reguli mai stricte. În consecinţă, ar trebui abrogate directivele în 
cauză. 

(16) Distincţia între deşeuri periculoase şi deşeuri nepericuloase se 
bazează în principal pe caracteristicile deşeurilor înainte de 
incinerare sau coincinerare, şi nu pe diferenţele dintre emisii. 
Incinerarea sau coincinerarea deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase ar trebui să respecte aceleaşi valori limită de emisie, 
dar ar trebui menţinute tehnici şi condiţii diferite de incinerare sau 

                                                           
1 JO L 257, 10.10.1996, p.26. 
2 JO L 163, 14.06.1989, p.32. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Actul de aderare din 1994. 
3 JO L 203, 15.07.1989, p. 50. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Actul de aderare din 1994. 
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de coincinerare şi măsuri diferite de control la recepţia de diverse 
deşeuri. 

(17) Pentru punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar 
trebui să ţină seama de Directiva Consiliului 1999/30/CE din 22 
aprilie 1999 de stabilire a valorilor limită pentru dioxidul de sulf, 
dioxidul de azot şi oxizii de azot, particulele şi plumbul din aerul 
ambiant1. 

(18) Incinerarea deşeurilor periculoase cu un conţinut de substanţe 
organice halogenate, exprimate în clor mai mare de 1%, trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii de exploatare pentru ca substanţele 
organice poluante, ca de exemplu dioxinele, să fie distruse pe cât 
posibil. 

(19) Incinerarea deşeurilor care conţin clor produce reziduuri în gazele 
de eşapament. Aceste reziduuri trebuie tratate astfel încât cantitatea 
şi nocivitatea lor să fie reduse la minimum. 

(20) Pentru anumite substanţe poluante, pot exista motive pentru 
adoptarea unor derogări bine determinate de la valorile limită de 
emisie, pentru o perioadă limitată şi în anumite condiţii. 

(21) Ar trebui să se stabilească criterii pentru anumite fracţiuni 
combustibile extrase din deşeurile nepericuloase care nu pot fi 
reciclate, cu scopul de a face posibilă autorizarea reducerii 
frecvenţei măsurătorilor periodice. 

(22) Un text unic privind reciclarea deşeurilor va îmbunătăţi claritatea 
juridică şi forţa executorie. Ar trebui să existe o directivă unică 
pentru incinerarea şi coincinerarea deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase, care să ţină cont în totalitate de fondul şi de forma 
Directivei Consiliului 94/67/CE din 16 decembrie 1994 privind 
incinerarea deşeurilor periculoase2. În consecinţă, ar trebui abrogată 
şi Directiva 94/67/CE. 

(23) Articolul 4 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 
1975 privind deşeurile3 cere statelor membre să ia măsurile necesare 

                                                           
1 JO L 163, 29.06.1999, p. 41. 
2 JO L 365, 31.12.1994, p. 34. 
3 JO L 194, 25.07.1975, p. 39. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Decizia Comisiei 96/350/CE (JO L 135, 06.06.1996, p. 32). 
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pentru a se asigura că deşeurile vor fi valorificate sau eliminate fără 
a pune în pericol sănătatea oamenilor şi fără a afecta mediul. În 
acest scop, articolele 9 şi 10 din directiva în cauză prevăd că orice 
instalaţie sau întreprindere care tratează deşeuri trebuie să obţină un 
aviz de la autorităţile competente care să indice, printre altele, 
măsurile de precauţie care trebuie luate. 

(24) Cerinţele de recuperare a căldurii produse prin procesul de 
incinerare sau de coincinerare şi de reducere la minimum a 
reziduurilor obţinute prin exploatarea instalaţiilor de incinerare sau 
de coincinerare vor contribui la realizarea obiectivelor definite la 
articolul 3 din Directiva 75/442/CEE privind ierarhizarea deşeurilor. 

(25)  Instalaţiile de incinerare sau de coincinerare care tratează doar 
deşeuri animale prevăzute de Directiva 90/667/CCE1 nu intră sub 
incidenţa prezentei directive. Comisia intenţionează să propună o 
modificare a condiţiilor definite de directiva în cauză în vederea 
stabilirii unor standarde ridicate de mediu pentru incinerarea şi 
coincinerarea deşeurilor animale. 

(26) Avizul eliberat pentru o instalaţie de incinerare sau de coincinerare 
ar trebui de asemenea să satisfacă orice cerinţă aplicabilă prevăzută 
de Directivele 91/271/CEE2, 96/61/CE, 96/62/CE3, 76/464/CEE4 şi 
99/31/CE5. 

                                                           
1 Directiva 90/667/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a normelor 
veterinare privind eliminarea şi tranformarea deşeurilor animale, introducerea lor pe 
piata şi protecţia împotriva agenţilor patogeni din hrana pentru animale de origine 
animală sau din peşte şi de modificare a Directivei 90/425/CEE (JO L 363, 27.12.1990, 
p. 51). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 
1994. 
2 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 
reziduale (JO L 135 , 30.05.1991, p. 40). Directivă, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 98/15/CE (JO L 67, 07.03.1998, p. 29). 
3 Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi privind 
evaluarea şi managementul calităţii aerului înconjurător (JO L 296, 21.11.1996, p. 55). 
4 Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de 
anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii (JO L 129, 
18.05.1976, p. 23). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de 
aderare din 1994. 
5 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitarea deşeurilor 
în rampe (JO L 182, 16.07.1999, p. 1). 
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(27) Nu ar trebui să se permită ca prin coincinerarea deşeurilor în 
instalaţii care nu sunt destinate în special incinerării de deşeuri să 
crească emisiile de substanţe poluante în volumul de gaze de 
eşapament corespunzător unei asemenea coincinerări, într-o măsură 
mai mare decât cea aviză pentru instalaţiile de incinerare special 
prevăzute în acest scop. Acest tip de coincinerare ar trebui deci să 
facă obiectul unor limitări corespunzătoare. 

(28) Sunt necesare tehnici de măsurare perfecţionate de supraveghere a 
emisiilor, pentru a asigura respectarea valorilor limită de emisie 
pentru substanţele poluante. 

(29) Introducerea de valori limită de emisie pentru reziduurile de ape 
uzate, provenite din curăţarea gazelor de eşapament produse de 
instalaţii de incinerare şi coincinerare, va limita transferul de 
poluanţi din aer în apă. 

(30) Ar trebui prevăzute dispoziţii pentru situaţiile în care valorile limită 
de emisie sunt depăşite, precum şi pentru întreruperi, pene şi 
disfuncţionalităţi tehnice inevitabile ale sistemelor de epurare sau de 
măsurare. 

(31) Pentru a asigura transparenţa procedurii de acordare a avizelor în 
întreaga Comunitate, publicul ar trebui să aibă acces la informaţii, 
pentru a putea interveni în luarea deciziilor privind acordarea de 
avize noi şi actualizarea ulterioară a acestora. Publicul ar trebui de 
asemenea să aibă acces la rapoartele asupra funcţionării şi 
monitorizării instalaţiilor care incinerează mai mult de trei tone de 
deşeuri pe oră, cu scopul de a fi informaţi asupra efectelor 
potenţiale asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor. 

(32) Pe baza experienţei acumulate prin punerea în aplicare a prezentei 
directive, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European şi 
Consiliului un raport privind cunoştinţele ştiinţifice noi acumulate, 
evoluţia tehnologică, progresele realizate în domeniul tehnicilor de 
control asupra emisiilor, experienţa acumulată în gestionarea 
deşeurilor şi exploatarea instalaţiilor şi evoluţia cerinţelor de mediu, 
pentru a propune, dacă este cazul, adaptări ale deciziilor 
corespunzătoare din prezenta directivă. 
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(33) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive se 
adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competentelor 
de executare conferite Comisiei1. 

(34) Statele membre ar trebui să adopte reglementări privind sancţiunile 
aplicabile în caz de încălcare a dispoziţiilor prezentei directive şi să 
se asigure că acestea sunt aplicate. Aceste sancţiuni ar trebui să fie 
eficiente, proporţionate şi disuasive, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Obiective 
Prezenta directivă are ca obiect prevenirea sau limitarea pe cât posibil a 
efectelor negative ale incinerării şi coincinerării de deşeuri asupra 
mediului şi în special poluarea datorată emisiilor în aer, sol, apele de 
suprafaţă şi apele subterane, precum şi a riscurilor pe care acestea le 
prezintă pentru sănătatea oamenilor. 

Acest obiectiv trebuie atins prin impunerea unor condiţii de exploatare şi 
a unor cerinţe tehnice stricte, prin stabilirea de valori limită de emisie 
pentru instalaţiile de incinerare şi de coincinerare de deşeuri din 
Comunitate şi prin respectarea în egală măsură a cerinţelor din Directiva 
75/442/CEE. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 

(1)  Prezenta directivă se aplică instalaţiilor de incinerare şi 
coincinerare. 
(2)  Cu toate acestea, se exclud din domeniul de aplicare al prezentei 
directive, următoarele instalaţii: 
(a)  instalaţii în care se procesează exclusiv următoarele deşeuri: 

(i) deşeuri vegetale agricole şi forestiere; 
(ii) deşeuri vegetale provenind din industria alimentară, dacă se 

valorifică căldura produsă; 

                                                           
1 JO L 184, 17.07.1999, p. 23. 
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(iii) deşeuri vegetale fibroase rezultate din producţia de celuloză 
virgină şi din producţia de hârtie obţinută din celuloză, dacă 
sunt coincinerate la locul de producere şi dacă este 
valorificată căldura produsă. 

(iv) deşeuri de lemn, cu excepţia celor care sunt susceptibile de a 
conţine compuşi organici halogenaţi sau metale grele în 
urma unui tratament cu conservanţi pentru lemn sau a 
placării, incluzând, în special, deşeurile de lemn de acest tip 
provenind din deşeuri de construcţie sau de demolare; 

(v) deşeuri de plută; 
(vi) deşeuri radioactive; 

(vii) carcase de animale, prevăzute de Directiva 90/667/CEE, fără 
a aduce atingere modificărilor sale ulterioare; 

(viii) deşeuri rezultate din prospectarea şi exploatarea resurselor 
de petrol şi gaz provenind de la instalaţiile maritime şi 
incinerate la bordul acestora; 

(b)  instalaţii experimentale de cercetare, de dezvoltare şi de testare 
vizând ameliorarea procesului de incinerare şi care procesează mai puţin 
de 50 de tone de deşeuri pe an. 

Articolul 3 

Definiţii 
În sensul prezentei directive, se înţelege prin: 
(1) „deşeu”: orice deşeu solid sau lichid în conformitate cu definiţia 

de la articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE; 
(2) „deşeu periculos”: orice deşeu solid sau lichid conform definiţiei 

de la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a 
Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase1. 
Cerinţele specifice privind deşeurile periculoase din prezenta 
directivă nu se aplică următoarelor deşeuri periculoase: 

(a) deşeuri lichide combustibile, inclusiv uleiurile uzate definite la 
articolul 1 din Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 

                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
94/31/CE (JO L 168, 02.07.1994, p. 28). 
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1975 privind eliminarea uleiurilor uzate1, cu condiţia ca ele să 
îndeplinească următoarele criterii: 
(i) conţinutul masic de hidrocarburi aromatice policlorurate, 

de exemplu de policlorobifenili (PCB) sau de 
pentaclorofenol (PCP), nu depăşeşte concentraţiile stabilite 
de legislaţia comunitară în domeniu; 

(ii) aceste deşeuri nu se transformă în deşeuri periculoase din 
cauza unor constituenţi enumeraţi la anexa II la Directiva 
91/689/CEE prezenţi în cantităţi sau concentraţii 
incompatibile cu realizarea obiectivelor fixate la articolul 4 
din Directiva 75/442/CEE, şi 

(iii) puterea lor calorifică netă atinge cel puţin 30MJ per 
kilogram, 

(b) orice deşeu lichid combustibil, care, în gazele care rezultă direct 
din arderea sa, nu poate genera alte emisii decât cele provenind 
din arderea combustibilului gazos definit la articolul 1 alineatul 
(1) din Directiva 93/12/CEE a Consiliului2, sau o concentraţie 
de emisii mai mare decât a celor provenind din arderea 
combustibilului gazos definit astfel; 

(3) „deşeuri urbane în amestec”: deşeurile menajere precum şi deşeuri 
provenind din activităţi comerciale, industriale şi administrative 
care, prin natura şi compoziţia lor sunt similare deşeurilor 
menajere, cu excepţia fracţiunilor prevăzute de anexa la Decizia 
94/3/CE Comisiei3, poziţia 20 01, care sunt colectate separat la 
sursă şi cu excepţia altor deşeuri menţionate la poziţia 20 02 din 
anexa respectivă; 

(4) „instalaţie de incinerare”: orice echipament sau unitate tehnică 
fixă sau mobilă destinată în mod specific tratamentului termic al 
deşeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii produse prin ardere. 

                                                           
1 JO L 194, 25.07.1975, p. 23. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Actul de aderare din 1994. 
2 Directiva Consiliului 93/12/CEE din 23 martie 1993 privind conţinutul de sulf al 
anumitor combustibili lichizi (JO L 74, 27.03.1993, p. 81). Directivă, astfel cum a fost 
modificată ultima dată prin Directiva 1999/32/CE (JO L 121, 11.05.1999, p. 13). 
3 Decizia Comisiei 94/3/CE din 20 decembrie 1993 de stabilire a unei liste de deşeuri 
în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva Consiliului 75/442/CEE privind deşeurile (JO L 5, 
07.01.1994, p. 15). 
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Prin tratament termic se înţelege incinerarea prin oxidare sau orice 
alt procedeu de tratament termic, de exemplu piroliza, gazificarea 
sau transformarea plasmatică, în măsura în care substanţele 
rezultate sunt apoi incinerate. 

Prezenta definiţie include amplasamentul şi ansamblul instalaţiei 
formate din toate liniile de incinerare, instalaţiile de recepţie, de 
depozitare şi de tratare prealabilă a deşeurilor pe amplasament; 
sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer; cazanul; 
instalaţiile de tratare a gazelor de eşapament; pe amplasament, 
instalaţiile de tratare sau de depozitare a reziduurilor şi a apelor 
reziduale, coşul de fum; aparatele şi sistemele de comandă a 
operaţiunilor de incinerare, de înregistrare şi supraveghere a 
condiţiilor de incinerare; 

(5) „instalaţie de coincinerare”: o instalaţie fixă sau mobilă al cărei 
obiectiv esenţial este producerea de energie sau de produse 
materiale şi: 
— care utilizează deşeuri drept combustibil obişnuit sau 

suplimentar, sau 
— în care deşeurile sunt supuse unui tratament termic în 

vederea eliminării lor. 

În cazul în care coincinerarea are loc astfel încât obiectivul 
esenţial al instalaţiei nu este producerea de energie sau de produse 
materiale, ci mai degrabă aplicarea unui tratament termic 
deşeurilor, instalaţia trebuie considerată ca o instalaţie de 
incinerare în sensul punctului (4). 

Prezenta definiţie include amplasamentul şi ansamblul instalaţiei 
formate din liniile de coincinerare, instalaţiile de recepţie, de 
depozitare, de tratare prealabilă a deşeurilor pe amplasament; 
sistemele de alimentare cu deşeuri, combustibil şi aer; cazanul; 
instalaţiile de tratare a gazelor de eşapament; pe amplasament, 
instalaţiile de tratare sau de depozitare a reziduurilor şi a apelor 
reziduale; coşul de fum; aparatele şi sistemele de comandă a 
operaţiilor de incinerare şi de înregistrare şi supraveghere a 
condiţiilor de incinerare; 

(6) „instalaţie de incinerare sau de coincinerare existentă”: o 
instalaţie de incinerare sau coincinerare : 
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(a) care este în activitate şi pentru care a fost eliberat un aviz în 
conformitate cu legislaţia comunitară în vigoare înainte de 28 
decembrie 2002, sau 

(b) care este autorizată sau înregistrată în vederea incinerării sau 
coincinerării şi pentru care a fost eliberat un aviz înainte de 28 
decembrie 2002, în conformitate cu legislaţia comunitară în 
vigoare, cu condiţia ca instalaţia să fie pusă în funcţiune până 
la 28 decembrie 2003, sau 

(c) care, din punctul de vedere al autorităţilor competente, face 
obiectul unei cereri complete de autorizare, înainte de 28 
decembrie 2002, cu condiţia ca instalaţia să fie pusă în 
funcţiune până la 28 decembrie 2004; 

(7) „capacitate nominală”: suma capacităţilor de incinerare a 
cuptoarelor care compun instalaţia de incinerare, specificată de 
constructor şi confirmată de operator, ţinându-se cont, în special, 
de valoarea calorifică a deşeurilor, exprimată sub forma cantităţii 
de deşeuri incinerate într-o oră. 

(8) „emisia”: emisia directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, 
căldură sau zgomot, generată de surse exacte sau difuze din 
instalaţie în aer, apă sau sol; 

(9) „valori limită de emisie”: masa, exprimată în funcţie de anumiţi 
parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii, care nu 
trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade 
specificate; 

(10) „dioxine şi furani”: toate dibenzo-p-dioxinele şi dibenzofuranii 
policloruraţi enumeraţi la anexa I; 

(11) „operator”: orice persoană fizică sau juridică care exploatează sau 
controlează instalaţia sau, în cazul în care legislaţia naţională 
prevede astfel, orice persoană căreia i-a fost delegată o 
competenţă economică determinantă asupra funcţionării tehnice a 
instalaţiei; 

(12) „aviz”: una sau mai multe decizii scrise, emise de autoritatea 
competentă, prin care se acordă autorizaţia de a exploata o 
instalaţie, sub rezerva respectării anumitor condiţii care garantează 
că instalaţia corespunde tuturor cerinţelor din prezenta directiva. 
Un aviz poate fi emis pentru una sau mai multe instalaţii sau 
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pentru părţi de instalaţii de pe acelaşi amplasament, exploatate de 
acelaşi operator; 

(13) „reziduu”: orice materie lichidă sau solidă (inclusiv cenuşa şi 
zgura; cenuşa volantă şi prafuri de cazane; produsele solide de 
reacţie provenind din tratarea gazelor; nămolurile de epurare 
provenite din tratarea apelor reziduale; catalizatorii uzaţi şi 
carbonul activ uzat) corespunzând definiţiei de “deşeu”, prevăzute 
la articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE, care rezultă din 
procesul de incinerare sau coincinerare, din tratarea gazelor de 
eşapament sau a apelor reziduale sau din orice altă operaţie 
realizată în instalaţia de incinerare sau de coincinerare. 

Articolul 4 

Solicitarea şi acordarea avizului 

(1)  Fără a aduce atingere articolului 11 din Directiva 75/442/CEE 
sau articolului 3 din Directiva 91/689/CEE, nici o instalaţie de incinerare 
sau coincinerare nu se exploatează fără ca un aviz să fost emis pentru 
desfăşurarea acestor activităţi. 

(2)  Fără a aduce atingere Directivei 96/61/CE, o solicitare de aviz 
adresată autorităţii competente pentru o instalaţie de incinerare sau de 
coincinerare conţine o descriere a măsurilor avute în vedere pentru a 
garanta că: 
(a) instalaţia este concepută şi echipată, şi va fi exploatată astfel încât 

să fie respectate cerinţele din prezenta directivă şi ţinând cont de 
categoriile de deşeuri incinerate; 

(b) căldura obţinută prin incinerare şi coincinerare se valorifică, atunci 
când este posibil, în special prin producţia combinată de căldură şi 
electricitate, producţia de abur de uz industrial sau prin termoficare. 

(c) reziduurile produse vor fi cât mai reduse şi mai puţin nocive posibil 
şi, după caz, reciclate; 

(d) eliminarea reziduurilor a căror producţie nu poate fi evitată sau 
redusă sau care nu pot fi reciclate se va realiza cu respectarea 
legislaţiei naţionale şi comunitare. 

(3)  Avizul nu se emite decât în cazul în care din cerere reiese că 
tehnicile propuse pentru măsurarea emisiilor în aer îndeplinesc cerinţele 
de la anexa III, punctele 1 şi 2. 
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(4)  Avizul emis de către autoritatea competentă pentru o instalaţie de 
incinerare sau coincinerare satisface toate condiţiile aplicabile, definite 
de Directivele 91/271/CEE, 96/61/CE, 96/612/CE, 76/464/CE şi 
1999/31/CE şi, în plus: 
(a) enumeră explicit categoriile de deşeuri care pot fi tratate. Lista 

utilizează, dacă este posibil, cel puţin categoriile de deşeuri stabilite 
în Catalogul european al deşeurilor (CED) şi conţine, după caz, 
informaţii privind cantitatea de deşeuri; 

(b) menţionează capacitatea totală de incinerare şi de coincinerare a 
instalaţiei; 

(c) indică procedurile de prelevare de probe şi măsurare utilizate pentru 
îndeplinirea cerinţelor care impun măsurarea periodică a fiecărui 
poluant al aerului şi al apei. 

(5)  În plus faţă de indicaţiile prevăzute la alineatul (4), avizul emis 
de către autoritatea competentă pentru o instalaţie de incinerare sau de 
coincinerare care utilizează deşeuri periculoase: 
(a) enumeră cantităţile de deşeuri periculoase din diferite categorii care 

pot fi tratate; 
(b) specifică, pentru aceste deşeuri periculoase, debitul masic minim şi 

maxim, valorile calorifice minime şi maxime şi conţinutul maximal 
de substanţe poluante, de exemplu PCB, PCP, clor, fluor, sulf, 
metale grele. 

(6)  Fără a aduce atingere dispoziţiilor din tratat, statele membre pot 
enumera categoriile de deşeuri care se menţionează în aviz şi a căror 
coincinerare poate fi autorizată în categorii definite de instalaţii de 
coincinerare. 

(7)  Fără a aduce atingere Directivei 96/61/CE, autoritatea 
competentă revizuieşte periodic şi actualizează, după caz, condiţiile 
asociate avizului. 

(8)  În cazul în care operatorul unei instalaţii de incinerare sau 
coincinerare de deşeuri nepericuloase are în vedere o modificare a 
exploatării care presupune incinerarea sau coincinerarea de deşeuri 
periculoase, această modificare este considerată substanţială în sensul 
articolului 2 alineatul (10) litera (b) din Directiva 96/61/CE, şi se aplică 
articolului 12 alineatul (2) din decizia în cauză. 
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(9)  În cazul în care o instalaţie de incinerare sau coincinerare nu 
corespunde dispoziţiilor avizului, în special în ceea ce priveşte valorile 
limită de emisie pentru aer şi apă, autorităţile competente iau măsurile 
care se impun pentru a asigura respectarea acestor dispoziţii. 

Articolul 5 

Livrarea şi recepţia deşeurilor 
(1)  Operatorul instalaţiei de incinerare sau de coincinerare ia toate 
măsurile de precauţie necesare privind livrarea şi recepţia deşeurilor 
pentru a preveni sau limita pe cât posibil efectele negative asupra 
mediului, în special poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafaţă şi a 
apelor subterane, precum şi mirosurile, zgomotul şi riscurile directe 
pentru sănătatea oamenilor. Aceste măsuri trebuie să respecte cel puţin 
cerinţele prevăzute la alineatele (3) şi (4). 

(2)  Operatorul determină masa fiecărei categorii de deşeuri, dacă 
este posibil conform clasificării din CED, înainte să se accepte recepţia 
deşeurilor în instalaţia de incinerare sau de coincinerare. 

(3)  Înainte ca deşeurile periculoase să poată fi acceptate într-o 
instalaţie de incinerare sau de coincinerare, operatorul trebuie să aibă la 
dispoziţia sa informaţii privind deşeurile, în special pentru a verifica 
conformitatea cu cerinţele avizului, precizate la articolul 4 alineatul (5). 
Aceste informaţii cuprind: 
(a) toate informaţiile administrative privind procesul de producţie, 

conţinute în documentele prevăzute la alineatul (4) litera (a). 
(b) compoziţia fizică şi, în măsura posibilului, compoziţia chimică a 

deşeurilor, precum şi toate celelalte informaţii care permit să se 
aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare 
prevăzut; 

(c) riscurile inerente deşeurilor, substanţele cu care ele nu pot fi 
amestecate şi măsurile de precauţie ce trebuie luate în momentul 
manipulării lor. 

(4)  Înainte ca deşeurile periculoase să poată fi acceptate într-o 
instalaţie de incinerare sau de coincinerare, operatorul efectuează la 
minimum următoarele proceduri de recepţie: 
(a) verificarea documentelor impuse de dispoziţiile din Directiva 

91/689/CEE şi, dacă este cazul, de dispoziţiile din Regulamentul 
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Consiliului (CEE) nr. 259/93 din 1 februarie 1993 privind 
supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la 
intrarea şi la ieşirea din Comunitatea Europeană1, precum şi de 
dispoziţiile privind transporturile de substanţe periculoase; 

(b) prelevarea de probe reprezentative, în măsura în care este posibil, 
înainte de descărcare, pentru a verifica prin efectuarea de controale 
conformitatea lor cu informaţiile prevăzute la alineatul (3) şi pentru 
a permite autorităţilor competente să determine tipul deşeurilor 
tratate, cu excepţia cazurilor în care prelevarea de probe nu este 
posibilă, spre exemplu în cazul deşeurilor din activităţi medicale cu 
riscuri de infectare. Aceste probe trebuie să păstrate cel puţin o lună 
după incinerare. 

(5)  Autorităţile competente pot acorda derogări de la alineatele (2) -
(4) pentru instalaţiile industriale sau pentru întreprinderile care 
incinerează sau coincinerează doar propriile lor deşeuri în locul în care 
acestea sunt produse, cu condiţia să fie respectate cerinţele din prezenta 
directivă. 

Articolul 6 

Condiţii de exploatare 
(1) ` Instalaţiile de incinerare se exploatează astfel încât să se atingă 
un nivel de incinerare la care conţinutul de carbon organic total (COT) 
al cenuşii şi zgurii să fie mai mic de 3% din greutatea în stare uscată a 
acestora sau la care pierderea lor la aprindere să fie mai mică de 5% din 
greutatea în stare uscată a acestora. Dacă este necesar, se utilizează 
tehnici corespunzătoare de pretratare a deşeurilor. 

Instalaţiile de incinerare sunt concepute, echipate, construite şi 
exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, după 
ultima admisie de aer de combustie, gazele rezultate din proces să fie 
aduse, în mod controlat şi omogen, timp de două secunde, la o 
temperatură  de 850°C,  măsurată  în  apropierea peretelui intern sau 
într-un alt punct reprezentativ al camerei de combustie, autorizat de 
autoritatea competentă. Dacă este vorba de deşeuri periculoase, având 
un conţinut de substanţe organice halogenate, exprimat în clor, mai mare 
                                                           
1 JO L 30, 06.02.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2408/98 al Comisiei (JO L 298, 07.11.1998, p. 19). 
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de 1%, temperatura trebuie adusă la 1 100°C timp de cel puţin de două 
secunde. 

Fiecare linie a instalaţiei de incinerare este echipată cu cel puţin un 
arzător de rezervă, care trebuie să pornească automat când temperatura 
gazelor de combustie scade mai jos de 850°C sau de 1 100°C, după caz, 
după ultima admisie de aer de combustie. Aceste arzătoare sunt de 
asemenea utilizate şi în fazele de pornire şi stingere cu scopul de a 
asigura în permanenţă temperatura de 850°C sau 1 100°C, după caz, în 
timpul fazelor menţionate şi de asemenea în perioada în care deşeurile 
nearse se află în camera de combustie. 

În momentul pornirii şi stingerii, sau când temperatura gazelor de 
combustie scade sub 850°C sau 1 100°C, după caz, arzătoarele auxiliare 
nu pot fi alimentate cu combustibili care ar putea genera emisii mai mari 
decât cele care ar rezulta în urma combustiei combustibilului lichid 
definit la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 75/716/CEE a 
Consiliului, a gazului lichid sau a gazelor naturale. 

(2)  Instalaţiile de coincinerare sunt concepute, echipate, construite 
sau exploatate astfel încât, chiar în condiţiile cele mai nefavorabile, 
gazele rezultate din coincinerarea deşeurilor să fie aduse în mod 
controlat şi omogen la o temperatură de 850°C timp de două secunde. În 
cazul deşeurilor periculoase cu conţinut de substanţe organice 
halogenate mai mare de 1%, exprimat în clor, temperatura trebuie să 
ajungă la 1 100°C. 

(3)  Instalaţiile de incinerare şi de coincinerare sunt echipate şi 
utilizează sisteme automate care împiedică alimentarea cu deşeuri: 
(a) în timpul fazei de pornire, până când este atinsă temperatura de 

850°C sau 1 100°C, după caz, sau temperatura precizată la alineatul 
(4); 

(b) de  fiecare  dată  când  nu  se  menţine  temperatura  de  850 °C  sau 
1 100°C, după caz, sau temperatura precizată la alineatul (4); 

(c) de fiecare dată când măsurătorile continue prevăzute de prezenta 
directivă arată că una din valorile limită de emisie este depăşită din 
cauza unor dereglări sau disfuncţionalităţi ale sistemelor de epurare; 

(4)  Autoritatea competentă poate autoriza condiţii diferite de cele 
prevăzute la alineatul (1) şi, în ceea ce priveşte temperatura, la alineatul 
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(3) înscrise în aviz pentru anumite categorii de deşeuri sau pentru 
anumite tratamente termice, cu condiţia respectării exigenţelor prezentei 
directive. Statele membre pot stabili normele care reglementează aceste 
autorizaţii. Schimbarea condiţiilor de exploatare nu poate cauza o 
producţie mai mare de reziduuri sau o producţie de reziduuri cu conţinut 
mai mare de poluanţi organici decât reziduurile care ar fi fost obţinute în 
condiţiile prevăzute la alineatul (1). 

Autoritatea competentă poate autoriza condiţii diferite de cele prevăzute 
la alineatul (2) şi, în ceea ce priveşte temperatura, la alineatul (3) 
înscrise în aviz pentru anumite categorii de deşeuri sau pentru anumite 
tratamente termice, cu condiţia respectării exigenţelor prezentei 
directive. Statele membre pot stabili normele care reglementează aceste 
autorizaţii. O astfel de autorizaţie trebuie să fie condiţionată cel puţin de 
respectarea dispoziţiilor privind valorile limită de emisie stabilite la 
anexa V pentru carbonul organic total sau pentru monoxidul de carbon 
(CO). 

În cazul coincinerării propriilor deşeuri la locul producerii acestora în 
cazanele pentru scoarţă existente în industria celulozei pentru hârtie şi a 
hârtiei, o astfel de autorizaţie trebuie să fie condiţionată cel puţin de 
respectarea dispoziţiilor stabilite la anexa V în ceea ce priveşte valorile 
limită de emisie pentru carbonul organic total. 

Toate condiţiile de exploatare determinate conform prezentului alineat şi 
rezultatele verificărilor efectuate sunt comunicate de către statul 
membru Comisiei în cadrul informaţiilor furnizate conform dispoziţiilor 
privind întocmirea rapoartelor. 

(5)  Instalaţiile de incinerare şi coincinerare sunt concepute, echipate, 
construite şi exploatate astfel încât să se evite evacuarea în atmosferă a 
unor emisii care antrenează o poluare atmosferică importantă la nivelul 
solului; în particular, gazele de eşapament trebuie evacuate în mod 
controlat şi conform normelor comunitare relevante privind calitatea 
aerului, printr-un coş de fum a cărui înălţime este calculată astfel încât 
să protejeze sănătatea oamenilor şi mediul. 

(6)  Căldura produsă prin incinerare sau coincinerare este valorificată 
în măsura posibilului. 
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(7)  Deşeurile din activităţi medicale cu riscuri de infectare ar trebui 
introduse direct în cuptor, fără a fi amestecate în prealabil cu alte 
categorii de deşeuri şi fără a fi manipulate în mod direct. 

(8)  Administrarea instalaţiei de incinerare sau coincinerare trebuie 
asigurată de către o persoană fizică având competenţa necesară pentru 
acest tip de activitate. 

Articolul 7 

Valorile limită ale emisiilor în aer 
(1)  Instalaţiile de incinerare sunt concepute, echipate, construite şi 
exploatate astfel încât valorile limită de emisie stabilite la anexa V să nu 
fie depăşite în gazele de eşapament. 

(2)  Instalaţiile de coincinerare sunt concepute, echipate, construite şi 
exploatate astfel încât valorile limită de emisie determinate în 
conformitate cu anexa II sau indicate la anexa II să nu fie depăşite în 
gazele de eşapament. 

În cazul în care într-o instalaţie de coincinerare mai mult de 40% din 
degajările de căldură produsă provin de la deşeuri periculoase, se aplică 
valorile limită de emisie stabilite de anexa V. 

(3)  Rezultatele măsurătorilor efectuate pentru a verifica respectarea 
valorilor limită de emisie se raportează la condiţiile prevăzute la 
articolul 11. 

(4)  În cazul incinerării de deşeuri urbane în amestec şi netratate, nu 
se aplică valorile limită stabilite în conformitate cu anexa V şi anexa II. 

(5)  Fără a aduce atingere dispoziţiilor din tratat, statele membre pot 
fixa valori limită de emisie pentru hidrocarburile aromatice policiclice 
sau pentru alţi poluanţi. 

Articolul 8 

Evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de 
eşapament 

(1)  Evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de 
eşapament de la o instalaţie de incinerare sau de coincinerare trebuie să 
facă obiectul unui aviz emis de către autorităţile competente. 
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(2)  Evacuarea în mediul acvatic a apelor reziduale rezultate din 
epurarea gazelor de eşapament se limitează în măsura posibilului, cel 
puţin conform valorilor limită de emisie stabilite de anexa IV. 

(3)  Cu condiţia ca o dispoziţie specială din aviz să prevadă astfel, 
apele reziduale provenite din epurarea gazelor de eşapament pot fi 
deversate în mediul acvatic după tratament separat, cu condiţia: 
(a) să îndeplinească condiţiile dispoziţiilor comunitare, naţionale şi 

locale aplicabile privind valorile limită de emisie şi 
(b) concentraţia masică a substanţelor poluante prevăzute de anexa IV 

să nu depăşească valorile limită de emisie prevăzute de anexa în 
cauză. 

(4) Valorile limită de emisie se aplică în momentul în care apele 
reziduale provenite din epurarea gazelor de eşapament, conţinând 
substanţele poluante prevăzute de anexa IV, sunt evacuate din instalaţia 
de incinerare sau coincinerare. 

În cazul în care apele reziduale provenite din epurarea gazelor de 
eşapament sunt tratate pe amplasament împreună cu alte ape reziduale, 
provenite din alte surse situate pe amplasamentul instalaţiei, 
măsurătorile prevăzute la articolul 11 trebuie efectuate de către operator 
după următoarele metodologii: 
(a) pe fluxul de ape reziduale provenite din sistemul de epurare a 

gazelor de eşapament, înaintea intrării acestora în instalaţia de 
tratare colectivă a apelor reziduale; 

(b) pe fluxul sau fluxurile de alte ape reziduale înaintea intrării acestora 
în instalaţiile de tratare colectivă a apelor reziduale; 

(c) în punctele în care apele reziduale provenite din instalaţia de 
incinerare sau coincinerare sunt deversate în urma tratării. 

Operatorul trebuie să efectueze calculele corespunzătoare de bilanţ 
masic pentru a determina care sunt nivelurile de emisie care, în punctul 
de deversare finală a apelor reziduale, pot fi atribuite apelor reziduale 
provenite din epurarea gazelor de eşapament; pentru a verifica dacă se 
respectă valorile limită de emisie indicate la anexa IV pentru fluxurile de 
ape reziduale provenite din epurarea gazelor de eşapament. 

În nici un caz nu se efectuează o diluare a apelor reziduale pentru 
respectarea valorilor limită de emisie indicate la anexa IV. 
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(5)  În cazul în care apele reziduale provenite din epurarea gazelor de 
eşapament conţinând substanţele poluante prevăzute de anexa IV sunt 
tratate în afara instalaţiei de incinerare sau de coincinerare, într-o 
instalaţie de tratare destinată exclusiv epurării acestui tip de ape 
reziduale, valorile limită de emisie menţionate la anexa IV trebuie 
aplicate în punctul în care apele reziduale ies din instalaţia de tratare. În 
cazul în care această instalaţie de tratare din afara amplasamentului nu 
este destinată exclusiv tratării apelor reziduale provenite din instalaţii de 
incinerare, operatorul trebuie să efectueze calculele corespunzătoare de 
bilanţ masic, prevăzute la alineatul 4 literele (a), (b) şi (c), pentru a 
determina care sunt nivelurile de emisie care, în punctul de deversare 
finală a apelor reziduale, pot fi atribuite apelor reziduale provenite din 
epurarea gazelor de eşapament, pentru a verifica dacă se respectă 
valorile limită de emisie prevăzute ‚de anexa IV pentru fluxurile de ape 
reziduale provenite din epurarea gazelor de eşapament. 

În nici un caz nu se efectuează o diluare a apelor reziduale pentru 
respectarea valorilor limită de emisie indicate la anexa IV. 

(6)  Avizul: 
(a) stabileşte valorile limită de emisie pentru substanţele poluante 

menţionate la anexa IV, în conformitate cu alineatul (2) pentru 
respectarea cerinţelor prevăzute în alin (3) litera (b); 

(b) defineşte parametrii de control ai funcţionării pentru apele uzate, cel 
puţin pentru pH, temperatură şi debit; 

(7)  Amplasamentele instalaţiilor de incinerare şi de coincinerare, 
inclusiv zonele asociate de depozitare a deşeurilor, trebuie concepute şi 
exploatate astfel încât să prevină deversările neautorizate şi accidentale 
de orice substanţe poluante în sol, în apele de suprafaţă şi în apele 
subterane, conform dispoziţiilor din legislaţia comunitară în domeniu. În 
plus, trebuie prevăzut un colector pentru apa de ploaie contaminată care 
se scurge din amplasamentul instalaţiei de incinerare sau de 
coincinerare, precum şi pentru apa contaminată provenită din scurgeri 
sau din operaţii de luptă contra incendiului. 

Capacitatea de depozitare a acestui colector trebuie să fie suficientă 
pentru ca aceste ape să poată fi analizate şi tratate înaintea de deversare, 
dacă este nevoie. 
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(8)  Fără a aduce atingere dispoziţiilor din tratat, statele membre pot 
stabili valori limită de emisie pentru hidrocarburile aromatice policiclice 
sau pentru alţi poluanţi. 

Articolul 9 

Reziduuri 

Cantitatea şi nocivitatea reziduurilor generate de exploatarea instalaţiei 
de incinerare sau coincinerare trebuie reduse la minimum. Reziduurile 
trebuie reciclate, dacă este cazul direct în instalaţie sau în exterior în 
conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă în domeniu. 

Transportul şi depozitarea intermediară a reziduurilor uscate, sub formă 
de praf, cum ar fi prafurile provenite din cazane şi reziduurile uscate 
rezultate din tratarea gazelor de combustie, se efectuează astfel încât să 
se evite dispersarea lor în mediu, spre exemplu în containere închise. 

Înaintea definirii filierelor de eliminare sau de reciclare a reziduurilor 
din instalaţii de incinerare şi coincinerare, se efectuează teste 
corespunzătoare pentru a determina caracteristicile fizice şi chimice, 
precum şi potenţialul de poluare al diferitelor reziduuri rezultate din 
incinerare. Analiza se efectuează asupra fracţiunii solubile totale şi 
fracţiunii solubile de metale grele. 

Articolul 10 

Controlul şi supravegherea 
(1)  Se instalează echipamente de măsurare şi se utilizează tehnici 
pentru supravegherea parametrilor, condiţiilor şi concentraţiilor masice 
relevante pentru procedeul de incinerare sau de coincinerare. 

(2)  Dispoziţiile privind măsurătorile care trebuie efectuate se 
stabilesc în avizul emis de către autoritatea competentă sau în fişa 
tehnică anexată. 

(3)  Instalarea corectă şi funcţionarea automatizată a echipamentului 
de supraveghere a emisiilor în aer şi în apă sunt supuse anual unui 
control şi unui test de verificare. Cel puţin din trei în trei ani trebuie 
efectuată o calibrare pe bază de măsurători paralele efectuate conform 
metodelor de referinţă. 
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(4)  Localizarea punctelor de prelevare sau măsurare se stabileşte de 
către autoritatea competentă. 

(5)  Emisiile din aer sau din apă se măsoară periodic în conformitate 
cu anexa III, punctele 1 şi 2. 

Articolul 11 

Cerinţe privind măsurătorile 
(1)  Statele membre se asigură, fie specificând în fişa tehnică anexată 
avizului cerinţele care trebuie respectate, fie prin adoptarea de dispoziţii 
generale obligatorii, că se respectă alineatele (2)-(12) şi (17) în ceea ce 
priveşte atmosfera şi alineatele (9) şi (14)-(17) în ceea ce priveşte apa. 
(2)  Măsurătorile poluanţilor atmosferici indicate mai jos se 
efectuează în instalaţia de incinerare şi coincinerare, în conformitate cu 
anexa III: 
(a) măsurarea continuă a următoarelor substanţe: NOx, cu condiţia să 

fie stabilite valori limită de emisie, CO, pulbere totală, carbon 
organic total (COT), HCl, HF şi SO2; 

(b) măsurarea continuă a următorilor parametri de exploatare: 
temperatura în apropierea peretelui intern sau într-un alt punct 
reprezentativ al camerei de combustie autorizat de autoritatea 
competentă, concentraţia de oxigen, presiunea, temperatura şi 
conţinutul de vapori de apă a gazelor de eşapament. 

(c) cel puţin două măsurători pe an pentru metale grele, dioxine şi 
furani; totuşi, pe parcursul primelor douăsprezece luni de exploatare 
se efectuează măsurători cel puţin din trei în trei luni. Statele 
membre pot fixa frecvenţe de măsurare pentru hidrocarburile 
aromatice policiclice sau pentru alţi poluanţi în cazul în care pentru 
aceştia sunt stabilite valori limită. 

(3)  Perioada de rezidenţă, temperatura minimă şi conţinutul de 
oxigen al gazelor de eşapament trebuie verificate corespunzător cel puţin 
o dată la punerea în funcţiune a instalaţiei de incinerare sau coincinerare 
şi în condiţiile de exploatare cele mai nefavorabile care se pot prevedea. 
(4)  Măsurarea continuă a acidului fluorhidric (HF) poate fi omisă în 
cazul în care acidului clorhidric (HCl) i se aplică tratamente care să 
garanteze că nu se depăşesc valorile limită de emisie pentru HCl. În 
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acest caz, emisiile de HF se măsoară periodic în conformitate cu 
alineatul (2) litera (c). 
(5)  Măsurarea continuă a conţinutului de vapori de apă nu este 
necesară în cazul în care gazele de eşapament prelevate sunt uscate 
înaintea analizei emisiilor. 
(6)  Autoritatea competentă poate autoriza, în aviz, înlocuirea 
măsurătorii continue a HCl, HF şi SO2 în instalaţiile de incinerare sau 
coincinerare cu măsurători periodice în sensul alineatului (2) litera (c), 
în cazul în care operatorul poate dovedi că emisiile de substanţe 
poluante menţionate mai sus nu pot fi în nici un caz mai mari decât 
valorile limită de emisie stabilite. 
(7)  Autoritatea competentă poate autoriza în avizul emis reducerea 
frecvenţei măsurătorilor periodice de la de două ori pe an la o dată la doi 
ani pentru metale grele şi de la de două ori pe an la o dată pe an pentru 
dioxine şi furani, în cazul în care emisiile rezultate din coincinerare sau 
incinerare sunt mai mici decât 50% din valorile limită de emisie 
determinate în conformitate cu anexa II sau anexa IV şi în cazul în care 
există criterii pentru respectarea dispoziţiilor, stabilite în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 17. Aceste criterii se bazeazăcel puţin 
pe dispoziţiile de la al doilea paragraf literele (a) şi (b). 

Până la 1 ianuarie 2005, reducerea frecvenţei măsurătorilor poate fi 
autorizată chiar dacă nu există asemenea criterii, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: 

(a) deşeurile destinate coincinerării sau incinerării sunt constituite doar 
din anumite fracţiuni combustibile extrase din deşeuri 
nepericuloase, care nu pot fi reciclate şi care prezintă anumite 
caracteristici, şi care se recomandă a fi precizate pe baza evaluării 
prevăzute la litera (b); 

(b) există pentru aceste deşeuri criterii naţionale de calitate care au fost 
notificate Comisiei; 

(c) coincinerarea şi incinerarea acestor deşeuri sunt conforme planurilor 
de gestionare a deşeurilor prevăzut la articolul 7 din Directiva 
75/442/CEE; 

(d) operatorul poate să ofere autorităţii competente dovada că emisiile 
sunt, în orice situaţie, net inferioare valorilor limită stabilite de 
anexa II sau anexa V pentru metale grele, dioxine şi furani; această 
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evaluare trebuie să aibă la bază informaţii asupra calităţii deşeurilor 
în cauză şi măsurători ale emisiilor de poluanţilor în cauză; 

(e) criteriile de calitate şi noua periodicitate a măsurătorilor sunt 
specificate în aviz şi  

(f) toate deciziile privind frecvenţa măsurătorilor prevăzute de acest 
aliniat, precum şi informaţiile privind volumul şi calitatea deşeurilor 
în cauză se comunică anual Comisiei. 

(8)  Rezultatele măsurătorilor efectuate în vederea verificării 
respectării valorilor limită de emisie se raportează la următoarele 
condiţii, în ceea ce priveşte oxigenul, conform formulei de la anexa VI: 
(a) temperatură 273 K, presiune 101,3 kPa, conţinutul de oxigen 11%, 

gaz uscat, în gazele de eşapament din instalaţiile de incinerare; 
(b) temperatură 273 K, presiune 101,3 kPa, conţinutul de oxigen 3%, 

gaz uscat, în gazele de eşapament în momentul incinerării de uleiuri 
uzate definite de Directiva 75/439/CEE; 

(c) în cazul în care deşeurile sunt incinerate sau coincinerate într-o 
atmosferă îmbogăţită cu oxigen, rezultatele măsurătorilor pot fi 
raportate la conţinutul de oxigen stabilit de autoritatea competentă 
în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte; 

(d) în cazul coincinerării, rezultatele măsurătorilor se raportează la 
conţinutul total de oxigen calculat conform indicaţiilor de la anexa 
II. 

Atunci când emisiile de substanţe poluante sunt reduse printr-un 
tratament al gazelor de eşapament, într-o instalaţie de incinerare sau de 
coincinerare care tratează deşeuri periculoase, uniformizarea prevăzută 
la primul paragraf în ceea ce priveşte conţinutul de oxigen se efectuează 
doar în cazul în care conţinutul de oxigen măsurat în decursul aceleiaşi 
perioade doar pentru substanţa poluantă în cauză depăşeşte conţinutul 
aplicabil standard de oxigen. 
(9)  Toate rezultatele măsurătorilor sunt înregistrate, procesate şi 
prezentate corespunzător pentru a permite autorităţilor competente să 
verifice, conform unor proceduri ce vor fi stabilite de autorităţile în 
cauză, dacă sunt respectate condiţiile de exploatare autorizate şi valorile 
limită de emisie stabilite de prezenta directivă. 
(10)  În ceea ce priveşte evacuările în atmosferă, valorile limită de 
emisie se consideră respectate dacă: 
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(a) – nici una din mediile zilnice nu depăşeşte vreuna din valorile limită 
de emisie menţionate la anexa V litera (a) sau la anexa II, 
–  97% din mediile zilnice dintr-un an nu depăşesc valoarea limită 
de emisie menţionată la anexa V litera (e) prima liniuţă; 

(b) nici una dintre mediile pentru o jumătate de oră nu depăşeşte 
valorile limită de emisie menţionate la anexa V litera (b) coloana A 
sau, după caz, 97% din mediile pentru o jumătate de oră dintr-un an 
nu depăşesc valorile limită de emisie menţionate la anexa V litera 
(b) coloana B; 

(c) nici una din mediile pentru perioada de prelevare prevăzută pentru 
metale grele, dioxine şi furani nu depăşeşte valorile limită de emisie 
menţionate la anexa V literele (c) şi (d) sau anexa II; 

(d) se respectă dispoziţiile de la anexa V litera (e) liniuţa a doua sau de 
la anexa II. 

(11)  Mediile pentru o jumătate de oră şi mediile pentru zece minute se 
determină în perioada de funcţionare efectivă (cu excepţia fazelor de 
pornire şi de stingere, când nu este incinerat nici un deşeu) plecând de la 
valorile măsurate după scăderea valorii intervalului de încredere indicat 
la anexa III punctul 3. Mediile zilnice se calculează plecând de la aceste 
medii validate. 
Pentru ca o medie zilnică să fie valabilă, este necesar ca maximum cinci 
medii pentru o jumătate de oră dintr-o singură zi să fie ignorate din 
cauza disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă. 
Nu pot fi ignorate mai mult de zece medii zilnice într-un an din cauza 
disfuncţionalităţii sau întreţinerii sistemului de măsurare continuă. 
(12)  Valorile medii ale perioadei de prelevare şi valorile medii pentru 
măsurătorile periodice ale acidului fluorhidric (HF), ale acidului 
clorhidric (HCl) şi ale dioxidului de sulf (SO2) se determină conform 
modalităţilor prevăzute la articolul 10 alineatele (2) şi (4) şi la anexa III. 
(13)  De îndată ce tehnicile de măsurare corespunzătoare vor fi 
disponibile în Comunitate, Comisia, hotărând în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 17, decide data de la care se efectuează 
măsurarea continuă a valorilor limită de emisie pentru metale grele, 
dioxine şi furani în aer, în conformitate cu anexa III. 
(14)  Următoarele măsurători se efectuează în punctul de deversare a 
apelor uzate: 
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(a) măsurători continue ale parametrilor prevăzuţi la articolul 8 
alineatul 6 litera (b); 

(b) măsurători zilnice prin prelevări punctuale din cantitatea totală de 
solide în suspensie; ca alternativă, statele membre pot prevedea 
măsurători prin prelevare reprezentativă, proporţională cu fluxul 
dintr-o perioadă de 24 de ore; 

(c) măsurătorile efectuate cel puţin o dată pe lună pe o probă 
reprezentativă, proporţional cu fluxul deversărilor pentru o perioadă 
de 24 de ore a substanţelor poluante prevăzute la articolul 8 
alineatul (3) cu privire la punctele 2-10 de la anexa IV; 

(d) cel puţin un set de măsurători la şase luni pentru dioxine şi furani; 
totuşi, în primele douăsprezece luni de exploatare a instalaţiei se 
efectuează măsurători cel puţin o dată la trei luni. Statele membre 
pot stabili frecvenţe de măsurare pentru emisia de hidrocarburi 
aromatice policiclice sau pentru alţi poluanţi, în cazul în care au 
stabilit valori limită. 

(15)  Supravegherea masei substanţelor poluante prezente în apele 
reziduale tratate se efectuează în conformitate cu legislaţia comunitară şi 
este prevăzută în aviz, care indică de asemenea frecvenţa măsurătorilor 
care trebuie efectuate. 
(16)  Valorile limită de emisie pentru apă se consideră respectate în 
următoarele cazuri: 
(a) pentru cantităţile totale de solide în suspensie (substanţa poluantă 

1), 95% şi 100% din valorile măsurate nu depăşesc valorile limită 
de emisie respective menţionate la anexa IV; 

(b) pentru metalele grele (substanţele poluante 2-10), cel mult o 
măsurătoare pe an depăşeşte valorile limită de emisie menţionate la 
anexa IV; sau, dacă statul membru prevede mai mult de 20 de probe 
anual, cel mult 5% din aceste probe depăşesc valorile limită de 
emisie menţionate la anexa IV; 

(c) pentru dioxine şi furani (substanţe poluante 11), măsurătorile 
semestriale nu depăşesc valoarea limită de emisie stabilită la anexa 
IV. 

(17)  În cazul în care măsurătorile efectuate relevă o depăşire a 
valorilor limită de emisie pentru aer sau apă prevăzute de prezenta 
directivă, autorităţile competente trebuie informate de îndată. 
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Articolul 12 

Accesul la informaţie şi participarea publicului 
(1)  Fără a aduce atingere Directivei 90/313/CEE a Consiliului1 şi 
Directivei 96/61/CE a Consiliului, solicitările de avize noi pentru 
instalaţii de incinerare şi coincinerare sunt puse la dispoziţia publicului 
cu suficient timp înainte, într-unul sau mai multe locuri publice, cum ar 
fi serviciile autorităţilor locale, pentru ca publicul să poată face 
observaţii înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie. Această 
decizie, însoţită de cel puţin un exemplar al avizului, şi fiecare 
actualizare ulterioară se pun de asemenea la dispoziţia publicului. 
(2)  Pentru instalaţiile de incinerare sau coincinerare a căror 
capacitate nominală este mai mare sau egală cu două tone pe oră şi sub 
rezerva articolului 15 alineatul (2) din Directiva 96/61/CE, se pune la 
dispoziţia publicului un raport anual întocmit de operator pentru 
autoritatea competentă, privind funcţionarea şi supravegherea instalaţiei. 
Acest raport menţionează cel puţin desfăşurarea operaţiunilor şi emisiile 
în atmosferă şi în aer comparativ cu standardele de emisie adoptate de 
prezenta directivă. Autoritatea competentă întocmeşte lista instalaţiilor 
de incinerare sau coincinerare a căror capacitate nominală este mai mică 
de două tone pe oră şi o pune la dispoziţia publicului. 

Articolul 13 

Condiţii anormale de exploatare 
(1)  Autoritatea competentă stabileşte în aviz durata maximă 
admisibilă a opririlor, dereglărilor sau deficienţelor tehnice inevitabile 
ale sistemelor de epurare sau de măsurare în timpul cărora concentraţiile 
de substanţe reglementate ale emisiilor în atmosferă şi ale apelor 
reziduale epurate pot depăşi valorile limită de emisie prevăzute. 
(2)  În cazul unei defecţiuni operatorul reduce sau întrerupe 
funcţionarea instalaţiei cât mai repede posibil, până când este posibilă 
repunerea în funcţiune normală. 
(3)  Fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (3) litera (c), 
instalaţia de incinerare sau coincinerare sau linia de incinerare nu 

                                                           
1 Directiva 90/313/CEE a Consiliului din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la 
informaţii privind mediul (JO L 158, 23.06.1990, p. 56). Directivă, astfel cum a fost 
modificată prin Actul de aderare din 1994. 
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continuă în nici un caz să incinereze deşeuri mai mult de patru ore fără 
întrerupere în cazul depăşirii valorilor limită de emisie; în plus, durata 
cumulată de funcţionare pe an în asemenea condiţii trebuie să fie mai 
mică de şaizeci de ore. Această durată de şaizeci de ore se aplică liniilor 
din ansamblul instalaţiei care sunt conectate la un singur sistem de 
epurare a gazelor de ardere. 
(4)  Conţinutul total în pulbere al emisiilor atmosferice ale unei 
instalaţii de incinerare nu poate să depăşească în nici un caz cantitatea 
de 150mg/m³, exprimată ca medie pentru o jumătate de oră; în plus, nu 
trebuie să fie depăşite valorile limită pentru emisiile atmosferice de CO 
şi COT. Trebuie respectate toate celelalte condiţii prevăzute la articolul 
6. 

Articolul 14 

Clauza de revizuire 
Fără a aduce atingere Directivei 96/61/CE, Comisia prezintă 
Parlamentului şi Consiliului, până la de 31 decembrie 2008, un raport 
privind experienţa aplicării prezentei directive, în special în ceea ce 
priveşte instalaţiile noi, privind progresele realizate în tehnicile de 
control al emisiilor şi experienţa în gestionarea deşeurilor. În plus, 
raportul ţine cont de evoluţia stării tehnologiei, de experienţa acumulată 
în exploatarea instalaţiilor şi de cerinţele în domeniul mediului. Acest 
raport cuprinde o secţiune specifică privind aplicarea anexei II. 1.1 şi în 
special posibilitatea de a afla dacă cuptoarele din ciment existente, 
menţionate în nota la anexa II.1.1 sunt, din punct de vedere economic şi 
tehnic, capabile să respecte valorile limită de emisie pentru NOx impuse 
de anexa în cauză pentru noile cuptoare din ciment. Raportul este însoţit, 
după caz, de propuneri de revizuire a dispoziţiilor aplicabile din prezenta 
directivă. Cu toate acestea, înainte de a întocmi raportul menţionat, 
Comisia propune, după caz, modificarea anexei II.3, în cazul în care se 
dirijează fluxuri considerabile de deşeuri spre alte tipuri de instalaţii de 
coincinerare decât cele vizate de anexele II.1 şi II.2. 

Articolul 15 

Rapoarte 
Rapoartele privind punerea în aplicare a prezentei directive se întocmesc 
în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5 din Directiva 

 222

91/692/CEE Consiliului. Primul raport se referă cel puţin la prima 
perioadă completă de trei ani de după 28 decembrie 2002 şi respectă 
perioadele menţionate la articolul 17 din Directiva 94/67/CE şi la 
articolul 16 alineatul (3) din Directiva 96/61/CE. În acest scop, Comisia 
elaborează în timp util chestionarul corespunzător. 

Articolul 16 

Adaptarea viitoare a prezentei directive 
Comisia, acţionând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
17, modifică articolele 10, 11 şi 13, şi anexele I şi III cu scopul de a le 
adapta la progresul tehnic sau la noile date privind efectele benefice 
pentru sănătate care pot fi obţinute printr-o reducere a emisiilor. 

Articolul 17 

Comitetul de reglementare 

(1)  Comisia este asistată de către un comitet de reglementare, 
denumit în continuare “comitetul”. 
(2)  În situaţia în care se face trimitere la acest aliniat, articolele 5 şi 
7 din Decizia 1999/468/CE se aplică cu respectarea dispoziţiilor de la 
articolul 8 din directiva în cauză. 
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul 6 din Decizia 1999/468/CE se 
fixează la trei luni. 
(3)  Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură. 

Articolul 18 

Abrogare 
Următoarele texte se abrogă începând cu 28 decembrie 2005: 
(a)  articolul 8 alineatul (1) şi anexa la Directiva 75/439/CEE; 
(b)  Directiva 89/369/CEE; 
(c)  Directiva 89/429/CEE şi 
(d)  Directiva 94/67/CE. 

Articolul 19 

Sancţiuni 
Statele membre determină sancţiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor naţionale adoptate pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive. Sancţiunile astfel prevăzute trebuie să fie eficiente, 
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proporţionate şi disuasive. Comisiei i se notifică de către statele membre 
aceste dispoziţii până la 28 decembrie 2002 şi i se comunică fără  
întârziere orice modificare ulterioară a acestor dispoziţii. 

Articolul 20 

Dispoziţii tranzitorii 

(1)  Fără a aduce atingere dispoziţiilor tranzitorii specifice prevăzute 
de anexe, dispoziţiile din prezenta directivă se aplică instalaţiilor 
existente începând cu 28 decembrie 2005. 

(2)  În cazul noilor instalaţii, mai precis al celor care nu corespund 
definiţiei de “instalaţii de incinerare sau coincinerare existente” de la 
articolul 3 alineatul (6) sau prezentul articol alineatul (3), prezenta 
directivă, în locul directivelor menţionate la articolul 18, se aplică 
începând cu 28 decembrie 2002. 

(3)  Instalaţiile fixe sau mobile care sunt în exploatare şi au ca obiect 
producerea de energie sau de produse materiale, pentru care a fost emis 
un aviz, după caz, conform legislaţiei comunitare în vigoare şi care 
încep să coincinereze deşeuri înainte de 28 decembrie 2004 trebuie 
considerate instalaţii de coincinerare existente. 

Articolul 21 

Punerea în aplicare 
(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 
la 28 decembrie 2002. Statele membre informează de îndată Comisia cu 
privire la aceasta. 

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere 
la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri. 
(2)  Comisiei i se comunică de către statele membre textul 
dispoziţiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. 

Articolul 22 

Intrarea în vigoare 
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Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Comunităţilor Europene. 

Articolul 23 

Destinatari 
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 4 decembrie 2000. 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 
Preşedintele       Preşedintele 
N. FONTAINE      H. VÉDRINE 

ANEXA 1 

Factori de echivalenţă pentru dibenzoparadioxine şi dibenzofurani 
Pentru a determina concentraţia totală (echivalent toxic, TE) a 
dioxinelor şi furanilor, se recomandă, înaintea adunării acestora, 
înmulţirea concentraţiilor masice ale dibenzoparadioxinelor şi 
dibenzofuranilor enumeraţi mai jos cu următorii factori de echivalenţă: 
2,3,7,8   - Tetraclorodibenzodioxină (TCDD)   1 
1,2,3,7,8   - Pentaclorodibenzodioxină (PeCDD)  0,5 
1,2,3,4,7,8   - Hexaclorodibenzodioxină (HXCDD)  0,1 
1,2,3,6,7,8   - Hexaclorodibenzodioxină (HXCDD)  0,1 
1,2,3,7,8,9   - Hexaclorodibenzodioxină (HXCDD)  0,1 
1,2,3,4,6,7,8   - Heptaclorodibenzodioxină (HPCDD)  0,01 

- Octaclorodibenzodioxină (OCDD)   0,001 
2,3,7,8   - Tetraclorodibenzofuran (TCDF)   0,1 
2,3,4,7,8   - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF)   0,5 
1,2,3,7,8   - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF)   0,05 
1,2,3,4,7,8   - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF)   0,1 
1,2,3,6,7,8   - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF)   0,1 
1,2,3,7,8,9   - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF)   0,1 
2,3,4,6,7,8   - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF)   0,1 
1,2,3,4,6,7,8   - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF)   0,01 
1,2,3,4,7,8,9   - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF)   0,01 

- Octaclorodibenzofuran (OCDF)   0,001 
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ANEXA II 

DETERMINAREA VALORILOR LIMITĂ DE EMISII 
ATMOSFERICE PENTRU COINCINERAREA DEŞEURILOR 

Formula de mai jos (regula amestecurilor) trebuie aplicată în toate 
cazurile în care o valoare limită de emisie totală specifică “C” nu este 
stabilită într-un tabel din prezenta anexă. 

Valoarea limită a fiecărei substanţe poluante în cauză şi a monoxidului 
de carbon, conţinute în gazele de combustie produse prin coincinerarea 
deşeurilor, se calculează după cum urmează: 

C
VV

CVCV

procedeudeşeşeu

procedeuprocedeudeşeşeudeşeşeu =
+

×+×
 

Vdeşeuri:  volumul de gaze de eşapament rezultat în urma incinerării de 
deşeuri, determinat doar pe baza deşeurilor cu cea mai scăzută 
valoare calorifică specificată în aviz şi raportat la condiţiile 
definite de prezenta directivă. 

În cazul în care cantitatea de căldură eliberată prin incinerarea 
deşeurilor periculoase atinge cel puţin 10% din căldura totală 
eliberată de instalaţie, Vdeşeuri se calculează pe baza unei 
cantităţi (teoretice) de deşeuri care, dacă ar fi incinerate, ar 
degaja o căldură de 10% din căldura totală degajată 
prestabilită. 

Cdeşeuri:  valorile limită de emisie stabilite de anexa V pentru 
instalaţiile de incinerare, pentru substanţele poluante în cauză 
şi pentru monoxidul de carbon. 

Vprocedeu: volumul de gaze de eşapament rezultate din funcţionarea 
instalaţiei, inclusiv din combustia combustibililor autorizaţi, 
utilizaţi în mod obişnuit în instalaţie (cu excepţia deşeurilor), 
determinat pe baza conţinutului de oxigen stabilit de 
reglementarea comunitară sau naţională la care emisiile 
trebuie raportate. În absenţa unei reglementări pentru acest tip 
de instalaţie, se recomandă utilizarea conţinutului real de 
oxigen al gazelor de eşapament nediluate prin adăugarea de 
aer, care nu este indispensabilă procedeului. Celelalte condiţii 
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la care trebuie raportate rezultatele măsurătorilor sunt indicate 
în prezenta directivă. 

Cprocedeu: valorile limită de emisie prevăzute în tabelele din prezenta 
anexă pentru anumite sectoare industriale şi anumiţi poluanţi 
sau, în absenţa unui asemenea tabel sau unor asemenea valori, 
valorile limită de emisie pentru poluanţii de care se ţine cont 
şi pentru monoxidul de carbon din gazele de ardere ale 
instalaţiilor, care respectă actele cu putere de lege şi actele 
administrative de drept intern cu privire la aceste instalaţii şi 
care ard combustibili autorizaţi în mod uzual (cu excepţia 
deşeurilor). În absenţa unor asemenea dispoziţii, se utilizează 
valorile limită de emisie stabilite în aviz. În absenţa unor 
valori stabilite în aviz, se utilizează concentraţiile masice 
reale. 

C:  valorile limită de emisie totale şi conţinutul de oxigen stabilite 
în tabelele din prezenta anexă pentru anumite sectoare 
industriale şi anumite substanţe poluante sau, în absenţa unor 
asemenea tabele sau unor asemenea valori, totalul valorilor 
limită de emisie pentru monoxidul de carbon (CO) şi 
substanţele poluante de care trebuie să se ţină seama în locul 
valorilor limită de emisie stabilite în anexele corespunzătoare 
la prezenta Directivă. Conţinutul total de oxigen prin care se 
înlocuieşte, în scopul uniformizării, conţinutul de oxigen se 
determină pe baza conţinutului menţionat mai sus, cu 
respectarea volumelor parţiale. 

Statele membre pot stabili reguli care să reglementeze derogările 
prevăzute în prezenta anexă. 

II.1. Dispoziţii speciale pentru cuptoarele din ciment care 
coincinerează deşeuri 
Medii zilnice (pentru măsurători continue). Perioadele de prelevare şi 
alte specificaţii pentru măsurare: vezi articolul 7. Toate valorile se 
exprimă în mg/m³ (în ng/m³ pentru dioxine şi furani). Mediile pentru o 
jumătate de oră sunt necesare doar pentru calculul mediilor zilnice. 
Rezultatele măsurătorilor efectuate pentru a verifica respectarea 
valorilor limită de emisie se raportează la următoarele condiţii: 
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temperatură 273 K, presiune 101,3 kPa, conţinutul de oxigen 10%, gaz 
uscat. 

II.1.1. C – valori limită de emisie totale 
Substanţa poluantă C 

Pulbere totală 30 
HCl 10 
HF 1 
NOx – pentru instalaţiile existente 
NOx – pentru instalaţiile noi 

800 
5001 

Cd + Tl 0,05 
Hg 0,05 
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 
Dioxine şi furani 0,1 

1 Pentru aplicarea valorilor limită de emisie pentru NOx, cuptoarele din ciment 
aflate în stare de funcţionare, care deţin un aviz emis în conformitate cu 
legislaţia comunitate în vigoare şi care încep să coincinereze deşeuri după 
data menţionată la articolul 20 alineatul (3), nu trebuie să fie considerate 
instalaţii noi. 

Până la 1 ianuarie 2008, autorităţile competente pot acorda derogări 
pentru NOX pentru cuptoarele din ciment existente care utilizează 
procedeul umed sau pentru cuptoarele din ciment care ard mai puţin de 
trei tone de deşeuri pe oră, cu condiţia ca avizul să prevadă pentru NOx o 
valoare limită de emisie totală care nu depăşeşte 1 200 mg/m3. 

Până la 1 ianuarie 2008, autorităţile competente pot acorda derogări 
pentru pulberi, pentru cuptoarele din ciment care ard mai puţin de trei 
tone de deşeuri pe oră, cu condiţia ca avizul să prevadă o valoare limită 
de emisie totală care nu depăşeşte 50 g/m3. 

II.1.2. C - valori limită de emisie totale pentru SO2 şi COT. 

Poluant C 
SO2 50 
COT 10 

 
Autoritatea competentă poate acorda derogări în cazul în care SO2 şi 
COT nu provin din incinerarea deşeurilor. 

II.1.3. Valoare limită de emisie pentru CO 
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Valorile limită de emisie pentru CO pot fi stabilite de autoritatea 
competentă. 

II.2. Dispoziţii speciale pentru instalaţiile de ardere care 
coincinerează deşeuri 
II .2.1. Medii zilnice 

Fără a aduce atingere Directivei 88/609/CEE şi, în cazul în care pentru 
marile instalaţii de ardere se stabilesc, în conformitate cu viitoarea 
legislaţie comunitare, valori limită de emisie mai stricte, acestea din 
urmă înlocuiesc, pentru instalaţiile şi substanţele poluante în cauză, 
valorile limită de emisie stabilite în tabelele de mai jos (Cproc). În acest 
caz, tabelele de mai jos se adaptează imediat la aceste valori limită de 
emisie mai stricte, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
17. 

Valorile medii pentru o jumătate de oră sunt necesare doar pentru a se 
calcula mediile zilnice. 

Cprocedeu: 

Cprocedeu pentru combustibilii solizi exprimată în mg/Nm3 (conţinutul de 
O2 de 6%): 
 
 

Substanţe 
poluante < 50MWt 50-100 MWt 100-300 

MWt > 300 MWt 

 
SO2 

Caz general 
 
 
 
 

Combustibili 
indigeni 

 
 

 
 

850 
 
 
 
 

sau procent 
de 

desulfurare ≥ 
90% 

 
 

850 – 200 
(descreştere 
liniară de la 
100 la 300 

MWt) 

sau procent 
de 

desulfurare ≥ 
92% 

 
 

200 
 
 
 
 

sau procent 
de 

desulfurare ≥ 
95% 

NOx  400 300 200 
Pulberi 50 50 30 30 
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Până la 1 ianuarie 2007 şi fără a aduce atingere legislaţiei comunitare 
aplicabile, valoarea limită de emisie pentru NOx nu se aplică instalaţiilor 
care coincinerează doar deşeuri periculoase. 

Până la 1 ianuarie 2008, autorităţile competente pot acorda derogări 
pentru NOx şi SO2 pentru instalaţiile de coincinerare existente, cu o 
capacitate cuprinsă între 100 şi 300 MWt, care utilizează tehnica patului 
fluidizat şi ard combustibili solizi, cu condiţia ca avizul să prevadă 
pentru Cprocedeu o valoare care să nu depăşească 350 mg/Nm3 pentru NOx 
şi 850 - 400 mg/Nm3 (descreştere liniară de la 100 la 300 MWt) pentru 
SO2. 

Cprocedeu pentru biomasă exprimată în mg/Nm3 (conţinutul de O2 de 
6%): 

Prin “biomasă” se înţelege produsele ce consistă în totalitate sau parţial 
din materie vegetală de origine agricolă sau forestieră care poate fi 
utilizată pentru recuperarea conţinutului său energetic, precum şi 
deşeurilor enumerate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (i)-(v). 

Substanţe 
poluante < 50MWt 50-100 MWt 100-300 

MWt > 300 MWt 

SO2  200 200 200 
NOx  350 300 300 

Pulberi 50 50 30 30 

Până la 1 ianuarie 2008, autorităţile competente pot acorda derogări 
pentru NOx pentru instalaţiile de coincinerare existente, cu o capacitate 
cuprinsă între 100 şi 300 MWt, care utilizează tehnica patului fluidizat şi 
ard biomasă, cu condiţia ca avizul să prevadă pentru Cproc o valoare 
care nu depăşeşte 350 mg/Nm3. 

Cprocedeu pentru combustibilii lichizi exprimată în mg/Nm3 (conţinutul 
de oxigen de 3%): 

Substanţe 
poluante < 50MWt 50-100 MWt 100-300 MWt > 300 MWt 

SO2  850 850 – 200 
(descreştere 

liniară de la 100 
la 300 MWt) 

200 

NOx  400 300 200 
Pulberi 50 50 30 30 
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II.2.2. C – valorile limită de emisie totale 

C exprimată în mg/Nm3 (conţinutul de O2 de 6%). Toate mediile se 
raportează la o perioadă de eşantionare de minimum treizeci de minute 
şi maximum opt ore: 

Poluant C 
Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 

C exprimată în mg/Nm3 (conţinutul de O2 de 6%). Toate mediile se 
raportează la o perioadă de prelevare de minimum şase ore şi maximum 
opt ore: 

Poluant C 
Dioxine şi furani 0,1 

II.3. Dispoziţii speciale pentru sectoarele industriale care 
coincinerează deşeuri neincluse la punctul II.1. sau la punctul II. 2 
II.3. C – valori limită de emisii totale: 

C exprimată în mg/Nm3. Toate mediile se raportează la o perioadă de 
prelevare de minimum şase ore şi maximum opt ore: 

Poluant C 
Dioxine şi furani 0,1 

C exprimată în mg/Nm3. Toate mediile se raportează la o perioadă de 
prelevare de minimum treizeci de minute şi maximum opt ore: 

Poluant C 
Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 

ANEXA III 

Tehnici de măsurare 
1. Măsurătorile pentru determinarea concentraţiilor de substanţe 

poluante din atmosferă şi din apă trebuie efectuate reprezentativ. 

2. Prelevarea şi analiza tuturor substanţelor poluante, inclusiv a 
dioxinelor şi furanilor, precum şi metodele de măsurare de 
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referinţă utilizate pentru calibrarea sistemelor de măsurare 
automatizate, trebuie efectuate conform standardelor CEN. În 
cazul în care nu există  standarde CEN, se aplică standardele ISO, 
standarde naţionale sau internaţionale, garantându-se obţinerea 
unor date de calitate ştiinţifică echivalente. 

3. La nivelul valorilor limită zilnice de emisie, valorile intervalelor 
de încredere de 95% ale unui singur rezultat măsurat nu trebuie să 
depăşească următoarele procente ale valorilor limită de emisie: 
monoxid de carbon   10% 
dioxid de sulf    20% 
dioxid de azot    20% 
pulbere totală    30% 
carbon organic total   30% 
acid clorhidric    40% 
acid fluorhidric    40% 

ANEXA IV 

Valori limită de emisie pentru deversările de ape reziduale 
provenite din epurarea gazelor de ardere 

Substanţe poluante 
Valori limită de emisie exprimate în 

concentraţii masice pentru probe 
nefiltrate 

1. Total solide în suspensie, conform 
definiţiei din Directiva 91/271/CEE 

95% 
30mg/l 

100% 
45mg/l 

2. Mercurul şi compuşii săi, exprimaţi 
în mercur (Hg) 0,03 mg/l 

3. Cadmiul şi compuşii săi, exprimaţi 
în cadmiu (Cd) 0,05 mg/l 

4. Taliul şi compuşii săi, exprimaţi în 
taliu (Tl) 0,05 mg/l 

5. Arsenic şi compuşii săi, exprimaţi 
în arsenic (As) 0,15 mg/l 

6. Plumbul şi compuşii săi, exprimaţi 
în plumb (Pb) 0,2 mg/l 

7. Cromul şi compuşii săi, exprimaţi 
în crom (Cr) 0,5 mg/l 

8. Cuprul şi compuşii săi, exprimaţi în 
cupru (Cu) 0,5 mg/l 
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Substanţe poluante 
Valori limită de emisie exprimate în 

concentraţii masice pentru probe 
nefiltrate 

9. Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în 
nichel (Ni) 0,5 mg/l 

10. Zincul şi compuşii săi, exprimaţi 
în zinc (Zn) 1,5 mg/l 

11. Dioxine şi furani, definiţi ca suma 
dioxinelor şi furanilor individuali, 
evaluaţi în conformitate cu anexa I 

0,3 ng/l 

Până la 1 ianuarie 2008, autoritatea competentă poate acorda derogări 
pentru totalul de solide în suspensie la instalaţiile de incinerare existente, 
cu condiţia ca avizul să prevadă ca 80% din valorile măsurate să nu 
depăşească 30 mg/l şi nici una din aceste măsurători să nu depăşească 45 
mg/l. 

ANEXA V 

VALORI LIMITĂ ALE EMISIILOR ATMOSFERICE 
a) Medii zilnice 

Pulberi totale 10 mg/m3 
Substanţe organice în stare de gaz sau vapori, 
exprimate în carbon organic total 10 mg/m3 

Acid clorhidric (HCl) 10 mg/m3 
Acid fluorhidric (HF) 1 mg/m3 
Dioxid de sulf (SO2) 50 mg/m3 
Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) 
exprimate în dioxid de azot pentru instalaţiile 
de incinerare existente a căror capacitate 
nominală este mai mare de şase tone pe oră 
sau pentru noile instalaţii de incinerare 

200 mg/m3 * 

Monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) 
exprimate în dioxid de azot pentru instalaţiile 
de incinerare existente a căror capacitate 
nominală este mai mică sau egală cu şase tone 
pe oră. 

400 mg/m3 * 

* Până la 1 ianuarie 2007 şi fără a aduce atingere legislaţiei comunitare 
aplicabile, această valoare limită de emisie pentru NOx nu se aplică instalaţiilor 
care incinerează doar deşeuri periculoase. 
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Autoritatea competentă poate acorda derogări pentru NOx pentru 
instalaţiile de incinerare existente: 

- a căror capacitate nominală este mai mică sau egală cu 6 tone pe 
oră, cu condiţia ca avizul să prevadă ca mediile zilnice să nu 
depăşească 500 mg/m³, până la 1 ianuarie 2008; 

- a căror capacitate nominală este mai mare de 6 tone pe oră, dar 
mai mică sau egală cu 16 tone pe oră, cu condiţia ca avizul să 
prevadă ca mediile zilnice să nu depăşească 400 mg/m³, până la 
1 ianuarie 2010; 

- a căror capacitate este mai mare de 16 tone pe oră, dar mai mică 
de 25 de tone şi care şi care nu produce ape reziduale, cu condiţia 
ca avizul să prevadă ca mediile zilnice să nu depăşească 400 
mg/m³, până la 1 ianuarie 2008. 

Până la 1 ianuarie 2008, autoritatea competentă poate acorda derogări 
pentru pulberi, pentru instalaţiile de incinerare existente, cu condiţia ca 
avizul să prevadă ca mediile zilnice să nu depăşească 20 mg/m³. 

b) Medii pentru o jumătate de oră 

 (100%) A (97%) B 
Pulberi totale 30 mg/m3 10 mg/m3 
Substanţe organice în stare de gaz 
sau de vapori, exprimate în carbon 
organic total 

20 mg/m3 10 mg/m3 

Acid clorhidric (HCl) 60 mg/m3 10 mg/m3 
Acid fluorhidric (HF) 4 mg/m3 2 mg/m3 
Dioxid de sulf (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3 
Monoxid de azot (NO) şi dioxid de 
azot (NO2) exprimate în dioxid de 
azot pentru instalaţiile de incinerare 
existente a căror capacitate nominală 
este mai mare de şase tone pe oră 
sau pentru noile instalaţii de 
incinerare 

400 mg/m3 * 200 mg/m3 * 

* Până la 1 ianuarie 2007 şi fără a aduce atingere legislaţiei comunitare 
aplicabile, această valoare limită de emisie pentru NOx nu se aplică 
instalaţiilor care incinerează doar deşeuri periculoase. 
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Până la 1 ianuarie 2010, autoritatea competentă poate acorda derogări 
pentru NOx la instalaţiile de incinerare existente, cu o capacitate 
nominală între 6 şi 16 tone pe oră, cu condiţia ca media pentru o 
jumătate de oră să nu depăşească 600 mg/m3 pentru coloana A sau 400 
mg/m³ pentru coloana B. 

c) Toate mediile din perioada de prelevare de minimum treizeci de 
minute şi maximum opt ore 

Cadmiu şi compuşii săi, exprimaţi în 
cadmiu (Cd) 
Taliu şi compuşii săi, exprimaţi în taliu 
(Tl) 

total 0,05 
mg/m3 

total 0,1 
mg/m3 * 

Mercur şi compuşii săi, exprimaţi în 
mercur (Hg) 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 * 

Stibiu şi compuşii săi, exprimaţi în 
stibiu (Sb) 
Arsenic şi compuşii săi, exprimaţi în 
arsenic (As) 
Plumb şi compuşii săi, exprimaţi în 
plumb (Pb) 
Crom şi compuşii săi, exprimaţi în 
crom (Cr) 
Cobalt şi compuşii săi, exprimaţi în 
cobalt (Co) 
Cupru şi compuşii săi, exprimaţi în 
cupru (Cu) 
Magneziu şi compuşii săi exprimaţi în 
magneziu (Mg) 
Nichel şi compuşii săi, exprimaţi în 
nichel (Ni) 
Vanadiu şi compuşii săi, exprimaţi în 
vanadiu (V) 

total  
0,5 mg/m3 

total  
1 mg/m3 * 

* Până la 1 ianuarie 2007, valorile medii pentru instalaţiile existente al 
căror aviz de exploatare a fost emis înainte de 31 decembrie 1996 şi care 
incinerează doar deşeuri periculoase. 

Aceste medii se aplică de asemenea emisiilor de metalelor grele şi 
compuşi ai acestora în stare de gaz sau vapori. 
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d) Valorile medii trebuie măsurate pe o perioadă de prelevare de 
minimum 6 ore şi maximum 8 ore. Valoarea limită de emisie face 
trimitere la concentraţia totală de dioxine şi furani calculată pe baza 
conceptului de echivalenţă toxică în conformitate cu anexa I. 

Dioxine şi furani 0,1 ng/m³ 

e) Următoarele valori limită de emisie nu trebuie depăşite pentru 
concentraţia de monoxid de carbon (CO) în gazele de ardere (în 
afara fazelor de demaraj şi oprire) 

- 50 miligrame/m3 de gaze de ardere ca medie zilnică; 

- 150 miligrame/m3 de gaze de ardere pentru cel puţin 95% dintre 
toate măsurătorile corespunzătoare unor medii pentru zece 
minute, sau 100 mg/m3 de gaze de ardere pentru toate 
măsurătorile corespunzătoare unor medii pentru treizeci de 
minute efectuate în cursul unei singure zile de 24 de ore. 

Autoritatea competentă poate acorda derogări pentru instalaţiile de 
incinerare care utillizează tehnologia patului fluidizat, atâta timp cât 
derogarea prevede o valoare limită de emisie de 100 mg/m3 (media 
orară) pentru monoxidul de carbon (CO). 

f) Statele membre pot adopta dispoziţii care să reglementeze 
derogările prevăzute de prezenta anexă. 

ANEXA VI 

Formulă pentru calculul concentraţiei de emisie la procentajul 
standard al concentraţiei de oxigen 

M
M

S
S E

O
OE ×

−21
-21

 

ES = concentraţia de emisie calculată la procentajul standard al 
concentraţiei de oxigen 

EM = concentraţia de emisie măsurată 
OS = concentraţia de oxigen standard 
OM = concentraţia de oxigen măsurată 
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INFORMATIV(!) 
DIRECTIVA 2002/96/CE 

 din 27 ianuarie 2003 
privind deşeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

 (2002/96/CE) (∗) 
 M1  
 Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 decembrie 2003   
 M2  
 Directiva 2008/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008   
  
 

DIRECTIVA 2002/96/CE 

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 27 ianuarie 2003 

privind deşeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

 
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special 
articolul 175 alineatul (1), 
având în vedere propunerea Comisiei (1), 
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2), 
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),  
în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având 
în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la data de 8 
noiembrie 2002 (4), 
                                                           
! (n.a.) Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi 
asumă responsabilitatea pentru conţinutul  său. 
(∗)  (JO L 37, 13.2.2003, p. 24)  
1  JO C 365 E, 19.12.2000, p. 184 și  
   JO C 240 E, 28.8.2001, p. 298. 
2  JO C 116, 20.4.2001, p. 38. 
3  JO C 148, 18.5.2001, p. 1. 
4 Avizul Parlamentului European din 15 mai 2001 (JO C 34 E, 7.2.2002, p. 115), 
Poziția comună a Consiliului din 4 decembrie 2001 (JO C 110 E, 7.5.2002, p. 1) și 
Decizia Parlamentului European din 10 aprilie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2002 și Decizia Consiliului 
din 16 decembrie 2002. 
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întrucât: 
1. Obiectivele politicii de mediu a Comunității sunt, în special, 

conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, protecția 
sănătății umane și utilizarea prudentă și rațională a resurselor 
naturale. Această politică se bazează pe principiul precauției, 
precum și pe principiul acțiunii preventive, pe principiul remedierii 
cu prioritate la sursă a daunelor aduse mediului și pe principiul 
poluatorul plătește. 

2. Programul comunitar de politică și acțiune în domeniul mediului și 
al dezvoltării durabile („Al cincilea program de acțiune în domeniul 
mediului”)(1) prevede că realizarea unei dezvoltări durabile necesită 
modificări profunde ale tipurilor actuale de creștere, producție, 
consum și conduită și preconizează, între altele, reducerea risipei de 
resurse naturale și prevenirea poluării. Acest program menționează 
deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca fiind 
unul dintre domeniile țintă care trebuie reglementate, în vederea 
aplicării principiilor prevenirii, valorificării și eliminării sigure a 
deșeurilor. 

3. Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea 
strategiei comunitare de gestionare a deșeurilor prevede că, în 
măsura în care nu se poate evita producerea deșeurilor, este necesar 
ca acestea să fie refolosite sau să se valorifice materiile sau energia 
pe care le conțin. 

4. În Rezoluția sa din 24 februarie 1997 privind o strategie comunitară 
de gestionare a deșeurilor (2), Consiliul insistă asupra necesității de 
a încuraja valorificarea deșeurilor în vederea reducerii cantității de 
deșeuri eliminate și a economisirii resurselor naturale, în special 
prin refolosirea, reciclarea, compostarea și valorificarea energetică a 
deșeurilor, și a recunoscut faptul că alegerea soluțiilor în fiecare caz 
în parte trebuie să țină seama de efectele de mediu și economice, dar 
că, până la realizarea de progrese științifice și tehnice și dezvoltarea 
de analize ale ciclului de viață, sunt de preferat refolosirea și 
valorificarea materialelor, deoarece acestea reprezintă cele mai bune 
soluții din punct de vedere ecologic. De asemenea, Consiliul a 
invitat Comisia să instituie, de îndată ce este posibil, continuările 

                                                           
1 JO C 138, 17.5.1993, p. 5. 
2 JO C 76, 11.3.1997, p. 1. 
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necesare ale proiectelor din cadrul programului privind fluxurile 
prioritare de deșeuri, în special DEEE. 

5. În rezoluția sa din 14 noiembrie 1996 (1), Parlamentul European 
invită Comisia să prezinte propuneri de directive privind anumite 
fluxuri prioritare de deșeuri, inclusiv deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, și să fundamenteze aceste propuneri pe 
principiul responsabilității producătorului. În aceeași rezoluție, 
Parlamentul European invită Consiliul și Comisia să prezinte 
propuneri de reducere a volumului de deșeuri. 

6. Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind 
deșeurile (2) prevede că se pot adopta reglementări speciale, prin 
directive speciale, pentru cazuri particulare sau pentru completarea 
Directivei 75/442/CEE, în ce privește gestionarea categoriilor de 
deșeuri speciale. 

7. Cantitatea de DEEE produse în Comunitate crește rapid. Prezența 
componentelor periculoase în echipamentele electrice și electronice 
(EEE) reprezintă o problemă importantă în faza de gestionare a 
deșeurilor, iar reciclarea DEEE nu se realizează la un nivel 
suficient. 

8. Obiectivul de îmbunătățire a gestionării DEEE nu poate fi atins în 
mod eficient dacă statele membre acționează separat. În special, 
abordările naționale diferite ale principiului responsabilității 
producătorului pot duce la deosebiri considerabile la nivelul sarcinii 
financiare suportate de agenții economici. Diferențele între politicile 
naționale privind gestionarea DEEE compromit eficiența politicilor 
de reciclare. Din acest motiv, trebuie să se prevadă criterii esențiale 
la nivel comunitar. 

9. Este necesar să se aplice dispozițiile prezentei directive produselor 
și producătorilor, indiferent de tehnica de vânzare folosită, în 
special vânzarea la distanță și vânzarea electronică. În această 
privință, este necesar ca obligațiile producătorilor și distribuitorilor 
care utilizează canale de vânzare la distanță sau de vânzare 
electronică să aibă, în măsura posibilului, aceeași formă și să se 
aplice uniform, pentru a evita ca agenții care utilizează celelalte 

                                                           
1 JO C 362, 2.12.1996, p. 241. 
2 ) JO L 194, 25.7.1975, p. 47. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Decizia 96/350/CE a Comisiei (JO L 135, 6.6.1996, p. 32). 
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canale de distribuție să nu trebuiască să suporte costurile care 
rezultă din dispozițiile prezentei directive în ceea ce privește DEEE 
vândute prin canalele de vânzare la distanță sau de vânzare 
electronică. 

10. Este necesar ca prezenta directivă să înglobeze toate echipamentele 
electrice și electronice utilizate de consumatori, precum și 
echipamentele electrice și electronice destinate utilizării 
profesionale. Este important ca prezenta directivă să se aplice fără a 
aduce atingere legislației comunitare privind cerințele de siguranță 
și sănătate care protejează toate persoanele care intră în contact cu 
DEEE, precum și legislației comunitare speciale privind gestionarea 
deșeurilor, în special Directiva 91/157/CEE a Consiliului din 18 
martie 1991 privind bateriile și acumulatoarele care conțin anumite 
substanțe periculoase (1). 

11. Se impune revizuirea, de îndată ce este posibil, a Directivei 
91/157/CEE, în special în temeiul dispozițiilor prezentei directive. 

12. Stabilirea, prin prezenta directivă, a responsabilității producătorului 
este una dintre modalitățile de încurajare a proiectării și producerii 
de echipamente electrice și electronice prin procedee care să țină 
seama pe deplin de cerințele de reparare, posibilă îmbunătățire, 
refolosire, demontare și reciclare și care să faciliteze aceste 
operațiuni. 

13. Pentru a garanta siguranța și sănătatea personalului de distribuire 
însărcinat cu preluarea și manipularea DEEE, statele membre ar 
trebui să definească, în conformitate cu legislația internă și 
comunitară privind cerințele de siguranță și sănătate, condițiile în 
care distribuitorii pot refuza preluarea. 

14. Statele membre ar trebui să încurajeze proiectarea și producerea de 
echipamente electrice și electronice care să țină seama de 
demontarea și valorificarea lor și care să faciliteze aceste operațiuni, 
în special refolosirea și reciclarea DEEE, a componentelor și 
materialelor lor. Producătorii nu trebuie să împiedice, prin 
caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de 
fabricare, refolosirea DEEE, cu excepția cazului în care aceste 

                                                           
1 JO L 78, 26.3.1991, p. 38. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p. 1). 
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caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de 
fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu în ceea ce 
privește protecția mediului și/sau cerințele de siguranță. 

15. Colectarea selectivă este condiția prealabilă pentru a asigura tratarea 
specifică și reciclarea DEEE și este necesară pentru atingerea 
nivelului ales de protecție a sănătății umane și a mediului în 
Comunitate. Consumatorii trebuie să contribuie activ la succesul 
acestui tip de colectare și trebuie încurajați să predea DEEE. În 
acest scop, ar trebui create instalații adecvate pentru predarea 
DEEE, inclusiv puncte publice de colectare, la care gospodăriile 
particulare să-și poată preda, cel puțin gratuit, deșeurile. 

16. În scopul atingerii nivelului ales de protecție și a obiectivelor de 
mediu armonizate ale Comunității, statele membre ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a reduce la minimum eliminarea DEEE ca 
deșeuri orășenești nesortate și pentru a atinge un nivel înalt de 
colectare selectivă a DEEE. Pentru ca statele membre să depună 
eforturi în ceea ce privește elaborarea de programe eficiente de 
colectare, se impune a li se cere atingerea unui nivel ridicat de 
colectare a DEEE provenite din gospodării particulare. 

17. Tratarea specifică a DEEE este indispensabilă pentru a evita 
dispersarea agenților poluanți în materialele reciclate sau în fluxul 
de deșeuri. O astfel de tratare constituie modalitatea cea mai 
eficientă de garantare a respectării nivelului ales de protecție a 
mediului în Comunitate. Este important ca unitățile sau 
întreprinderile care efectuează operațiuni de reciclare sau de tratare 
să respecte normele minime pentru a preveni consecințele negative 
ale tratării DEEE asupra mediului. Este necesară utilizarea celor 
mai bune tehnici de tratare, valorificare și reciclare, în măsura în 
care acestea garantează protecția sănătății umane și un înalt grad de 
protecție a mediului. Cele mai bune tehnici de tratare, valorificare și 
reciclare disponibile pot fi definite cu mai multă precizie în 
conformitate cu procedurile prevăzute de Directiva 96/61/CE. 

18. După caz, este necesar să se acorde prioritate refolosirii DEEE și a 
componentelor, subansamblelor și produselor lor consumabile. În 
cazul în care nu este preferabilă refolosirea, toate DEEE colectate 
separat ar trebui să fie valorificate, în vederea atingerii unui înalt 
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nivel de reciclare și valorificare. În plus, producătorii trebuie 
încurajați să integreze materialele reciclate în noile echipamente. 

19. Se impune definirea la nivel comunitar a unor principii de bază în 
ceea ce privește finanțarea gestionării DEEE și este necesar ca 
anumite programe de finanțare să contribuie la atingerea unor rate 
de colectare ridicate și la punerea în aplicare a principiului 
responsabilității producătorului. 

20. Este important ca utilizatorii de echipamente electrice și electronice 
din gospodăriile particulare să aibă cel puțin posibilitatea de a preda 
DEEE gratuit. În consecință, producătorii trebuie să finanțeze 
recuperarea la punctele de colectare, tratarea, valorificarea și 
eliminarea DEEE. Pentru a atinge un grad maxim de eficiență a 
conceptului de responsabilitate a producătorului, fiecare producător 
trebuie să răspundă de finanțarea gestionării deșeurilor provenite de 
la propriile produse. Producătorul trebuie să poată opta pentru 
îndeplinirea acestei obligații prin intermediul unor sisteme 
individuale sau colective. Atunci când introduce un produs pe piață, 
fiecare producător ar trebui să ofere o garanție financiară care să 
evite o situație în care costurile de gestionare a DEEE provenite de 
la produsele al căror producător și-a încetat activitatea sau care nu 
poate fi identificat (produse orfane) să fie suportate de societate sau 
de producătorii care rămân în activitate. Responsabilitatea finanțării 
gestionării deșeurilor istorice ar trebui împărțită între toți 
producătorii existenți, în cadrul unor sisteme colective de finanțare 
la care toți producătorii existenți pe piață în momentul generării 
costurilor să contribuie în mod proporțional. Sistemele colective de 
finanțare nu ar trebui să aibă efectul de a exclude producătorii, 
importatorii și nou-veniții pe piață specializați sau de serie mică. Pe 
durata unei perioade de tranziție, producătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a informa cumpărătorii, în mod voluntar, în 
momentul vânzării de produse noi, în legătură cu costurile de 
colectare, tratare și eliminare nepoluantă a deșeurilor istorice. 
Producătorii care apelează la această dispoziție ar trebui să 
garanteze faptul că aceste costuri nu depășesc costurile reale 
suportate. 

21. Pentru a asigura succesul colectării DEEE, este indispensabil ca 
utilizatorii să fie informați în legătură cu obligația de a nu elimina 
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DEEE ca deșeuri municipale nesortate și de a efectua colectarea 
selectivă a DEEE, precum și în legătură cu sistemele de colectare și 
rolul acestora în gestionarea DEEE. Această informare presupune 
marcarea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice 
care pot ajunge în coșurile de gunoi sau alte mijloace similare de 
colectare a deșeurilor municipale. 

22. Este important ca producătorii să furnizeze informații cu privire la 
identificarea componentelor și a materialelor pentru a facilita 
gestionarea DEEE, în special tratarea și valorificarea/reciclarea 
acestora. 

23. Statele membre ar trebui să asigure ca infrastructurile de inspecție și 
de control să permită punerea corespunzătoare în aplicare a 
prezentei directive, având în vedere, între altele, Recomandarea 
2001/331/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 
2001 privind criteriile minime aplicabile inspecțiilor de mediu în 
statele membre (1). 

24. Pentru a evalua atingerea obiectivelor prezentei directive, sunt 
necesare informații în legătură cu ponderea sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, în legătură cu cantitățile de echipamente electrice și 
electronice introduse pe piața comunitară și în legătură cu ratele de 
colectare, refolosire (inclusiv a aparatelor întregi, în măsura 
posibilului), valorificare/reciclare și exportare a DEEE colectate în 
conformitate cu prezenta directivă. 

25. Statele membre pot alege să aplice anumite dispoziții ale prezentei 
directive prin intermediul unor acorduri încheiate între autoritățile 
competente și sectoarele economice în cauză, cu condiția respectării 
unor cerințe speciale. 

26. Comisia trebuie să efectueze, în conformitate cu o procedură de 
comitet, adaptarea la progresul științific și tehnic a anumitor 
dispoziții ale prezentei directive, a listei cu produsele incluse în 
categoriile enumerate în anexa IA, a tratării selective a materialelor 
și componentelor DEEE, a cerințelor tehnice de depozitare și de 
tratare a DEEE și a simbolului utilizat pentru marcarea EEE. 

27. Trebuie adoptate măsurile necesare pentru aplicarea prezentei 
directive, în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 

                                                           
1 JO L 118, 27.4.2001, p. 41. 
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28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a atribuțiilor 
de punere în aplicare conferite Comisiei (1), 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Obiective 

Prezenta directivă are ca obiectiv prioritar prevenirea producerii de 
deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) și, în plus, 
refolosirea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor deșeuri, 
astfel încât să se reducă volumul de deșeuri eliminate. Prezenta directivă 
urmărește, de asemenea, îmbunătățirea performanțelor privind mediul 
ale tuturor operatorilor implicați în ciclul de viață al echipamentelor 
electrice și electronice, precum producători, distribuitori și consumatori 
și, în special, operatori care sunt direct implicați în tratarea deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 
(1)  Prezenta directivă se aplică echipamentelor electrice și 
electronice incluse în categoriile enumerate în anexa IA, cu condiția ca 
echipamentul în cauză să nu fie parte componentă a unui alt tip de 
echipament care nu intră în domeniul de aplicare a prezentei directive. 
Anexa IB conține o listă cu produse incluse în categoriile enumerate în 
anexa IA. 

(2)  Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
comunitare privind cerințele de siguranță și sănătate, precum și  
dispozițiilor comunitare speciale în domeniul gestionării deșeurilor. 

(3)  Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive 
echipamentele care au legătură cu protecția intereselor esențiale de 
securitate ale statelor membre, armele, munițiile și materialul de război. 
Aceasta nu se aplică, cu toate acestea, produselor care nu sunt destinate 
scopurilor specific militare. 

 

                                                           
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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Articolul 3 

Definiții 
În sensul prezentei directive: 
(i) „echipamente electrice și electronice” sau „EEE” înseamnă 

echipamente care funcționează pe bază de curenți electrici sau 
câmpuri electromagnetice și echipamente de producție, de transfer 
și de măsurare a acestor curenți și câmpuri, incluse în categoriile 
menționate în anexa IA, și destinate utilizării la o tensiune mai mică 
sau egală cu 1 000 de volți, curent alternativ, și 1 500 de volți, 
curent continuu; 

(ii) „deșeuri de echipamente electrice și electronice” sau „DEEE” 
înseamnă echipamentele electrice și electronice care constituie 
deșeuri în sensul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE, 
inclusiv toate componentele, subansamblele și produsele 
consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul 
rebutării; 

(iii) „prevenire” înseamnă măsurile care urmăresc reducerea cantității și 
nocivității DEEE asupra mediului, precum și a materiilor și 
substanțelor pe care acestea le conțin; 

(iv) „refolosire” înseamnă orice operațiune prin care DEEE sau 
componentele acestora sunt utilizate în același scop pentru care au 
fost concepute, inclusiv continuarea utilizării echipamentelor sau 
componentelor acestora predate la punctele de colectare, la 
distribuitori, la reciclatori sau la fabricanți; 

(v) „reciclare” înseamnă reprelucrarea, într-un proces de producție, a 
materialelor conținute în deșeuri în același scop ca cel inițial sau în 
alte scopuri, exceptând recuperarea de energie, prin care se înțelege 
utilizarea deșeurilor combustibile pentru producerea de energie prin 
ardere directă, concomitent cu alte deșeuri sau separat, dar cu  
recuperarea căldurii; 

(vi) „valorificare” înseamnă una dintre operațiunile aplicabile a căror 
listă figurează în anexa IIB la Directiva 75/442/CEE; 

(vii) „eliminare” înseamnă oricare dintre operațiunile aplicabile 
prevăzute în anexa IIA la Directiva 75/442/CEE; 

(viii) „tratare” înseamnă orice operațiune efectuată după predarea 
DEEE la instalațiile de depoluare, demontare, sfărâmare, 



 245

valorificare sau pregătire pentru eliminare, precum și orice altă 
operațiune efectuată pentru valorificarea și/sau eliminarea DEEE; 

(ix) „producător” înseamnă orice persoană care, indiferent de tehnica de 
vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță în 
conformitate cu Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în 
materie de contracte la distanță (1): 

(i) fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria 
marcă; 

(ii) revinde sub propria marcă echipamente produse de alți 
furnizori, un revânzător nefiind considerat ca „producător”, 
atunci când marca producătorului figurează pe echipament 
conform subpunctului (i) sau 

(iii) importă sau exportă echipamente electrice și electronice cu titlu 
profesional într-un stat membru. 
Orice persoană care asigură în mod exclusiv o finanțare, în 
cadrul sau în temeiul unui acord de finanțare, nu este 
considerată „producător” decât în cazul în care acționează ca 
producător în sensul subpunctelor (i)-(iii); 

(j) „distribuitor” înseamnă orice persoană care furnizează cu titlu 
comercial echipamente electrice și electronice părții care urmează să 
le utilizeze; 

(k) „DEEE provenite de la gospodării particulare” înseamnă DEEE 
provenite de la gospodării particulare și DEEE de origine 
comercială, industrială, instituțională și din alte surse care, datorită 
naturii și cantității lor, sunt similare celor provenite de la gospodării 
particulare; 

(l) „substanță sau preparat periculos” înseamnă orice substanță sau 
preparat care trebuie considerat periculos în temeiul Directivei 
67/548/CEE a Consiliului (2) sau al Directivei 1999/45/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (3); 

(m) „contract de finanțare” înseamnă orice acord sau contract de 
împrumut, leasing, închiriere sau vânzare reportată referitor la un 

                                                           
1 JO L 144, 4.6.1997, p. 19. 
2 JO 196, 16.8.1967, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2001/59/CE a Comisiei (JO L 225, 21.8.2001, p. 1). 
3 JO L 200, 30.7.1999, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2001/60/CE a Comisiei (JO L 226, 22.8.2001, p. 5). 
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anumit echipament, fie că acordul sau contractul respectiv sau orice 
acord sau contract auxiliar prevede sau nu efectuarea sau 
posibilitatea efectuării unui transfer de proprietate privind 
echipamentul în cauză. 

Articolul 4 

Proiectarea produsului 
Statele membre încurajează proiectarea și producerea de echipamente 
electrice și electronice care țin seama de demontarea și recuperarea lor și 
care facilitează aceste operațiuni, în special refolosirea și reciclarea 
DEEE, a componentelor și materialelor lor. În acest sens, statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca producătorii să nu împiedice, 
prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de 
fabricare, refolosirea DEEE, cu excepția cazului în care aceste  
caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare 
prezintă avantaje determinante, de exemplu în ceea ce privește protecția 
mediului și/sau cerințele de siguranță. 

Articolul 5 

Colectarea selectivă 
(1)  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru reducerea la 
minimum a eliminării DEEE ca deșeuri municipale nesortate și pentru 
atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă a DEEE. 
(2)  Pentru DEEE provenite de la gospodăriile particulare, statele 
membre asigură, până la 13 august 2005, realizarea următoarelor 
aspecte: 
(a) crearea de sisteme care să permită posesorilor finali și 

distribuitorilor să predea cel puțin gratuit aceste deșeuri. Statele 
membre asigură disponibilitatea și accesibilitatea instalațiilor de 
colectare necesare, ținând seama în special de densitatea populației; 

(b) la furnizarea unui nou produs, distribuitorii sunt obligați să asigure 
condiții pentru ca să li se poată preda aceste deșeuri cel puțin gratuit 
și în sistem unu la unu, dacă echipamentul este de tip echivalent și a 
îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul furnizat. Statele 
membre pot face derogări de la această dispoziție cu condiția să 
asigure că predarea DEEE nu este îngreunată, din acest motiv, 
pentru posesorul final și cu condiția ca sistemele să rămână gratuite 
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pentru acesta. Statele membre care recurg la această dispoziție 
informează Comisia cu privire la aceasta; 

(c) fără a aduce atingere dispozițiilor de la literele (a) și (b), 
producătorii pot organiza și exploata sisteme individuale sau 
colective de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, 
cu condiția ca acestea să respecte obiectivele prezentei directive; 

(d) în funcție de normele interne și comunitare în materie de sănătate și 
siguranță, poate fi refuzată predarea, în conformitate cu literele (a) 
și (b), a DEEE care, în urma unei contaminări, prezintă riscuri 
pentru sănătatea și siguranța personalului. Statele membre adoptă 
dispoziții specifice pentru aceste DEEE. 

Statele membre pot prevedea dispoziții speciale pentru predarea DEEE 
în conformitate cu modalitățile prevăzute la literele (a) și (b), dacă 
echipamentul nu conține componentele esențiale sau dacă echipamentul 
conține alte deșeuri decât DEEE. 

(3)  Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodării 
particulare și fără a aduce atingere articolului 9, statele membre 
veghează ca producătorii sau terții care acționează în numele  
producătorilor să asigure colectarea acestor deșeuri. 
(4)  Statele membre veghează ca toate DEEE colectate în temeiul 
alineatelor (1), (2) și (3) să fie transportate la instalațiile de tratare 
autorizate în conformitate cu articolul 6, cu excepția cazului în care 
aparatele sunt refolosite în întregime. Statele membre veghează ca 
refolosirea preconizată să nu conducă la încălcarea dispozițiilor 
prezentei directive, în special a articolelor 6 și 7. Colectarea și 
transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să permită 
atingerea unui grad maxim de refolosire și reciclare a componentelor sau 
aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate. 
(5)  Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre asigură, 
până la 31 decembrie 2006, atingerea unei rate medii anuale de colectare 
selectivă de cel puțin patru kilograme pe cap de locuitor de DEEE 
provenite de la gospodăriile particulare. 

La propunerea Comisiei și ținând seama de experiența tehnică și 
economică dobândită în statele membre, Parlamentul European și 
Consiliul stabilesc un nou obiectiv obligatoriu care trebuie atins până la 
31 decembrie 2008. Acest obiectiv poate lua eventual forma unui 
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procent din cantitățile de echipamente electrice și electronice vândute 
gospodăriilor particulare în anii anteriori. 

Articolul 6 

Tratarea 
(1)  Statele membre asigură ca producătorii sau terții care acționează 
în numele lor să instituie, în conformitate cu legislația comunitară, 
sisteme care să permită tratarea DEEE utilizând cele mai bune tehnici de 
tratare, valorificare și reciclare. Producătorii pot institui aceste sisteme 
în mod individual și/sau colectiv. Pentru a asigura respectarea articolului 
4 din Directiva 75/442/CEE, tratarea cuprinde cel puțin îndepărtarea 
tuturor lichidelor și o tratare selectivă în conformitate cu anexa II la 
prezenta directivă. 

▼M2 
Anexa II poate fi modificată prin introducerea altor tehnologii de tratare 
care asigură cel puțin același nivel de protecție a sănătății umane și a 
mediului. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de  
reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).  

În sensul protecției mediului, statele membre pot stabili norme calitative 
minime pentru tratarea DEEE colectate. Statele membre care optează 
pentru asemenea norme de calitate informează cu privire la aceasta 
Comisia, care publică aceste norme. 

(2)  Statele membre asigură obținerea de către orice unitate sau 
întreprindere care efectuează operațiuni de tratare a unei autorizații din 
partea autorităților competente, în conformitate cu articolele 9 și 10 din 
Directiva 75/442/CEE. 

Derogarea de la obligația de autorizare prevăzută la articolul 11 alineatul 
(1) litera (b) din Directiva 75/442/CEE se poate aplica operațiunilor de 
valorificare a DEEE, dacă autoritățile competente efectuează o inspecție 
înainte de înregistrare pentru a asigura respectarea articolului 4 din 
Directiva 75/442/CEE. 

Inspecția urmărește următoarele aspecte: 
(a)  tipul și cantitățile de deșeuri tratate; 
(b)  cerințele tehnice generale care trebuie respectate; 
(c)  măsurile de siguranță care trebuie luate. 
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Inspecția se efectuează cel puțin o dată pe an, iar Comisiei îi sunt 
comunicate de către statele membre rezultatele. 

(3)  Statele membre veghează ca orice unitate sau întreprindere care 
efectuează operațiuni de tratare să depoziteze și să trateze DEEE în 
conformitate cu cerințele tehnice definite în anexa III. 
(4)  Statele membre veghează ca autorizația sau înregistrarea 
prevăzute la alineatul (2) să includă toate condițiile necesare pentru 
respectarea cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (3) și pentru 
realizarea obiectivelor de valorificare definite la articolul 7. 
(5)  Operațiunea de tratare poate fi realizată, de asemenea, în afara 
statului membru în cauză sau în afara Comunității, în măsura în care 
transportul DEEE respectă dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 259/93 
al Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul 
transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și la ieșirea din  
Comunitatea Europeană (1). 

DEEE exportate din Comunitate în conformitate cu Regulamentul 
(CEE) nr. 259/93 al Consiliului, cu Regulamentul (CE) nr. 1420/1999 al 
Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor și procedurilor 
comune aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către 
anumite țări nemembre ale OCDE(2) și cu Regulamentul (CE) nr. 
1547/1999 al Comisiei din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de 
control care trebuie aplicate, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 
259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deșeuri către 
anumite țări care nu intră sub incidența Deciziei OCDE C(92) 39 final(3) 
nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor 
prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (2) din prezenta directivă decât 
dacă exportatorul poate dovedi că operațiunea de recuperare, refolosire 
și/sau reciclare s-a desfășurat în condiții echivalente cu cerințele 
prevăzute de prezenta directivă. 
(6)  Statele membre încurajează unitățile și întreprinderile care 
efectuează operațiuni de tratare să introducă sisteme certificate de 

                                                           
1 JO L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1). 
2 JO L 166, 1.7.1999, p. 6. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2243/2001 al Comisiei (JO L 303, 20.11.2001, p. 11). 
3 JO L 185, 17.7.1999, p. 1, Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2243/2001 al Comisiei. 
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gestionare ecologică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 
al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind 
participarea voluntară a organizațiilor la un program comunitar de 
management și audit ecologic (EMAS) (1). 

Articolul 7 

Valorificarea 
(1)  Statele membre veghează ca producătorii sau terții care 
acționează în numele lor să instituie sisteme individuale sau colective, în 
conformitate cu legislația comunitară, care să permită recuperarea DEEE 
colectate selectiv în conformitate cu articolul 5. Statele membre acordă 
prioritate refolosirii aparatelor întregi. Până la data prevăzută la articolul 
4, aceste aparate nu se iau în considerare pentru calcularea obiectivelor 
definite la alineatul (2). 
(2)  În ceea ce privește DEEE trimise pentru tratare în conformitate 
cu articolul 6, statele membre se asigură ca, până la 31 decembrie 2006, 
producătorii să îndeplinească următoarele obiective: 
(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 10 din anexa IA, 

— rata de valorificare crește până la un procent minim de 80 % din 
greutatea medie pe aparat, iar 

— rata de refolosire și de reciclare a componentelor, materialelor și 
substanțelor crește până la un procent minim de 75 % din 
greutatea medie pe aparat; 

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 4 din anexa IA, 
— rata de valorificare crește până la un procent minim de 75 % din 

greutatea medie pe aparat, iar 
— rata de refolosire și de reciclare a componentelor, materialelor și 

substanțelor crește până la un procent minim de 65 % din 
greutatea medie pe aparat; 

(c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 și 9 din anexa IA, 
— rata de valorificare crește până la un procent minim de 70 % din 

greutatea medie pe aparat, iar 
— rata de refolosire și de reciclare a componentelor, materialelor și 

substanțelor crește până la un procent minim de 50 % din greutatea 
medie pe aparat; 

                                                           
1 JO L 114, 24.4.2001, p. 1. 



 251

(d) pentru lămpile de gaz cu descărcare, rata de refolosire și de reciclare 
a componentelor, materialelor și substanțelor crește până la un procent 
minim de 80 % din greutatea lămpilor. 
(3)  În vederea calculării acestor obiective, statele membre asigură ca 
producătorii sau terții care acționează în numele producătorilor să 
consemneze în registre greutatea DEEE, a componentelor, materiilor sau 
substanțelor acestora la intrarea („input”) și ieșirea („output”) din 
instalația de tratare și/sau la intrarea („input”) în instalația de  
valorificare sau de reciclare. 
▼M2 
Se stabilesc norme detaliate de monitorizare a respectării de către statele 
membre a obiectivelor enunțate la alineatul (2), inclusiv specificațiile 
referitoare la materii. Aceste măsuri destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în  
conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la 
articolul 14 alineatul (3). 
(4)  La propunerea Comisiei, Parlamentul European și Consiliul 
stabilesc obiective noi de valorificare și refolosire/reciclare, inclusiv 
pentru refolosirea aparatelor întregi, dacă este necesar, și pentru 
produsele incluse în categoria 8 din anexa IA, până la 31 decembrie 
2008. În acest scop, se ține seama de avantajele ecologice ale 
echipamentelor electrice și electronice aflate în folosință, cum ar fi 
eficiența sporită a resurselor datorată evoluțiilor din domeniul 
materialelor și tehnologiei. De asemenea, se ține seama de evoluția 
tehnică în domeniul refolosirii, valorificării și reciclării, în domeniul 
produselor și materialelor, precum și de experiența dobândită de statele 
membre și de industrie. 
(5)  Statele membre încurajează dezvoltarea de noi tehnologii de 
valorificare, reciclare și tratare. 

Articolul 8 

Finanțarea privind DEEE provenite de la gospodăriile particulare 
(1)  Statele membre asigură ca, până la 13 august 2005, producătorii 
să asigure cel puțin finanțarea colectării, tratării, valorificării și 
eliminării nepoluante a DEEE provenite de la gospodăriile particulare și 
depozitate la instalațiile de colectare instituite în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2). 
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(2)  Pentru produsele introduse pe piață după 13 august 2005, fiecare 
producător este răspunzător de finanțarea operațiunilor prevăzute la 
alineatul (1) privind deșeurile provenite de la propriile produse. 
Producătorul poate opta să-și îndeplinească această obligație prin 
intermediul sistemelor individuale sau colective. 

Statele membre se asigură ca, atunci când introduce un produs pe piață, 
fiecare producător să ofere o garanție care să demonstreze că va fi 
finanțată gestionarea tuturor DEEE și ca producătorii să-și marcheze în 
mod clar produsele în conformitate cu articolul 11 alineatul (2). Această 
garanție asigură că vor fi finanțate operațiunile prevăzute la alineatul (1) 
privind produsul respectiv. Garanția poate lua forma unei participări a 
producătorului la sisteme adecvate de finanțare a gestionării DEEE, a 
unei asigurări de reciclare sau a unui cont bancar blocat. 
Costurile generate de colectare, tratare și eliminare nepoluantă nu se 
comunică separat cumpărătorilor în momentul vânzării de noi produse. 
 (3)  Finanțarea costurilor de gestionare a DEEE provenite de la 
produse introduse pe piață înainte de data prevăzută la alineatul (1) 
(deșeuri istorice) este asigurată printr-unul sau mai multe sisteme, la 
care toți producătorii existenți pe piață în momentul generării costurilor 
contribuie în mod proporțional, de exemplu în funcție de cota lor de 
piață pe tip de echipament. 
Statele membre se asigură ca, pe o perioadă de tranziție de 8 ani (10 ani 
pentru categoria 1 din anexa IA) de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, producătorii să aibă posibilitatea de a informa cumpărătorii, la 
vânzarea de noi produse, în legătură cu costurile de colectare, tratare și 
eliminare nepoluantă. Costurile astfel menționate nu depășesc costurile 
reale suportate. 
(4)  Statele membre se asigură ca producătorii care furnizează 
echipamente electrice și electronice prin mijloace de comunicare la 
distanță să respecte de asemenea cerințele stabilite în prezentul articol în 
ceea ce privește echipamentul furnizat în statul membru în care 
domiciliază cumpărătorul echipamentului respectiv. 
▼M1 

Articolul 9 

Finanțarea privind DEEE provenite de la alți utilizatori decât 
gospodăriile particulare 
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(1)  Statele membre asigură ca, până la 13 august 2005, finanțarea 
costurilor de colectare, tratare, recuperare și eliminare nepoluantă a 
DEEE provenite de la alți utilizatori decât gospodăriile particulare și 
generate de produse și introduse pe piață după 13 august 2005. 

Statele membre asigură ca, până la 13 august 2005, pentru DEEE 
provenite de la produse introduse pe piață înainte de 13 august 2005 
(„deșeuri istorice”), finanțarea costurilor de gestionare să fie asigurată în 
conformitate cu paragrafele al treilea și al patrulea. 

În cazul deșeurilor istorice înlocuite cu noi produse echivalente sau cu 
noi produse care îndeplinesc aceeași funcție, finanțarea costurilor de 
gestionare este asigurată de producătorii acestor produse la furnizarea 
acestora. Statele membre pot prevedea, ca soluție alternativă, ca și alți 
utilizatori decât gospodăriile particulare să participe, de asemenea, 
parțial sau în totalitate, la finanțarea costurilor de gestionare. 

În cazul altor deșeuri istorice, finanțarea costurilor de gestionare este 
asigurată de alți utilizatori decât gospodăriile individuale. 

(2)  Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentei directive, 
producătorii și alți utilizatori decât gospodăriile particulare pot încheia 
acorduri care stabilesc alte metode de finanțare. 

Articolul 10 

Informații pentru utilizatori 
(1)  Statele membre se asigură ca utilizatorilor de echipamente 
electrice și electronice din gospodăriile particulare să le fie furnizate 
informațiile necesare în legătură cu: 
(a) obligația de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale 

nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE; 
(b) sistemele de predare și colectare puse la dispoziția lor; 
(c) rolul lor în refolosirea, reciclarea și celelalte forme de valorificare a 

DEEE; 
(d) efectele potențiale asupra mediului și sănătății umane ca urmare a 

prezenței substanțelor periculoase în echipamentele electrice și 
electronice; 

(e) semnificația simbolului din anexa IV. 
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(2)  Statele membre adoptă măsurile adecvate, astfel încât 
consumatorii să participe la colectarea DEEE și pentru a-i încuraja să 
faciliteze procesul de refolosire, tratare și valorificare. 
(3)  Pentru a reduce la minimum eliminarea DEEE împreună cu 
deșeurile municipale nesortate și pentru a facilita colectarea lor 
selectivă, statele membre veghează ca producătorii să marcheze în mod 
corespunzător cu simbolul din anexa IV echipamentele electrice și 
electronice introduse pe piață după 13 august 2005. În cazuri 
excepționale, în care acest lucru se dovedește necesar datorită mărimii 
sau funcției produsului, simbolul respectiv se tipărește pe ambalaj, pe 
instrucțiunile de utilizare și pe certificatul de garanție al echipamentului 
electric și electronic în cauză. 
(4)  Statele membre pot solicita ca producătorii și/sau distribuitorii să 
furnizeze toate sau o parte din informațiile prevăzute la alineatele (1)-
(3), de exemplu în instrucțiunile de utilizare sau la punctul de vânzare. 

Articolul 11 

Informații pentru instalațiile de tratare 
(1)  Pentru a facilita refolosirea și tratarea adecvată și ecologică a 
DEEE, în special întreținerea, îmbunătățirea, repararea și reciclarea, 
statele membre iau măsurile necesare astfel încât producătorii să 
furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piață, în termen de 
un an de la comercializarea echipamentului, informațiile referitoare la 
refolosire și tratare. Aceste informații precizează, în măsura în care 
centrele de refolosire și instalațiile de tratare și de reciclare au nevoie de 
aceasta pentru a respecta dispozițiile prezentei directive, diferitele 
componente și materiale ale EEE, precum și amplasamentul substanțelor 
și preparatelor periculoase în aceste echipamente. Producătorii de EEE 
pun aceste informații la dispoziția centrelor de refolosire și a instalațiilor 
de tratare și de reciclare sub forma unor manuale sau prin intermediul 
mijloacelor electronice (de exemplu CD-ROM sau servicii on line). 

(2)  Statele membre veghează ca orice producător al unui aparat 
electric sau electronic introdus pe piață după 13 august 2005 să poată fi 
identificat în mod clar prin eticheta de pe aparat. În plus, pentru ca data 
de comercializare a aparatului să poată fi determinată fără echivoc, un 
marcaj specifică faptul că aparatul a fost introdus pe piață după 13 
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august 2005. Comisia încurajează pregătirea de norme europene în acest 
scop. 

Articolul 12 

Informații și întocmirea de rapoarte 
(1)  Statele membre întocmesc un registru al producătorilor și adună 
anual informații, inclusiv estimări motivate, cu privire la cantitățile și 
categoriile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață, 
colectate prin diferitele modalități și refolosite, reciclate și valorificate în 
statele membre, precum și cu privire la greutatea sau, dacă aceasta nu 
este posibil, la numărul deșeurilor colectate exportate. 

Statele membre se asigură ca producătorii care furnizează echipamente 
electrice și electronice prin mijloace de comunicare la distanță să ofere 
informații în ceea ce privește respectarea cerințelor prevăzute la articolul 
8 alineatul (4) și în ceea ce privește cantitățile și categoriile de 
echipamente electrice și electronice introduse pe piețele statului membru 
în care își are domiciliul cumpărătorul acestor echipamente. 

Statele membre se asigură ca informațiile solicitate să fie transmise 
Comisiei o dată la doi ani în termen de 18 luni de la sfârșitul perioadei 
pentru care sunt valabile. Prima serie de informații se referă la anii 2005 
și 2006. Aceste informații se prezintă într-un format care se stabilește în 
termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei directive, în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (2), în 
vederea constituirii unor baze de date privind DEEE și tratarea lor. 

Statele membre asigură un schimb adecvat de informații pentru a 
respecta dispozițiile prezentului alineat, în special pentru operațiunile de 
tratare prevăzute la articolul 6 alineatul (5). 

(2)  Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute la alineatul (1), statele 
membre trimit Comisiei, o dată la trei ani, un raport privind aplicarea 
prezentei directive. Acest raport se întocmește pe baza unui chestionar 
sau a unei schițe elaborate de Comisie în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 
decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind 
aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (1). Chestionarul sau 

                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 48. 
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schița se trimite statelor membre cu șase luni înainte de începerea 
perioadei la care se referă raportul. Raportul este pus la dispoziția 
Comisiei în termen de nouă luni de la sfârșitul perioadei de trei ani la 
care se referă.  

Primul raport pe trei ani se referă la perioada 2004-2006. 

Comisia publică un raport privind aplicarea prezentei directive în termen 
de nouă luni de la primirea rapoartelor statelor membre. 

▼M2 

Articolul 13 

Adaptarea la progresul științific și tehnic 
Se adoptă orice modificări necesare în vederea adaptării la progresul 
științific și tehnic a articolului 7 alineatul (3), a anexei IB (în special în 
vederea adăugării eventuale a aparatelor casnice de iluminat, a becurilor 
cu filament și a produselor fotovoltaice, precum panourile solare), a 
anexei II (în special ținând seama de progresele tehnice înregistrate în 
domeniul tratării DEEE) și a anexelor III și IV. Aceste măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la 
articolul 14 alineatul (3). 

Înainte de modificarea anexelor, Comisia consultă, în special, 
producătorii de echipamente electrice și electronice, agenții de reciclare, 
întreprinderile de tratare, precum și organizațiile de protecție a mediului 
și asociațiile lucrătorilor și consumatorilor. 

Articolul 14 

Comitetul 
(1)  Comisia este sprijinită de comitetul constituit în temeiul 
articolului 18 din Directiva 75/442/CEE. 

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor 
articolului 8 din decizia respectivă. 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilește la trei luni. 
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▼M2 
(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8. 

Articolul 15 

Sancțiuni 
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 
încălcării dispozițiilor interne adoptate în aplicarea prezentei directive. 
Sancțiunile astfel prevăzute sunt efective, proporționale și disuasive. 

Articolul 16 

Inspecția și controlul 
Statele membre se asigură că inspecția și controlul permit verificarea 
aplicării corespunzătoare a prezentei directive. 

Articolul 17 

Transpunerea 
(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 
13 august 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire 
la aceasta. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare 
a acestei trimiteri.  

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele 
tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative pe care le 
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.  

(3)  Cu condiția ca obiectivele stabilite de prezenta directivă să fie 
atinse, statele membre pot transpune dispozițiile articolului 6 alineatul 
(6), articolului 10 alineatul (1) și articolului 11 prin intermediul unor 
acorduri între autoritățile competente și sectoarele economice în cauză. 
Aceste acorduri îndeplinesc următoarele cerințe: 
(a) acordurile sunt executorii; 
(b) acordurile precizează obiectivele și termenele corespunzătoare; 
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(c) acordurile se publică în jurnalul oficial al statului membru în cauză 
sau într-un document oficial la fel de accesibil publicului și se 
transmit Comisiei; 

(d) rezultatele obținute fac obiectul unui control periodic, sunt 
comunicate autorităților competente și Comisiei și sunt puse la 
dispoziția publicului în condițiile prevăzute în acord; 

(e) autoritățile competente asigură examinarea rezultatelor obținute în 
cadrul acordului; 

(f) în cazul nerespectării acordului, statele membre trebuie să pună în 
aplicare dispozițiile pertinente ale prezentei directive adoptând acte 
cu putere de lege sau acte administrative. 

(4) (a) Grecia și Irlanda, care, datorită: 
— deficitului lor general în infrastructuri pentru reciclare; 
— condițiilor geografice, cum ar fi un număr mare de insule 

mici sau prezența zonelor rurale sau muntoase; 
— unei densități scăzute a populației și 
— unui nivel scăzut de consum de echipamente electrice și 

electronice, 

nu sunt în măsură să atingă obiectivul de colectare prevăzut 
la articolul 5 alineatul (5) primul paragraf sau obiectivele de 
valorificare prevăzute în articolul 7 alineatul (2) și care, în 
temeiul articolului 5 alineatul (2) al treilea paragraf din 
Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 
privind rampele de gunoi (1), pot solicita o prelungire a 
termenului prevăzut în articolul respectiv, pot prelungi 
termenele prevăzute la articolul 5 alineatul (5) și articolul 7 
alineatul (2) din prezenta directivă cu până la maximum 24 
de luni. 

Aceste state membre informează Comisia cu privire la 
decizia lor până la data transpunerii prezentei directive. 

(b) Comisia informează celelalte state membre și Parlamentul European 
cu privire la aceste decizii. 

(5)  În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un 
raport pe baza experienței acumulate prin aplicarea prezentei directive, 
                                                           
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1. 
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în special în ceea ce privește sistemele de colectare selectivă, tratare, 
valorificare și finanțare. În plus, raportul ține seama de evoluția 
tehnicilor, de experiența acumulată, de cerințele ecologice și de 
funcționarea pieței interne. După caz, raportul este însoțit de propuneri 
de modificare a dispozițiilor aplicabile ale prezentei directive. 

Articolul 18 

Intrarea în vigoare 
Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. 

Articolul 19 

Destinatari 
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

ANEXA IA 

Categorii de echipamente electrice și electronice reglementate de 
prezenta directivă 

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 

3. Echipamente informatice și de telecomunicații 

4. Echipamente de larg consum 

5. Echipamente de iluminat 

6. Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor 
industriale fixe de mari dimensiuni) 

7. Jucării, echipamente sportive și de agrement 

8. Dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor 
implantate și infectate) 

9. Instrumente de supraveghere și control 

10. Distribuitoare automate 
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ANEXA IB 

Lista cu produsele care trebuie luate în considerare în sensul 
prezentei directive și care sunt cuprinse în categoriile enumerate în 

anexa IA 
1. A p a r a t e  d e  u z  c a s n i c  d e  m a r i  d i m e n s i u n i  

Aparate frigorifice mari 
Frigidere 
Congelatoare 
Alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea și 
păstrarea produselor alimentare 
Mașini de spălat rufe 
Uscătoare de haine 
Mașini de spălat veselă 
Mașini de gătit 
Sobe electrice 
Plite electrice 
Cuptoare cu microunde 
Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gătit și 
prelucrarea alimentelor 
Aparate electrice de încălzit 
Radiatoare electrice 
Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru 
încălzirea camerelor, a paturilor și a scaunelor și fotoliilor 
Ventilatoare electrice 
Aparate de aer condiționat 
Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare și de 
climatizare 

2. A p a r a t e  d e  u z  c a s n i c  d e  m i c i  d i m e n s i u n i 
Aspiratoare 
Aparate de curățat covoare 
Alte aparate de curățat 
Aparate de cusut, tricotat, țesut și alte prelucrări ale textilelor 
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Fiare de călcat și alte aparate de călcat, calandrat și alte forme de 
întreținere a îmbrăcămintei 
Aparate de prăjit pâine 
Friteuze 
Mașini de măcinat cafea, filtre de cafea și echipamente de deschis 
sau sigilat recipiente sau ambalaje 
Cuțite electrice 
Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuțe de dinți, aparate de 
ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală 
Ceasuri deșteptătoare, ceasuri de mână și alte echipamente de 
măsurat, indicat sau înregistrat timpul 
Cântare 

3. E c h i p a m e n t e  i n f o r m a t i c e  ș i  d e  t e l e c o m u n i c a ț i i 
Prelucrare centralizată a datelor: 
Unități centrale 
Minicalculatoare 
Imprimante 
Informatică personală: 
Calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și 
tastatură) 
Calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și 
tastatură) 
Calculatoare mici portabile 
Calculatoare electronice 
Imprimante 
Fotocopiatoare 
Mașini de scris electrice și electronice 
Calculatoare de buzunar și de birou  
și alte produse și echipamente de colectat, stocat, prelucrat, 
prezentat sau comunicat informații prin mijloace electronice 
Terminale și sisteme pentru utilizatori 
Faxuri 
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Telexuri 
Telefoane 
Telefoane publice 
Telefoane fără fir 
Telefoane celulare 
Roboți telefonici  
și alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini sau alte 
informații prin telecomunicație 

4. E c h i p a m e n t e  d e  l a rg  c o n s u m 
Aparate de radio 
Televizoare 
Camere video 
Aparate video 
Aparate de înaltă fidelitate 
Amplificatoare audio 
Instrumente muzicale  
și alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete 
sau imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a 
sunetului sau imaginii altfel decât prin telecomunicații 

5. E c h i p a m e n t e  d e  i l u m i n a t 
Aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepția 
aparatelor casnice de iluminat 
Lămpi fluorescente drepte 
Lămpi fluorescente compacte 
Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu 
vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice 
Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune 
Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat 
lumina, cu excepția becurilor cu filament 

6. U n e l t e  e l e c t r i c e  ș i  e l e c t r o n i c e (c u  e x c e p ț i a  
u n el t e l or  i n d u s t r i a l e  f i x e  d e  m a r i  d i m e n s i u n i) 
Mașini de găurit 
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Ferăstraie 
Mașini de cusut 
Echipamente de strunjit, de frezat, de șlefuit, de polizat, de tăiat cu 
ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de ștanțat, de 
fălțuit, de îndoit sau destinate altor operațiuni de prelucrare a 
lemnului, metalului sau altor materiale 
Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru înșurubat 
sau de extragere a niturilor, cuielor, șuruburilor sau pentru alte 
utilizări similare 
Dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare 
Echipamente de pulverizat, de împrăștiat, de dispersat sau alte 
operațiuni de tratare a substanțelor lichide sau gazoase prin alte 
mijloace 
Unelte de tuns iarba sau pentru alte activități de grădinărit 

7. J u c ă r i i,  e c h i p a m e n t e  s p o r t i v e  ș i  d e  a g r e m e n t 
Trenuri electrice sau mașini de curse în miniatură 
Console portabile de jocuri video 
Jocuri video 
Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc. 
Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice 
Automate cu monede 

8. D i s p o z i t i v e  m e d i c a l e  (c u  e x c e p ț i a  t u t u r o r                
p r o d u s e l o r  i m p l a n t a t e  s a u  i n f e c t a t e ) 
Echipamente de radioterapie 
Echipamente de cardiologie 
Dializoare 
Ventilatoare pulmonare 
Echipamente de medicină nucleară 
Echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro 
Analizoare 
Aparate frigorifice 
Teste de fecundare 

 264

Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a 
bolilor, rănilor sau incapacităților 

9. I n s t r u m e n t e  d e  s u p r a v e g h e r e  ș i  c o n t r o l 
Detectoare de fum 
Regulatoare de căldură 
Termostate 
Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca 
echipamente de laborator 
Alte instrumente de supraveghere și control utilizate în instalații 
industriale (de exemplu în panourile de control) 

10. D i s t r i b u i t o a r e  a u t o m a t e 
Distribuitoare automate de băuturi calde 
Distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci 
Distribuitoare automate de produse solide 
Distribuitoare automate de bani 
Toate aparatele care furnizează automat o gamă largă de produse 

ANEXA II 

Tratarea selectivă a materiilor și componentelor deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice în conformitate cu articolul 6 

alineatul (1) 
1. Se impune îndepărtarea cel puțin a următoarelor substanțe, 

preparate și componente din orice deșeu de echipamente electrice și 
electronice care face obiectul unei colectări selective: 
— condensatoarele care conțin policlorobifenil (PCB), în 

conformitate cu Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 
septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a 
terfenililor policlorurați (PCB/PCT) (1); 

— componentele care conțin mercur, precum întrerupătoarele sau 
lămpile cu retroiluminare; 

— bateriile; 

                                                           
1 JO L 243, 24.9.1996, p. 31. 
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— plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, 
și alte dispozitive, dacă suprafața plăcii de circuit imprimat este 
mai mare de 10 cm2; 

— cartușele de toner, lichid sau sub formă de pastă, precum și 
tonerele de culoare; 

— materialele plastice care conțin materiale bromurate 
nepropagatoare de flacără; 

— deșeurile de azbest și componentele care conțin azbest; 
— tuburile catodice; 
— clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) 

sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC); 
— lămpile cu descărcare în gaze; 
— ecranele cu cristale lichide (împreună cu carcasa lor, după caz) 

cu o suprafață mai mare de 100 cm2 și toate ecranele 
retroiluminate cu lămpi de gaz cu descărcare; 

— cablurile electrice externe; 
— componentele care conțin fibre ceramice refractare precum cele 

descrise în Directiva 97/69/CE a Comisiei din 5 decembrie 
1997 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a 
Consiliului cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor periculoase (1); 

— componentele care conțin substanțe radioactive, cu excepția 
componentelor care nu depășesc în cantitate valorile de scutire 
stabilite la articolul 3 din Directiva 96/29/Euratom a Consiliului 
din 13 mai 1996 de stabilire a standardelor de siguranță de bază 
privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva 
pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (2) și în anexa I la 
directiva respectivă; 

— condensatorii electrolitici care conțin substanțe periculoase 
(înălțime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar în 
mod proporțional). 

Aceste substanțe, preparate și componente sunt eliminate sau 
valorificate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 75/442/CEE a 
Consiliului. 

                                                           
1 JO L 343, 13.12.1997, p. 19. 
2 JO L 159, 29.6.1996, p. 1. 
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2. Componentele următoare ale DEEE care fac obiectul unei colectări 
selective trebuie să fie tratate în felul următor: 
— tuburile catodice: se îndepărtează învelișul fluorescent; 
— echipamentele ce conțin gaze care epuizează stratul de ozon sau 

care prezintă un potențial de încălzire globală a climei (PIGC) 
mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de 
refrigerare: gazele se extrag și se tratează în mod corespunzător. 
Gazele care epuizează stratul de ozon se tratează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 
privind substanțele care diminuează stratul de ozon (1). 

— lămpile de gaz cu descărcare: se îndepărtează mercurul. 

3. Ținând seama de considerentele ecologice și de oportunitatea 
refolosirii și reciclării, alineatele (1) și (2) se aplică astfel încât să nu 
împiedice refolosirea și reciclarea nepoluantă a componentelor sau a 
aparatelor întregi. 

M2 
4. Acționând în conformitate cu procedura de reglementare cu control 

menționată la articolul 14 alineatul (3), Comisia evaluează cu 
prioritate dacă se impune modificarea dispozițiilor referitoare la 
plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile și la ecranele cu 
cristale lichide. 

ANEXA III 

Cerințe tehnice în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) 
1. Locuri de depozitare (inclusiv depozitare temporară) a DEEE 

înainte de tratarea lor (fără a aduce atingere cerințelor Directivei 
1999/31/CE a Consiliului): 
— suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu 

instalații de colectare a pierderilor prin scurgere și, după caz, cu 
decantoare și epuratoare-degresatoare; 

— prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate. 
                                                           
1 JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2039/2000 (JO L 244, 29.9.2000, p. 26). 
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2. Locuri de tratare a DEEE: 
— cântare de măsurare a greutății deșeurilor tratate; 
— suprafețe impermeabile și prelate rezistente la intemperii pentru 

zonele adecvate, prevăzute cu instalații de colectare a 
pierderilor prin scurgere și, după caz, cu decantoare și 
epuratoare-degresatoare; 

— depozitare adecvată pentru piesele detașate demontate; 
— containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a 

condensatorilor cu conținut de PCB/PCT și a altor deșeuri 
periculoase precum deșeurile radioactive; 

— echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementările 
în materie de sănătate și mediu. 

ANEXA IV 

Simbol pentru marcarea echipamentelor electrice și electronice 
Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac 
obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o 
cruce, ca în imaginea de mai jos. Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, 
lizibil și indelebil. 
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DIRECTIVA 2008/34/CE  
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 11 martie 2008 

de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (DEEE), în ceea ce privește 

competențele de executare conferite Comisiei 
 
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special 
articolul 175 alineatul (1), 
având în vedere propunerea Comisiei, 
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1), 
după consultarea Comitetului Regiunilor, 
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat (2), 
întrucât: 
(1) Directiva 2002/96/CE A Parlamentului European și a Consiliului 

(3) prevede adoptarea anumitor măsuri în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a 
normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite 
Comisiei (4). 

(2) Decizia 1999/468/CE a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, 
care a introdus procedura de reglementare cu control pentru 
adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care 
sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale unui act de 
bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste 
elemente sau prin adăugarea de elemente noi neesențiale. 

                                                           
1 JO C 161, 13.7.2007, p. 45. 
2 Avizul Parlamentului European din 11 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) 
și Decizia Consiliului din 3 martie 2008. 
3 JO L 37, 13.2.2003, p. 24. Directivă modificată prin Directiva 2003/108/CE (JO L 
345, 31.12.2003, p. 106). 
4 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 
22.7.2006, p. 11). 
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(3) În conformitate cu declarația Parlamentului European, a 
Consiliului și a Comisiei (1) cu privire la Decizia 2006/512/CE, 
pentru ca procedura de reglementare cu control să se aplice actelor 
adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 
din tratat, care sunt deja în vigoare, aceste acte trebuie să fie 
adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile. 

(4) Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele și să 
adopte norme de monitorizare a respectării obiectivelor. Deoarece 
măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 
2002/96/CE și să o completeze, inclusiv prin adăugarea de 
elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 

(5) Deoarece Comisia a stabilit prin Decizia 2005/369/CE (2) normele 
detaliate menționate la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 
2002/96/CE, este necesar să se elimine referirea cu privire la 
termenul de 13 august 2004. 

(6) Directiva 2002/96/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificată în 
mod corespunzător. 

(7) Deoarece modificările aduse Directivei 2002/96/CE prin prezenta 
directivă sunt de natură tehnică și se referă numai la procedura 
comitetului, acestea nu trebuie să fie transpuse de statele membre. 
Prin urmare, nu este necesar să se prevadă dispoziții în acest sens, 
20.3.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/65 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Modificări 
Directiva 2002/96/CE se modifică după cum urmează: 
1. Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 
                                                           
1 JO C 255, 21.10.2006, p. 1. 
2 Decizia 2005/369/CE a Comisiei din 3 mai 2005 de stabilire a normelor de control al 
conformității statelor membre și de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 
2002/96/CE (JO L 119, 11.5.2005, p. 13). 
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„Anexa II poate fi modificată prin introducerea altor tehnologii de 
tratare care asigură cel puțin același nivel de protecție a sănătății umane 
și a mediului. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive se adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).” 

2. Articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text: 

„Se stabilesc norme detaliate de monitorizare a respectării de către 
statele membre a obiectivelor enunțate la alineatul (2), inclusiv 
specificațiile referitoare la materii. Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive, completând-o, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la 
articolul 14 alineatul (3).” 

3. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 13 

Adaptarea la progresul științific și tehnic 
Se adoptă orice modificări necesare în vederea adaptării la progresul 
științific și tehnic a articolului 7 alineatul (3), a anexei IB (în special în 
vederea adăugării eventuale a aparatelor casnice de iluminat, a becurilor 
cu filament și a produselor fotovoltaice, precum panourile solare), a 
anexei II (în special ținând seama de progresele tehnice înregistrate în 
domeniul tratării DEEE) și a anexelor III și IV. Aceste măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la 
articolul 14 alineatul (3). Înainte de modificarea anexelor, Comisia 
consultă, în special, producătorii de echipamente electrice și electronice, 
agenții de reciclare, întreprinderile de tratare, precum și organizațiile de 
protecție a mediului și asociațiile lucrătorilor și consumatorilor.” 

4. La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text: 

„(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 
5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în 
vedere dispozițiile articolului 8.” 

5. În anexa II, textul de la punctul 4 se înlocuiește cu următorul text: 
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„4. Acționând în conformitate cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 14 alineatul (3), Comisia evaluează cu 
prioritate dacă se impune modificarea dispozițiilor referitoare la 
plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile și la ecranele cu 
cristale lichide.” 

Articolul 2 

Intrarea în vigoare 
Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 3 

Destinatari 
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Strasbourg, 11 martie 2008. 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 
Președintele        Președintele 

H.-G. PÖTTERING      J. LENARČIČ 
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32000D0532 

DECIZIA COMISIEI 2000/532/CE 

din 3 mai 2000 

de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în 
temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a 

Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului 
de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului 

privind deşeurile periculoase 
[notificată cu numărul C (2000) 1167] 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 
(2000/532/CE) 

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
având în vedere Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 
privind deşeurile1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
91/156/CEE2, în special articolul 1 litera (a), 
având în vedere Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 
1991 privind deşeurile periculoase3, în special articolul 1 alineatul (4) a 
doua liniuţă, 
întrucât: 
(1)  Mai multe state membre au notificat categorii de deşeuri pe care le 

consideră ca prezentând una sau mai multe dintre caracteristicile 
enumerate în anexa III la Directiva 91/689/CEE. 

(2)  Articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE obligă Comisia 
să examineze notificările primite de la statele membre în vederea 
modificării listei de deşeuri periculoase stabilită prin Decizia 
94/904/CE a Consiliului4. 

                                                           
1 JO L 194, 25.7.1975, p. 47. 
2 JO L 78, 26.3.1991, p. 32. 
3 JO L 377, 31.12.1991, p. 20. 
4 JO L 356, 31.12.1994, p. 14. 
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(3)  Orice deşeu care figurează pe lista deşeurilor periculoase trebuie să 
figureze, de asemenea, în catalogul european al deşeurilor stabilit 
prin Decizia 94/3/CE a Comisiei1. Este oportun, pentru a îmbunătăţi 
transparenţa clasificării şi a simplifica dispoziţiile existente, să se 
stabilească o listă comunitară unică, conţinând lista deşeurilor 
stabilită prin Decizia 94/3/CE şi lista deşeurilor periculoase stabilită 
prin Decizia 94/904/CE. 

(4) Comisia este asistată în realizarea acestei sarcini de către comitetul 
instituit prin articolul 18 din Directiva 75/442/CEE. 

(5) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul 
exprimat de comitetul în cauză, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Se adoptă lista anexată la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Deşeurile clasificate drept periculoase se consideră că prezintă una sau 
mai multe din caracteristicile enumerate în anexa III a Directivei 
91/689/CEE şi, în ceea ce priveşte punctele de la H3 la H8, H102 şi H11 
ale acestei anexe, una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: 
— punctul de explozie este inferior sau egal cu 55º C, 
— conţin una sau mai multe substanţe3 clasificate ca foarte toxice cu o 

concentraţie totală egală sau mai mare de 0,1 %, 
                                                           
1 JO L 5, 7.1.1994, p. 15. 
2 Directiva 92/32/CEE a Consiliului (JO L 154, 5.6.1992, p. 1) de modificare pentru a 
şaptea oară a Directivei 67/548/CEE a introdus termenul „toxic pentru reproducere”. 
Acest termen înlocuieşte termenul „teratogen” cu o definiţie mai precisă, fără a 
modifica conceptul. Termenul în cauză este în consecinţă echivalentul termenului 
„teratogen” definit la punctul H10 din anexa III la Directiva 91/689/CEE. 
3 Clasificarea şi numerele R se referă la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 
iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative 
referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (JO 196, 
16.8.1967) şi la modificările sale ulterioare. Limitele concentraţiilor se referă la cele 
stabilite de Directiva 88/379/CEE a Consiliului din 7 iunie 1988 privind armonizarea 
privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase (JO L 187, 16.7.1988, p. 
14) şi la modificările sale ulterioare. 
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— conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca toxice cu o 
concentraţie totală egală sau mai mare de 3 %, 

— conţin una sau mai multe substanţe clasificate ca nocive cu o 
concentraţie totală egală sau mai mare de 25 %, 

— conţin una sau mai multe substanţe corozive din clasa R35 cu o 
concentraţie totală egală sau mai mare de 1 %, 

— conţin una sau mai multe substanţe corozive din clasa R34 cu o 
concentraţie totală egală sau mai mare de 5 %, 

— conţin una sau mai multe substanţe iritante din clasa R41 cu o 
concentraţie totală egală sau mai mare de 10 %, 

— conţin una sau mai multe substanţe iritante din clasele R36, R37, 
R38 cu o concentraţie totală egală sau mai mare de 20 %, 

— conţin una sau mai multe din substanţele recunoscute ca fiind 
cancerigene (din categoriile 1 sau 2) cu o concentraţie totală egală 
sau mai mare de 0,1%, 

— conţin una sau mai multe din substanţele teratogene din categoriile 
1 sau 2 din clasele R60, R61, cu o concentraţie totală egală sau mai 
mare de 0,5 %, 

— conţin una sau mai multe din substanţele teratogene din categoria 3 
din clasele R62, R63, cu o concentraţie totală egală sau mai mare de 
5 %, 

— conţin una sau mai multe din substanţele mutagene din categoriile 1 
sau 2 din clasa R46, cu o concentraţie totală egală sau mai mare de 
0,1%, 

— conţin una sau mai multe din substanţele mutagene din categoria 3 
din clasa R40 la o concentraţie totală egală sau mai mare de 1 %. 

Articolul 3 

Statele membre pot hotărî, în cazuri excepţionale, pe baza probelor 
documentare furnizate într–o manieră corespunzătoare de către 
deţinător, că un anumit deşeu indicat pe listă ca fiind periculos nu 
prezintă nici una dintre caracteristicile enumerate în anexa III la 
Directiva 91/689/CEE. Fără a aduce atingere articolului 1 alineatul (4) 
paragraful al doilea din Directiva 91/689/CEE, statele membre pot de 
asemenea să hotărască, în cazuri excepţionale, dacă un deşeu indicat pe 
listă ca fiind nepericulos prezintă totuşi una sau mai multe dintre 
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caracteristicile enumerate în anexa III a Directivei 91/689/CEE. 
Deciziile luate de către statele membre în temeiul prezentului articol 
sunt comunicate anual Comisiei. Comisia adună toate deciziile în cauză 
şi examinează dacă lista comunitară a deşeurilor şi a deşeurilor 
periculoase ar trebui modificată în conformitate cu deciziile menţionate 
anterior. 

Articolul 4 

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei 
decizii până la 1 ianuarie 2002. 

Articolul 5 

Decizia 94/3/CE şi Deciziile 94/904/CE sunt abrogate începând cu 1 
ianuarie 2002. 

Articolul 6 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 3 mai 2000. 

Pentru Comisie 
      Margot WALLSTRÖM 
         Membru al Comisiei 

ANEXĂ 

Lista deşeurilor stabilită în conformitate cu articolul 1 litera (a) din 
Directiva 75/442/CEE privind deşeurile şi cu articolul 1 alineatul (4) 

din Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase 

Introducere 

1. Prezenta listă de deşeuri este o listă armonizată. Aceasta va fi 
revăzută periodic şi, în caz de nevoie, remaniată conform procedurii 
prevăzute la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE. Este important 
să se specifice că înscrierea pe listă nu înseamnă că materia sau 
obiectul în cauză este deşeu în toate cazurile. Înregistrarea este 
valabilă doar dacă materia sau obiectul în cauză răspunde definiţiei 
termenului de „deşeu” care figurează în articolul 1 litera (a) din 
Directiva 75/442/CEE. 

 276

2. Deşeurile care figurează pe listă sunt supuse dispoziţiilor Directivei 
75/442/CEE, exceptând situaţia în care se aplică articolul 2 alineatul 
(1) litera (b). 

3. Diferitele tipuri de deşeuri care figurează pe listă sunt definite într-o 
manieră completă prin codul de şase cifre pentru rubricile de 
deşeuri şi prin codurile cuprinzând între două şi patru cifre pentru 
titlurile de capitole şi secţiuni. Pentru a găsi rubrica în care este 
clasificat un deşeu pe listă, este necesar să se parcurgă în consecinţă 
următoarele etape: 

3.1 Reperarea sursei care produce deşeul în capitolele de la 01 la 12 sau 
de la 17 la 20 şi reperarea codului corespunzător de şase cifre (cu 
excepţia codurilor din capitolele care se termină cu 99). Este necesar 
să se ia în considerare faptul că o instalaţie specifică poate fi nevoită 
să îşi clasifice activităţile pe mai multe capitole: de exemplu, o uzină 
de maşini poate să producă deşeuri evidenţiate în capitolele 12 
(deşeuri rezultate în urma procesului de dare de formă şi în urma 
tratării suprafeţei metalelor), 11 (deşeuri anorganice conţinând 
metale, provenind din tratarea şi căptuşirea metalelor) şi 08 (deşeuri 
provenind din utilizarea căptuşelilor), pentru că diferite capitole 
corespund unor etape diferite ale procesului de producţie. 

3.2 În cazul în care nici un cod corespunzător deşeurilor nu poate fi găsit 
în capitolele 01 - 12 sau 17 - 20, se verifică dacă unul din capitolele 
13, 14 sau 15 este potrivit pentru clasificarea deşeului în cauză. 

3.3 În cazul în care nici unul din aceste coduri de deşeuri nu se aplică, 
clasificarea deşeului trebuie să se facă în capitolul 16. 

3.4 În cazul în care deşeul respectiv nu este inclus nici în capitolul 16, se 
clasifică în rubrica al cărui cod se termină cu 99 (deşeuri care nu 
sunt incluse în nici o altă categorie) în capitolul listei care 
corespunde activităţilor reperate în prima etapă. 

4. Deşeurile care figurează pe listă şi sunt însoţite de un asterisc (*) 
sunt deşeuri periculoase în sensul articolului 1 alineatul (4) primul 
paragraf din Directiva 91/689/CEE. Aceste deşeuri sunt supuse 
dispoziţiilor Directivei 91/689/CEE privind deşeurile periculoase, 
exceptând cazul în care se aplică articolul 1 alineatul (5) din 
prezenta directivă. 

5. În sensul prezentei directive se înţelege prin „substanţă periculoasă” 
o substanţă care a fost sau care va fi clasată ca periculoasă prin 
Directiva 67/548/CEE sau prin modificările ei ulterioare; prin 
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„metal greu” se înţelege orice compus de antimoniu, arsenic, 
cadmiu, crom (VI), cupru, plumb, mercur, nichel, seleniu, telur, 
taliu şi cositor, precum şi acele metale sub formă metalică 
clasificate ca substanţe periculoase. 

6. În cazul în care deşeurile sunt indicate ca periculoase printr–o 
menţiune specifică sau generală a substanţelor periculoase, aceste 
deşeuri nu sunt periculoase decât dacă substanţele sunt prezente în 
concentraţii (procentaj în puncte) suficiente pentru ca deşeurile să 
prezinte una sau mai multe din caracteristicile enumerate în anexa 
III a Directivei 91/689/CEE. În ceea ce priveşte punctele de la H3 la 
H8, H10 şi H11, se aplică articolul 2 din prezenta decizie. În ceea ce 
priveşte caracteristicile de la punctele H1, H2, H9 şi punctele de la 
H12 la H14, articolul 2 din prezenta decizie nu prevede în prezent 
nici o specificare. 

7. Regulile aplicate pentru numerotarea rubricilor listei sunt 
următoarele: pentru deşeurile care au rămas neschimbate, numerele 
codului utilizat sunt cele din Decizia 94/3/CE. Codurile deşeurilor 
care au fost modificate au fost suprimate şi nu se mai utilizează 
pentru a se evita orice confuzie după punerea în aplicare a noii liste. 
Deşeurile adăugate poartă coduri care nu au fost utilizate în Decizia 
94/3/CE. 

INDEX 

Capitolele din listă 

(poziţii de două cifre) 

01  Deşeuri rezultate din prospecţiuni, minerit, exploatări de carieră, 
precum şi din prepararea şi tratarea ulterioară a mineralelor 

02  Deşeuri din producţia primară din agricultură, horticultură, 
acvacultură, activităţi forestiere, vânătoare şi pescuit, prepararea şi 
procesarea alimentelor 

03  Deşeuri din prelucrarea lemnului şi din producerea hârtiei, a 
cartonului, a celulozei, a placajelor şi a mobilei 

04  Deşeuri din industria pielăriei, blănăriei şi din industria textilă 
05  Deşeuri din rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi din 

tratarea pirolitică a carbonului 
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06  Deşeuri din procese chimice anorganice 
07  Deşeuri din procese chimice organice 
08  Deşeuri din fabricarea, formularea, distribuirea şi utilizarea (FFDU) 

materialelor de acoperire (vopsele, lacuri şi smalţuri vitrificate), 
chituri şi cerneluri tipografice 

09  Deşeuri din industria fotografică 
10  Deşeuri anorganice din procese termice 
11  Deşeuri anorganice conţinând metale, din tratarea şi din acoperirea 

metalelor şi a altor materiale; deşeuri din industria hidrometalurgică 
neferoasă 

12  Deşeuri din turnarea metalelor şi din tratarea mecanică de suprafaţă 
a metalelor şi a materialelor plastice 

13  Uleiuri uzate (exceptând uleiurile alimentare şi categoriile 05 şi 12) 
14  Deşeuri din substanţele organice folosite ca solvenţi (exceptând 

categoriile 07 şi 08) 
15  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale 

textile pentru şters, materiale de filtrare şi echipament de protecţie 
(neincluse în nici o altă categorie) 

16  Deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie din listă 
17  Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv construirea de drumuri) 
18  Deşeuri din activităţi de asistenţă medicală pentru om şi animale 

şi/sau din cercetări în acest domeniu (cu excepţia deşeurilor 
menajere de la gospodării sau restaurante care nu rezultă direct din 
astfel de activităţi) 

19  Deşeuri din instalaţii de tratare a deşeurilor, din instalaţii de tratare 
ex situ a apelor reziduale şi din industria apei 

20  Deşeuri municipale şi deşeuri asimilate provenind din activităţi 
comerciale, din industrii şi administraţie, inclusiv fracţiunile 
colectate separat 

01  DEŞEURI REZULTATE DIN PROSPECŢIUNI, MINERIT, 
EXPLOATĂRI DE CARIERĂ, PRECUM ŞI DIN 
PREPARAREA ŞI TRATAREA ULTERIOARĂ A 
MINERALELOR 

01 01 deşeuri din extracţia mineralelor 
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01 01 01 deşeuri din extracţia mineralelor metalifere 
01 01 02 deşeuri din extracţia mineralelor nemetalifere 

01 02  deşeuri din prepararea mineralelor 
01 02 01 deşeuri din prepararea mineralelor metalifere 
01 02 02 deşeuri din prepararea mineralelor nemetalifere 

01 03  deşeuri din prelucrarea fizică şi chimică ulterioară a 
mineralelor metalifere 

01 03 01 sterile 
01 03 02 deşeuri de prafuri şi pudre 
01 03 03 nămoluri roşii rezultate din producţia de aluminiu 
01 03 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

01 04  deşeuri din prelucrarea fizică şi chimică ulterioară a 
mineralelor nemetalifere 

01 04 01 deşeuri de pietrişuri şi resturi de piatră 
01 04 02 deşeuri de nisip şi argilă 
01 04 03 deşeuri sub formă de prafuri şi pudre 
01 04 04 deşeuri rezultate din prelucrarea potasiului şi sărurilor minerale 
01 04 05 deşeuri din spălarea şi curăţarea mineralelor 
01 04 06 deşeuri din cioplirea şi tăierea cu fierăstrăul a pietrelor 
01 04 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

01 05  nămoluri de foraj şi alte deşeuri de foraj 
01 05 01 nămoluri şi alte deşeuri de foraj conţinând hidrocarburi 
01 05 02 nămoluri şi alte deşeuri de foraj conţinând săruri de bariu 
01 05 03 nămoluri şi alte deşeuri de foraj conţinând cloruri 
01 05 04 nămoluri şi alte deşeuri de foraj conţinând apă dulce 
01 05 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

02  DEŞEURI DIN PRODUCŢIA PRIMARĂ DIN 
AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, 
ACTIVITĂŢI FORESTIERE, VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, 
PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR 
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02 01 deşeuri din producţia primară 
02 01 01 nămoluri din spălare şi curăţare 
02 01 02 deşeuri din ţesuturi animale 
02 01 03 deşeuri din ţesuturi vegetale 
02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) 
02 01 05* deşeuri agrochimice 
02 01 06 excremente, urină şi bălegar (inclusiv paiele uzate), efluenţi 

colectaţi separat şi trataţi ex situ 
02 01 07 deşeuri din exploatarea resurselor forestiere 
02 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

02 02 deşeuri din prepararea şi prelucrarea cărnii, a peştelui şi a 
altor alimente de origine animală 

02 02 01 nămoluri din activităţile de spălare şi curăţare 
02 02 02 deşeuri din ţesuturi animale 
02 02 03 materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare 
02 02 04 nămoluri de la tratarea efluenţilor in situ 
02 02 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

02 03 deşeuri din prepararea şi prelucrarea fructelor, legumelor, 
cerealelor, uleiurilor alimentare, pudrei de cacao şi a cafelei, 
din producerea conservelor şi a tutunului 

02 03 01 nămoluri din spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi 
separare 

02 03 02 deşeuri din agenţii de conservare 
02 03 03 deşeuri din extracţia cu solvenţi 
02 03 04 materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare 
02 03 05 nămoluri de la tratarea efluenţilor in situ 
02 03 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

02 04 deşeuri din prelucrarea zahărului 

02 04 01 pământ din curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr 
02 04 02 carbonat de calciu declasat 
02 04 03 nămoluri de la tratarea efluenţilor in situ 
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02 04 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

02 05 deşeuri din industria produselor lactate 
02 05 01 materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare 
02 05 02 nămoluri de la tratarea efluenţilor in situ 
02 05 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

02 06 deşeuri de la brutării, patiserii, cofetării 
02 06 01 materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare 
02 06 02 deşeuri din agenţii de conservare 
02 06 03 nămoluri de la tratarea efluenţilor in situ 
02 06 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

02 07 deşeuri din producţia de băuturi alcoolice şi nealcoolice (cu 
excepţia cafelei, a ceaiului şi a pudrei de cacao) 

02 07 01 deşeuri din spălarea, curăţarea şi reducerea mecanică a materiei 
prime 

02 07 02 deşeuri de la distilarea alcoolului 
02 07 03 deşeuri de la tratarea chimică 
02 07 04 materiale neadecvate pentru consum sau prelucrare 
02 07 05 nămoluri de la tratarea efluenţilor in situ 
02 07 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

03  DEŞEURI DIN PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI DIN 
PRODUCEREA HÂRTIEI, A CARTONULUI, A 
CELULOZEI, A PLACAJELOR ŞI A MOBILEI 

03 01 deşeuri de la prelucrarea lemnului şi de la producerea de 
placaje şi mobilă 

03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută 
03 01 02 rumeguş 
03 01 03 aşchii, căderi, deşeuri de lemn, de scânduri de particule şi de 

placaje de lemn 
03 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

03 02 deşeuri din produsele de protecţie a lemnului 
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03 02 01* compuşi organici nehalogenaţi de protecţie a lemnului 
03 02 02* compuşi organocloriţi de protecţie a lemnului 
03 02 03* compuşi organometalici de protecţie a lemnului 
03 02 04* compuşi anorganici de protecţie a lemnului 

03 03  deşeuri din producerea şi prelucrarea hârtiei, a cartonului şi 
a pastei de hârtie 

03 03 01 coajă 
03 03 02 drojdie şi leşii verzi (din tratamentul leşiilor negre) 
03 03 03 nămoluri de albire din procedeele pe bază de hipoclorit şi clor 
03 03 04 nămoluri de albire din alte procedee de albire 
03 03 05 nămoluri de albire din reciclarea hârtiei 
03 03 06 nămoluri de hârtie şi fibră 
03 03 07 refuzuri din reciclarea hârtiei şi cartonului 
03 03 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

04  DEŞEURI DIN INDUSTRIA PIELĂRIEI, A BLĂNĂRIEI ŞI 
DIN INDUSTRIA TEXTILĂ 

04 01 deşeuri din industria pielăriei şi a blănăriei 
04 01 01 deşeuri de descărnare şi spintecare 
04 01 02 reziduuri de cenuşărire 
04 01 03* deşeuri de degresare cu conţinut de solvenţi fără fază lichidă 
04 01 04 soluţie de tăbăcire cu conţinut de crom 
04 01 05 soluţie de tăbăcire fără crom 
04 01 06  nămoluri, în special rezultate din tratarea in situ a efluenţilor, 

cu conţinut de crom 
04 01 07  nămol, în special rezultat din tratarea in situ a efluenţilor, fără 

crom 
04 01 08 deşeuri de piele tăbăcită (deşeuri de la spintecare, eliminarea 

striurilor din piele, luări de probe, prafuri de şlefuire), cu 
conţinut de crom 

04 01 09 deşeuri din acoperiri şi finisări 
04 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 
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04 02 deşeuri din industria textilă 
04 02 01 fibre textile nefasonate şi alte substanţe fibroase naturale de 

origine în esenţă vegetală 
04 02 02 fibre textile nefasonate de origine în esenţă animală 
04 02 03 fibre textile nefasonate artificiale sau sintetice 
04 02 04 fibre textile nefasonate amestecate înainte de filare şi ţesere 
04 02 05 fibre textile fasonate de origine în esenţă vegetală 
04 02 06 fibre textile fasonate de origine în esenţă animală 
04 02 07 fibre textile fasonate artificiale sau sintetice prin esenţă 
04 02 08 fibre textile fasonate amestecate 
04 02 09 deşeuri din materiale compozite (materiale textile impregnate, 

elastomeri, plastomeri) 
04 02 10 materiale organice rezultate din produse naturale (de exemplu, 

grăsime sau ceară) 
04 02 14* deşeuri din finisaje cu conţinut de solvenţi organici 
04 02 15 deşeuri  din  finisaje  altele  decât  cele  menţionate  la  punctul 

04 02 14 
04 02 16* coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase 
04 02 17 coloranţi  şi  pigmenţi  alţii  decât  cei  menţionaţi  la  punctul 

04 02 16 
04 02 19* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
04 02 20 nămoluri de la tratarea efluenţilor in situ, altele decât cele 

menţionate la punctul 04 02 
04 02 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

05  DEŞEURI DIN RAFINAREA PETROLULUI, DIN 
PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ŞI DIN 
TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNELUI 

05 01 nămoluri şi deşeuri cu conţinut de hidrocarburi 
05 01 02 nămoluri de desalinizare 
05 01 03* nămoluri de pe fundul bazinelor 
05 01 04* nămoluri alchilice acide 
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05 01 05* hidrocarburi răspândite în mod accidental 
05 01 06 nămoluri din echipamente şi din operaţiuni de întreţinere 
05 01 07* gudroane acide 
05 01 08* alte gudroane şi bitum 
05 01 09* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
05 01 10 nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele 

menţionate la 05 01 09 
05 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

05 02 nămoluri şi deşeuri solide care nu conţin hidrocarburi 
05 02 01 nămoluri din tratarea apei de alimentare a cazanelor 
05 02 02 deşeuri din coloanele de răcire 
05 02 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

05 04 argile de filtrare uzate 
05 04 01* argile de filtrare uzate 

05 05 deşeuri din desulfurarea hidrocarburilor 
05 05 01 deşeuri cu conţinut de sulf 
05 05 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

05 06 deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunelui 
05 06 01* gudroane acide 
05 06 02 asfalt 
05 06 03* alte gudroane 
05 06 04 deşeuri din coloanele de răcire 
05 06 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

05 07 deşeuri de la purificarea gazului natural 

05 07 01* nămoluri cu conţinut de mercur 
05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf 
05 07 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

05 08 deşeuri care provin din regenerarea uleiului 
05 08 01* argile de filtrare uzate 
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05 08 02* gudroane acide 
05 08 03* alte gudroane 
05 08 04* deşeuri lichide apoase care provin din regenerarea uleiului 
05 08 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06  DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE 

06 01 deşeuri de soluţii acide 
06 01 01* acid sulfuric şi acid sulfuros 
06 01 02* acid clorhidric 
06 01 03* acid fluorhidric 
06 01 04* acid fosforic şi acid fosforos 
06 01 05* acid nitric şi acid azotos 
06 01 99* deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 02 deşeuri de soluţii alcaline 
06 02 01* hidroxid de calciu 
06 02 02* sodă 
06 02 03* amoniac 
06 02 99* deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 03 deşeuri din săruri şi soluţiile lor 
06 03 01 carbonaţi (exceptând rubrica 02 04 02) 
06 03 02 soluţii saline cu conţinut de sulfaţi, sulfiţi sau sulfuri 
06 03 03 săruri solide cu conţinut de sulfaţi, sulfiţi sau sulfuri 
06 03 04 soluţii saline cu conţinut de cloruri, fluoruri şi alte halogenuri 
06 03 05 săruri solide cu conţinut de cloruri, fluoruri sau alte halogenuri 
06 03 06 soluţii saline cu conţinut de fosfaţi şi săruri solide derivate 
06 03 07 fosfaţi şi săruri solide derivate 
06 03 08 soluţii saline cu conţinut de nitraţi şi compuşi derivaţi 
06 03 09 săruri solide cu conţinut de nitruri (nitrometalice) 
06 03 10 săruri solide cu conţinut de amoniu 
06 03 11* săruri şi soluţii cu conţinut de cianuri 
06 03 12 săruri şi soluţii cu conţinut de compuşi organici 
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06 03 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 04 deşeuri cu conţinut de metale 
06 04 01 oxizi metalici 
06 04 02* săruri metalice (exceptând rubrica 06 03) 
06 04 03* deşeuri cu conţinut de metale 
06 04 04* deşeuri cu conţinut de mercur 
06 04 05* deşeuri cu conţinut de alte metale grele 
06 04 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 05 deşeuri de la tratarea efluenţilor in situ 

06 05 02* deşeuri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 
substanţe periculoase 

06 05 03 deşeuri de la tratarea efluenţilor in situ, altele decât cele 
menţionate la rubrica 06 05 02 

06 06 deşeuri din chimia sulfului (producere şi prelucrare) şi din 
procese de desulfurare 

06 06 01 deşeuri cu conţinut de sulf 
06 06 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 07 deşeuri din chimia halogenilor 
06 07 01* deşeuri cu conţinut de azbest din procesele de electroliză 
06 07 02* deşeuri de carbon activat din procesul de producere a clorului 
06 07 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 08 deşeuri din producerea siliciului şi a derivaţilor siliciului 
06 08 01 deşeuri din producerea siliciului şi a derivaţilor siliciului 

06 09 deşeuri din chimia fosforului 
06 09 01 fosfogips 
06 09 02 zgură de fosfor 
06 09 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 10 deşeuri din chimia azotului şi din producţia de îngrăşăminte 
chimice 
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06 10 01 deşeuri care provin din chimia azotului şi din producţia de 
îngrăşăminte chimice 

06 11 deşeuri din fabricarea pigmenţilor anorganici şi a 
opacizanţilor 

06 11 01 gips din producţia de dioxid de titan 
06 11 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

06 13 deşeuri din alte procese chimice anorganice 
06 13 01* pesticide anorganice, biocide şi agenţi de conservare a 

lemnului 
06 13 02* carbon activat uzat (cu excepţia rubricii 06 07 02) 
06 13 03 negru de fum 
06 13 04* deşeuri de la prelucrarea azbestului 
06 13 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

07  DEŞEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE 

07 01  deşeuri care provin din fabricarea, formularea, distribuirea 
şi utilizarea (FFDU) produselor organice de bază 

07 01 01* soluţii apoase de spălare şi soluţii-mamă apoase 
07 01 03* solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 

halogenate 
07 01 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
07 01 07* reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare halogenate 
07 01 08  alte reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare 
07 01 09* turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi halogenaţi 
07 01 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi 
07 01 11* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
07 01 12* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele de 

la rubrica 07 01 11 
07 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

07 02 deşeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a 
cauciucului şi a fibrelor sintetice 
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07 02 01* soluţii de spălare şi soluţii-mamă apoase 
07 02 03* solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 

halogenate 
07 02 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
07 02 07* reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare halogenate 
07 02 08 * alte reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare 
07 02 09* turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi halogenaţi 
07 02 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi 
07 02 11* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
07 02 12 nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele de 

la rubrica 07 02 11 
07 02 13 deşeuri de mase plastice 
07 02 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

07 03 deşeuri care provin de la FFDU a vopselelor şi pigmenţilor 
organici (cu excepţia celor de la rubrica 06 11) 

07 03 01* soluţii de spălare şi soluţii-mamă apoase 
07 03 03* solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 

halogenate 
07 03 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
07 03 07* reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare halogenate 
07 03 08 * alte reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare 
07 03 09* turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi halogenaţi 
07 03 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi 
07 03 11* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
07 03 12 nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele de 

la rubrica 07 03 11 
07 03 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

07 04 deşeuri care provin de la FFDU a pesticidelor organice (cu 
excepţia rubricii 02 01 05) 

07 04 01* soluţii de spălare şi soluţii-mamă apoase 
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07 04 03* solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
halogenate 

07 04 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
07 04 07* reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare halogenate 
07 04 08 * alte reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare 
07 04 09* turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi halogenaţi 
07 04 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi 
07 04 11* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
07 04 12 nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele de 

la rubrica 07 04 11 
07 04 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

07 05 deşeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice 

07 05 01* soluţii de spălare şi soluţii-mamă apoase 
07 05 03* solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 

halogenate 
07 05 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
07 05 07* reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare halogenate 
07 05 08 * alte reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare 
07 05 09* turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi halogenaţi 
07 05 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi 
07 05 11* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
07 05 12 nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele de 

la rubrica 07 05 11 
07 05 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

07 06 deşeuri care provin de la FFDU a grăsimilor, săpunurilor, 
detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice 

07 06 01* soluţii de spălare şi soluţii-mamă apoase 
07 06 03* solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 

halogenate 
07 06 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
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07 06 07* reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare halogenate 
07 06 08 * alte reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare 
07 06 09* turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi halogenaţi 
07 06 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi 
07 06 11* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
07 06 12 nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele de 

la rubrica 07 06 11 
07 06 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

07 07 deşeuri care provin de la FFDU a produselor chimice de 
sinteză fină şi a produselor chimice neincluse în altă 
categorie 

07 07 01* soluţii de spălare şi soluţii-mamă apoase 
07 07 03* solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice halogenate 
07 07 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice 
07 07 07* reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare halogenate 
07 07 08 * alte reziduuri de reacţie şi reziduuri de distilare 
07 07 09* turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi halogenaţi 
07 07 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi uzaţi 
07 07 11* nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor cu conţinut de 

substanţe periculoase 
07 07 12 nămoluri de la tratarea in situ a efluenţilor, altele decât cele de 

la rubrica 07 07 11 
07 07 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

08 DEŞEURI DIN FABRICAREA, FORMULAREA, 
DISTRIBUIREA ŞI UTILIZAREA (FFDU) MATERIALELOR 
DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ŞI SMALŢURI 
VITRIFICATE), CHITURI ŞI CERNELURI TIPOGRAFICE 

08 01 deşeuri care provin de la FFDU şi din decaparea vopselelor şi 
a lacurilor 

08 01 11* deşeuri din vopsele şi lacuri care conţin solvenţi organici sau 
alte substanţe periculoase 
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08 01 12 deşeuri din vopsele sau lacuri, altele decât cele prevăzute la 
rubrica 08 01 11 

08 01 13* nămoluri care provin din vopsele sau lacuri conţinând solvenţi 
organici sau alte substanţe periculoase 

08 01 14 nămoluri care provin din vopsele sau lacuri, altele decât cele 
prevăzute la rubrica 08 01 13 

08 01 15* nămoluri apoase care conţin vopsele sau lacuri având în 
compoziţie solvenţi organici sau alte substanţe periculoase 

08 01 16 nămoluri apoase care conţin vopsele sau lacuri, altele decât 
cele prevăzute la rubrica 08 01 15 

08 01 17* deşeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor 
conţinând solvenţi organici sau alte substanţe periculoase 

08 01 18 deşeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor, 
altele decât cele prevăzute la rubrica 08 01 17 

08 01 19* suspensii apoase care conţin vopsele sau lacuri având în 
compoziţie solvenţi organici sau alte substanţe periculoase 

08 01 20 suspensii apoase care conţin vopsele sau lacuri, altele decât 
cele prevăzute la rubrica 08 01 19 

08 01 21 deşeuri din decapanţi de vopsele sau lacuri 
08 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

08 02  deşeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire 
(inclusiv materiale ceramice) 

08 02 01 deşeuri sub formă de pudră din produse de acoperire 
08 02 02 nămoluri apoase care conţin materiale ceramice 
08 02 03 suspensii apoase care conţin materiale ceramice 
08 02 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

08 03 deşeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice 
08 03 01* deşeuri de cerneală cu conţinut de solvenţi halogenaţi 
08 03 02* deşeuri de cerneală cu conţinut de solvenţi nehalogenaţi 
08 03 03 deşeuri care provin din cerneală cu apă 
08 03 04 cerneală uscată 
08 03 05* nămoluri de cerneală cu conţinut de solvenţi halogenaţi 
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08 03 06* nămoluri de cerneală cu conţinut de solvenţi nehalogenaţi 
08 03 07 nămoluri apoase cu conţinut de cerneală 
08 03 08 deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneală 
08 03 09 deşeuri de toner de imprimare (inclusiv cartuşurile) 
08 03 10* deşeuri de solvenţi organici folosiţi pentru curăţat 
08 03 11* deşeuri de soluţii de gravură pe bază de apă tare (acid azotic) 
08 03 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

08 04 deşeuri care provin de la FFDU a adezivilor şi chiturilor 
(inclusiv a produselor de impermeabilizare) 

08 04 09* deşeuri de adezivi şi chituri care conţin solvenţi organici sau 
alte substanţe periculoase 

08 04 10 deşeuri de adezivi şi chituri altele decât cele prevăzute la 
rubrica 08 04 09 

08 04 11* nămoluri de adezivi şi chituri care conţin solvenţi organici sau 
alte substanţe periculoase 

08 04 12 nămoluri de adezivi şi chituri altele decât cele prevăzute la 
rubrica 08 04 11 

08 04 13* nămoluri apoase care conţin adezivi sau chituri conţinând la 
rândul lor solvenţi organici sau alte substanţe periculoase 

08 04 14 nămoluri apoase care conţin adezivi şi chituri altele decât cele 
prevăzute la rubrica 08 04 13 

08 04 15* deşeuri lichide apoase care conţin adezivi sau chituri 
conţinând la rândul lor solvenţi organici sau alte substanţe 
periculoase 

08 04 16 deşeuri lichide apoase care conţin adezivi sau chituri altele 
decât cele prevăzute la rubrica 08 04 15 

08 04 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 
08 05 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 
08 05 01* deşeuri de izocianaţi 

09 DEŞEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ 

09 01 deşeuri din industria fotografică 
09 01 01* soluţii apoase de developare conţinând un activator 
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09 01 02* soluţii apoase de developare pentru plăci offset 
09 01 03* soluţii apoase de developare pe bază de solvenţi 
09 01 04* soluţii de fixare 
09 01 05* soluţii de albire şi soluţii de albire/fixare 
09 01 06* deşeuri care conţin argint de la tratarea in situ a deşeurilor 

fotografice 
09 01 07 peliculă şi hârtie fotografică cu conţinut de argint sau de 

compuşi ai argintului 
09 01 08 peliculă şi hârtie fotografică fără conţinut de argint sau de 

compuşi ai argintului 
09 01 10 aparate fotografice de unică folosinţă fără baterii 
09 01 11* aparate fotografice de unică folosinţă cu baterii din cele 

cuprinse în rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 
09 01 12 aparate fotografice de unică folosinţă conţinând baterii altele 

decât cele prevăzute la rubrica 09 01 11 
09 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 DEŞEURI ANORGANICE DIN PROCESE TERMICE 

10 01 deşeuri provenite din centrale electrice sau alte instalaţii de 
ardere (cu excepţia categoriei 19) 

10 01 01 zguri de cărbune 
09 01 02 cenuşă volantă de cărbune 
10 01 03 cenuşă volantă de turbă şi de lemn (netratat) 
10 01 04* cenuşă volantă de hidrocarburi 
10 01 05 deşeuri solide din reacţii pe bază de calciu, provenind din 

desulfurarea gazelor de fum 
10 01 06 alte deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 01 07 nămoluri din reacţii pe bază de calciu, provenind din 

desulfurarea gazelor de fum 
10 01 08 alte nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 01 09* acid sulfuric 
10 01 11 nămoluri apoase provenind din curăţarea cazanelor 
10 01 12 căptuşeli de cuptor şi produse refractare uzate 
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10 01 13* cenuşă volantă provenită din hidrocarburile emulsionate 
folosite drept combustibil 

10 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 02 deşeuri din industria siderurgică 
10 02 01 deşeuri de zgură de la furnale şi oţelării 
10 02 02 zgură netratată 
10 02 05 alte nămoluri 
10 02 06 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 02 07* deşeuri solide provenind din tratarea gazelor cuptoarelor 

electrice cu arc conţinând substanţe periculoase 
10 02 08 deşeuri solide de la tratarea gazelor cuptoarelor electrice cu arc 

altele decât cele prevăzute la rubrica 10 02 07 
10 02 09 deşeuri solide de la tratarea gazelor de la alte procese 

siderurgice 
10 02 10 arsuri de laminare 
10 02 11* deşeuri provenind din epurarea apelor de răcire cu conţinut de 

hidrocarburi 
10 02 12 alte deşeuri provenind din epurarea apelor de răcire 
10 02 13* nămoluri provenind din tratarea gazelor conţinând substanţe 

periculoase 
10 02 14 nămoluri provenind din tratarea gazelor altele decât cele 

prevăzute la rubrica 10 02 13 
10 02 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 03 deşeuri din pirometalurgia aluminiului 
10 03 01* gudroane şi alte deşeuri carbonatate din fabricarea anozilor 
10 03 02* deşeuri de anozi 
10 03 04* scorie din prima fuziune/ zgură albă 
10 03 05 pulberi de alumină 
10 03 06 benzi de carbon uzat şi materiale ignifuge provenind din 

electroliză 
10 03 07* componentă călită 
10 03 08* scorii murdare din a doua fuziune 
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10 03 09* zguri negre din a doua fuziune 
10 03 10* deşeuri din tratarea scoriilor murdare şi a zgurii negre 
10 03 11 pulberi de tratarea gazelor 
10 03 12 alte particule şi pulberi (inclusiv minereurile fine rezultate din 

mărunţirea zgurilor) 
10 03 13 deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 03 14 nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 03 15* spume inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze 

inflamabile în cantităţi periculoase 
10 03 16 spume altele decât cele prevăzute la rubrica 10 03 15 
10 03 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 04 deşeuri provenind din pirometalurgia plumbului 
10 04 01* scorii (prima şi a doua fuziune) 
10 04 02* zguri şi spume (prima şi a doua fuziune) 
10 04 03* arseniat de calciu 
10 04 04* praf de la tratarea gazelor 
10 04 05* alte particule şi pulberi 
10 04 06* deşeuri solide de la tratarea gazelor 
10 04 07* nămoluri de la tratarea gazelor 
10 04 08 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 04 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 05 deşeuri provenind din pirometalurgia zincului 
10 05 01* scorii (prima şi a doua fuziune) 
10 05 02 zguri şi spume (prima şi a doua fuziune) 
10 05 03* praf de la tratarea gazelor 
10 05 04 alte particule şi pulberi 
10 05 05* deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 05 06* nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 05 07 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 05 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 06 deşeuri provenind din pirometalurgia cuprului 
 296

10 06 01 scorii (prima şi a doua fuziune) 
10 06 02 zguri şi spume (prima şi a doua fuziune) 
10 06 03* pulberi de tratarea gazelor 
10 06 04 alte particule şi pulberi 
10 06 05* deşeuri din rafinarea electrolitică 
10 06 06* deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 06 07* nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 06 08 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 06 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 07 deşeuri provenind din pirometalurgia argintului, aurului şi 
platinei 

10 07 01 scorii (prima şi a doua fuziune) 
10 07 02 zguri şi spume (prima şi a doua fuziune) 
10 07 03 deşeuri solide de la tratarea gazelor 
10 07 04 alte particule şi pulberi 
10 07 05 nămoluri de la tratarea gazelor 
10 07 06 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 07 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 08 deşeuri provenind din pirometalurgia altor metale neferoase 
10 08 01 scorii (prima şi a doua fuziune) 
10 08 02 zguri şi spume (prima şi a doua fuziune) 
10 08 03 praf de la tratarea gazelor 
10 08 04 alte particule şi pulberi 
10 08 05 deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 08 06 nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 08 07 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 08 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 09 deşeuri rezultate din topirea metalelor feroase 
10 09 01 miezuri de turnare şi forme de turnătorie conţinând lianţi 

organici care nu au fost încă turnaţi 
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10 09 02 miezuri de turnare şi forme de turnătorie conţinând lianţi 
organici care au fost turnaţi 

10 09 03 zgură de la cuptoarele de topit 
10 09 04 pulberi de la cuptoarele de topit 
10 09 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 10 deşeuri rezultate din topirea metalelor neferoase 
10 10 01 miezuri de turnare şi forme de turnătorie conţinând lianţi 

organici care nu au fost încă turnaţi 
10 10 02 miezuri de turnare şi forme de turnătorie conţinând lianţi 

organici care au fost turnaţi 
10 10 03 zgură de la cuptoarele de topit 
10 10 04 pulberi de la cuptoarele le de topit 
10 10 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 11 deşeuri de la fabricarea sticlei şi a produselor din sticlă 
10 11 01 deşeuri de preparare înainte de coacere 
10 11 02 deşeuri de sticlă 
10 11 03 deşeuri de materiale pe bază de fibră de sticlă 
10 11 04 pulberi de tratarea gazelor 
10 11 05 alte fibre şi pulberi 
10 11 06 deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 11 07 nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 11 08 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 11 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 12 deşeuri de la fabricarea produselor de ceramică, a 
cărămizilor, a pardoselilor şi a materialelor de construcţie 

10 12 01 deşeuri de preparare înainte de prelucrarea termică 
10 12 02 pulberi de tratarea gazelor 
10 12 03 alte particule şi pulberi 
10 12 04 deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 12 05 nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 12 06 matriţe uzate 
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10 12 07 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 12 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

10 13 deşeuri provenind din fabricarea cimentului, varului şi 
ghipsului şi a produselor şi articolelor derivate 

10 13 01 deşeuri de preparare înainte de prelucrarea termică 
10 13 02 deşeuri provenind din fabricarea azbocimentului 
10 13 03 deşeuri provenind din fabricarea materialelor compozite pe 

bază de ciment 
10 13 04 deşeuri de calcinare şi de hidratare a varului 
10 13 05 deşeuri solide provenind din tratarea gazelor 
10 13 06 alte fibre şi pulberi 
10 13 07 nămoluri provenind din tratarea gazelor 
10 13 08 produse de acoperire şi produse refractare uzate 
10 13 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

11 DEŞEURI ANORGANICE CONŢINÂND METALE, DIN 
TRATAREA ŞI DIN ACOPERIREA METALELOR ŞI A 
ALTOR MATERIALE; DEŞEURI DIN INDUSTRIA 
HIDROMETALURGICĂ NEFEROASĂ 

11 01 deşeuri lichide şi nămoluri din tratarea şi acoperirea 
metalelor (de exemplu, procedee de galvanizare, de 
acoperire cu zinc, de decapare, de gravură, de fosfatare şi 
degresare alcalină) 

11 01 01* deşeuri cianurate (alcaline) conţinând metale grele altele 
decât cromul 

11 01 02* deşeuri cianurate (alcaline) care nu conţin metale grele 
11 01 03* deşeuri necianurate conţinând crom 
11 01 04 deşeuri necianurate care nu conţin crom 
11 01 05* soluţii de decapaj acid 
11 01 06* acizi nespecificaţi în altă parte 
11 01 07* soluţii alcaline nespecificate în altă parte 
11 01 08* nămoluri de fosfatare 
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11 02 deşeuri şi nămoluri din procesele hidrometalurgice cu metale 
neferoase 

11 02 01 nămoluri din hidrometalurgia cuprului 
11 02 02* nămoluri din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarozit şi 

goethit) 
11 02 03 deşeuri din producţia de anozi pentru procedeele de electroliză 

apoasă 
11 02 04 nămoluri nespecificate în altă parte 

11 03 nămoluri şi solide din procesele de călire 

11 03 01* deşeuri cianurate 
11 03 02* alte deşeuri 

11 04 alte deşeuri anorganice conţinând metale nespecificate în altă 
parte 

11 04 01 alte deşeuri anorganice conţinând metale nespecificate în altă 
parte 

12  DEŞEURI DIN TURNAREA METALELOR ŞI DIN 
TRATAREA MECANICĂ DE SUPRAFAŢĂ A 
METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE 

12 01 deşeuri din punerea în formă (forjă, sudură, presă, întindere, 
turnare, decupare, găurire) 

12 01 01 pilitură şi şutaje de metale feroase 
12 01 02 alte particule de metale feroase 
12 01 03 pilitură şi şutaje de metale neferoase 
12 01 04 alte particule de metale neferoase 
12 01 05 particule de materii plastice 
12 01 06* uleiuri uzate folosite în procesul de fabricaţie, conţinând 

halogeni (cu excepţia emulsiilor) 
12 01 07* uleiuri uzate folosite în procesul de fabricaţie, fără halogeni 

(cu excepţia emulsiilor) 
12 01 08* emulsii de prelucrare, conţinând halogeni 
12 01 09* emulsii de prelucrare, fără halogeni 
12 01 10* uleiuri sintetice de prelucrare 
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12 01 11* nămoluri de fabricaţie 
12 01 12* deşeuri de ceară şi grăsimi 
12 01 13 deşeuri de sudură 
12 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

12 02  deşeuri din tratarea mecanică a suprafeţelor (curăţire cu 
alice, şlefuire, ascuţire, lustruire) 

12 02 01 deşeuri de curăţire cu alice 
12 02 02 nămoluri provenind din şlefuire şi ascuţire 
12 02 03 nămoluri de lustruire 
12 02 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

12 03  deşeuri provenind din degresarea cu apă şi cu aburi (cu 
excepţia celor din categoria 11) 

12 03 01* lichide apoase de curăţare 
12 03 02* deşeuri de degresare cu aburi 

13 ULEIURI UZATE (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a 
categoriilor 05 şi 12) 

13 01 uleiuri hidraulice şi lichide de frână uzate 
13 01 01* uleiuri hidraulice conţinând PCB sau PCT 
13 01 02* alte uleiuri hidraulice clorurate (în afara emulsiilor) 
13 01 03* alte uleiuri hidraulice neclorurate (în afara emulsiilor) 
13 01 04* alte uleiuri hidraulice clorurate (emulsii) 
13 01 05* uleiuri hidraulice neclorurate (emulsii) 
13 01 06* uleiuri hidraulice minerale 
13 01 07* alte uleiuri hidraulice 
13 01 08* lichide de frână 

13 02 uleiuri uzate de motor, de cutie de viteze şi de lubrifiere 
13 02 01* uleiuri de motor, de cutie de viteze şi de lubrifiere clorurate 
13 02 02* uleiuri de motor, de cutie de viteze şi de lubrifiere neclorurate 
13 02 03* alte uleiuri de motor, de cutie de viteze şi de lubrifiere 

13 03 uleiuri uzate izolante, fluide suport şi alte lichide 
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13 03 01* uleiuri izolante şi fluide suport şi alte lichide conţinând PCB 
sau PCT 

13 03 02* alte uleiuri izolante, fluide suport şi alte lichide clorurate 
13 03 03* uleiuri izolante, fluide suport şi alte lichide neclorurate 
13 03 04* uleiuri izolante, fluide suport şi alte lichide de sinteză 
13 03 05* uleiuri izolante, fluide suport şi alte fluide de origine minerală 

13 04 hidrocarburi de pe fundul calei 
13 04 01* hidrocarburi de pe fundul calei provenind din navigaţia 

fluvială 
13 04 02* hidrocarburi de pe fundul calei provenind din canalele 

colectoare de la dane 
13 04 03* hidrocarburi de pe fundul calei provenind din alte tipuri de 

navigaţie 

13 05 conţinut de separator apă/hidrocarburi 
13 05 01* deşeuri solide provenind de la separatorii apă/hidrocarburi 
13 05 02* nămoluri provenind de la separatorii apă/hidrocarburi 
13 05 03* nămoluri provenind de la separatorii uleiurilor 
13 05 04* nămoluri sau emulsii de desalinare 
13 05 05* alte emulsii 

13 06 uleiuri uzate nespecificate în altă parte 
13 06 01* uleiuri uzate nespecificate în altă parte 

14 DEŞEURI PROVENITE DE LA SUBSTANŢELE ORGANICE 
FOLOSITE CA SOLVENŢI (cu excepţia categoriilor 07 şi 08) 

14 01 deşeuri provenind din degresarea metalelor şi din întreţinerea 
maşinilor 

14 01 01* clorofluorocarboni 
14 01 02* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi halogenaţi 
14 01 03* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi 
14 01 04* amestecuri apoase de solvenţi halogenaţi 
14 01 05* amestecuri apoase de solvenţi nehalogenaţi 
14 01 06* nămoluri sau deşeuri solide conţinând solvenţi halogenaţi 
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14 01 07* nămoluri sau deşeuri solide fără solvenţi halogenaţi 

14 02 deşeuri provenind din curăţarea textilelor şi din degresarea 
produselor naturale 

14 02 01* solvenţi şi amestecuri de solvenţi halogenaţi 
14 02 02* amestecuri de solvenţi sau lichide organice fără solvenţi 

halogenaţi 
14 02 03* nămoluri sau deşeuri solide conţinând solvenţi halogenaţi 
14 02 04* nămoluri sau deşeuri solide conţinând alţi solvenţi 

14 03 deşeuri provenind din industria electronică 
14 03 01* clorofluorocarboni 
14 03 02* alţi solvenţi halogenaţi 
14 03 03* solvenţi şi amestecuri de solvenţi fără solvenţi halogenaţi 
14 03 04* nămoluri sau deşeuri solide conţinând solvenţi halogenaţi 
11 03 05* nămoluri sau deşeuri solide conţinând alţi solvenţi 

14 04 deşeuri de refrigerenţi şi de gaze propulsoare de aerosoli şi de 
spumă 

14 04 01* clorofluorocarboni 
14 04 02* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi halogeni 
14 04 03* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi 
14 04 04* nămoluri sau deşeuri solide conţinând solvenţi halogeni 
14 04 05* nămoluri sau deşeuri solide conţinând alţi solvenţi 

14 05 deşeuri provenind din recuperarea solvenţilor şi 
refrigerenţilor (reziduuri de distilare) 

14 05 01* clorofluorocarboni 
14 05 02* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi halogenaţi 
14 05 03* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi 
14 05 04* nămoluri conţinând solvenţi halogenaţi 
14 05 05* nămoluri conţinând alţi solvenţi 

15 AMBALAJE ŞI DEŞEURI DE AMBALAJE, MATERIALE 
ABSORBANTE, MATERIALE TEXTILE PENTRU ŞTERS, 
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MATERIALE DE FILTRARE ŞI ECHIPAMENT DE 
PROTECŢIE (neincluse în nici o altă categorie) 

15 01 ambalaje şi deşeuri din ambalaje 
15 01 01 ambalaje din hârtie/carton 
15 01 02 ambalaje din materiale plastice 
15 01 03 ambalaje din lemn 
15 01 04 ambalaje metalice 
15 01 05 ambalaje compozite 
15 01 06 amestec de ambalaje 
15 01 07 ambalaje din sticlă 
15 01 08* ambalaje conţinând reziduuri de substanţe periculoase sau 

contaminate cu astfel de reziduuri 

15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale textile pentru şters şi 
echipament de protecţie 

15 02 02* absorbanţi, materiale filtrante, materiale textile pentru şters şi 
echipament de protecţie contaminate cu substanţe 
periculoase 

15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale textile pentru şters şi 
echipament de protecţie altele decât cele menţionate la 
rubrica 15 02 02 

16 DEŞEURI CARE NU SUNT INCLUSE ÎN NICI O ALTĂ 
CATEGORIE DIN LISTĂ 

16 01 vehicule scoase din uz şi piesele lor 
16 01 03 pneuri scoase din uz 
16 01 04 vehicule casate 
16 01 06 vehicule scoase din uz din care s–au extras lichidele şi alte 

componente periculoase 
16 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

16 02 echipamente casate şi componentele lor 
16 02 09* transformatori şi acumulatori conţinând PCB sau PCT 
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16 02 10* alte echipamente casate cu conţinut de PCB sau PCT sau 
contaminate cu astfel de substanţe altele decât cele enunţate 
în rubrica 16 02 09 

16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorocarburi 
16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber 
16 02 13* echipamente casate cu conţinut de compuşi periculoşi alţii 

decât cei prevăzuţi la rubricile de la 16 02 09 la 16 02 12 
16 02 14 echipamente casate altele decât cele vizate la rubricile de la 16 

02 09 la 16 02 13 
16 02 15* compuşi periculoşi extraşi din echipamentele casate 
16 02 16 compuşi periculoşi extraşi din echipamentele casate alţii decât 

cei prevăzuţi la rubrica 16 02 15 

16 03 rebuturi de fabricare 

16 03 01 rebuturi de fabricare de origine minerală 
16 03 02 rebuturi de fabricare de origine organică 

16 04 deşeuri de explozibili 
16 04 01* deşeuri de muniţii 
16 04 02* deşeuri de artificii 
16 04 03* alte deşeuri de explozibili 

16 05 produse chimice şi gaze în recipiente 
16 05 01 gaze industriale îmbuteliate la înaltă presiune, butelii de gaz cu 

presiune joasă şi aerosoli industriali (inclusiv halonii) 
16 05 02 alte deşeuri conţinând produse chimice anorganice, de 

exemplu, produse chimice de laborator nespecificate în altă 
parte, pudre de extinctori 

16 05 03 alte deşeuri conţinând produse chimice organice, de exemplu, 
produse chimice de laborator nespecificate în altă parte 

16 06 baterii şi acumulatori 
16 06 01* acumulatori cu plumb 
16 06 02* acumulatori Ni-Cd 
16 06 03* baterii conţinând mercur 
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16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia rubricii 16 06 03) 
16 06 05 alte baterii şi alţi acumulatori 
16 06 06* electroliţi de baterii şi acumulatori 

16 07 deşeuri provenind din curăţarea cuvelor de transport şi 
stocare (cu excepţia categoriilor 05 şi 12) 

16 07 01* deşeuri provenind din curăţarea cuvelor de transport maritim, 
conţinând produse chimice 

16 07 02* deşeuri provenind din curăţarea cuvelor de transport maritim, 
conţinând hidrocarburi 

16 07 03* deşeuri provenind din curăţarea cuvelor de transport feroviar 
şi rutier conţinând hidrocarburi 

16 07 04* deşeuri provenind din curăţarea cuvelor de transport feroviar 
şi rutier conţinând produse chimice 

16 07 05* deşeuri provenind din curăţarea cuvelor de stocare, conţinând 
produse chimice 

16 07 06* deşeuri provenind din curăţarea cuvelor de stocu conţinut 
deând hidrocarburi 

16 07 07 deşeuri solide de la nave 
16 07 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 
16 08 catalizatori uzaţi 
16 08 01 catalizatori uzaţi conţinând aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, 

iridiu sau platină (exceptând rubrica 16 08 07) 
16 08 02* catalizatori uzaţi conţinând metale sau compuşi ai metalelor 

de tranziţie1 periculoase 
16 08 03 catalizatori uzaţi conţinând alte metale sau compuşi ai 

metalelor de tranziţie2 (exceptând rubrica 16 08 07) 
16 08 04 catalizatori uzaţi din cracarea catalitică pe strat fluidizat 
16 08 05* catalizatori uzate conţinând acid fosforic 
16 08 06* lichide uzate folosite pe post de catalizatori 

                                                           
1 Metalele de tranziţie sunt următoarele: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, 
niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden, tantal şi 
reniu. 
2 Vezi nota 1 din josul paginii. 
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16 08 07* catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase 

17  DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV 
CONSTRUCŢIA RUTIERĂ) 

17 01 beton, cărămizi, ţigle, ceramică şi materiale pe bază de ghips 
17 01 01 beton 
17 01 02 cărămizi 
17 01 03 ţiglă şi ceramică 
17 01 04 materiale de construcţie pe bază de ghips 
17 01 05 materiale de construcţie pe bază de azbest 

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice 

17 02 01 lemn 
17 02 02 sticlă 
17 02 03 materiale plastice 

17 03 asfalt, gudron, bitum şi produse gudronate 
17 03 01 asfalt conţinând gudron, bitum 
17 03 02 asfalt (fără gudron, bitum) 
17 03 03 gudron şi produse gudronate 

17 04 metale (inclusiv aliajele lor) 
17 04 01 cupru, bronz, alamă 
17 04 02 aluminiu 
17 04 03 plumb 
17 04 04 zinc 
17 04 05 fier şi oţel 
17 04 06 cositor 
17 04 07 metale de amestec 
17 04 08 cabluri 

17 05 pământ şi nămoluri de dragaj 
17 05 03* pământ şi pietriş conţinând substanţe periculoase 
17 05 04  pământ şi pietriş altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 
17 05 05* nămoluri de dragaj conţinând substanţe periculoase 
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17 05 06 nămoluri de dragaj altele decât cele prevăzute la rubrica                     
17 05 05 

17 06 materiale de izolaţie 
17 06 01* materiale de izolaţie conţinând azbest 
17 06 02 alte materiale de izolaţie 

17 07 deşeuri de construcţie şi de demolare în amestec 
17 07 02* deşeuri de construcţie şi de demolare în amestec sau fracţiuni 

separate conţinând substanţe periculoase 
17 07 03 deşeuri de construcţie şi de demolare în amestec altele decât 

cele prevăzute la rubrica 17 07 02 

18  DEŞEURI DIN ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ 
PENTRU OM ŞI ANIMALE ŞI/SAU DIN CERCETĂRI ÎN 
ACEST DOMENIU (cu excepţia deşeurilor menajere de la 
gospodării sau restaurante care nu rezultă direct din astfel de 
activităţi) 

18 01 deşeuri provenind din activităţi de asistenţă natală, de 
diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor la om 

18 01 01 obiecte care înţeapă şi taie (cu excepţia rubricii 18 01 03) 
18 01 02 deşeuri anatomice şi organe, inclusiv saci de sânge şi rezerve 

de sânge (cu excepţia rubricii 18 01 03) 
18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare necesită prescripţii 

speciale în ceea ce priveşte riscurile de infecţie 
18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu necesită prescripţii 

speciale în ceea ce  priveşte riscurile de infecţie (de 
exemplu, îmbrăcăminte, ghips, cearşafuri, îmbrăcăminte de 
unică folosinţă, lenjerii) 

18 01 06* produse chimice pe bază de sau conţinând substanţe 
periculoase 

18 01 07 produse chimice altele decât cele prevăzute la rubrica18 01 06 
18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice 
18 01 09 medicamente altele decât cele prevăzute la rubrica 18 01 08 
18 01 10* deşeuri de amalgam dentar 
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18 02 deşeuri provenind din cercetarea, diagnosticarea, tratarea sau 
prevenirea bolilor la animale 

18 02 01 obiecte care înţeapă şi taie (cu excepţia rubricii 18 01 03) 
18 02 02* deşeuri a căror colectare şi eliminare necesită prescripţii 

speciale în ceea ce priveşte riscurile de infecţie 
18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu necesită prescripţii 

speciale în ceea ce priveşte riscurile de infecţie 
18 02 05* produse chimice pe bază de sau conţinând substanţe 

periculoase 
18 02 06 produse chimice altele decât cele prevăzute la rubrica18 02 05 
18 02 07* medicamente citotoxice şi citostatice 
18 02 08 medicamente altele decât cele prevăzute la rubrica 18 02 07 

19  DEŞEURI DIN INSTALAŢII DE TRATARE A 
DEŞEURILOR, DIN INSTALAŢII DE TRATARE EX SITU 
A APELOR REZIDUALE ŞI DIN INDUSTRIA APEI 

19 01 deşeuri din incinerarea sau piroliza deşeurilor 
19 01 02 deşeuri din purificarea de impurităţi feroase a zgurilor de 

cărbune 
19 01 05* turtă de filtrare provenită din tratarea gazelor 
19 01 06* deşeuri lichide apoase din tratarea gazelor şi alte deşeuri 

lichide apoase 
19 01 07* deşeuri uscate din tratarea gazelor 
19 01 10* carbon activ uzat provenit din epurarea gazelor de fum 
19 01 11* zguri de cărbune şi corpuri vitroase conţinând substanţe 

periculoase 
19 01 12 zguri de cărbune şi corpuri vitroase alţii decât cei prevăzuţi la 

rubrica19 01 11 
19 01 13* cenuşă volantă conţinând substanţe periculoase 
19 01 14 cenuşă volantă altele decât cele prevăzute la rubrica 19 01 13 
19 01 15* cenuşi de sub cazane conţinând substanţe periculoase 
19 01 16 cenuşi de sub cazane altele decât cele prevăzute la rubrica             

19 01 15 
19 01 17* deşeuri de piroliză conţinând substanţe periculoase 
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19 01 18 deşeuri de piroliză altele decât cele prevăzute la rubrica                   
19 01 17 

19 01 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

19 02  deşeuri provenind din tratările fizico–chimice specifice 
deşeurilor industriale (de exemplu decromatare, 
decianurare, neutralizare) 

19 02 01* nămoluri de hidroxizi metalici şi alte nămoluri provenind din 
alte procedee de insolubilizare a metalelor 

19 02 03 deşeuri preamestecate compuse doar din deşeuri necatalogate 
ca nefiind periculoase 

19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu catalogat 
ca fiind periculoase 

19 03 deşeuri stabilizate/solidificate1 
19 03 04* deşeuri parţial2 stabilizate catalogate ca periculoase 
19 03 05 deşeuri stabilizate altele decât cele prevăzute la rubrica              

19 03 04 
19 03 06* deşeuri solidificate catalogate drept periculoase 
19 03 07 deşeuri solidificate altele decât cele prevăzute la rubrica                

19 03 06 
19 04 deşeuri vitroase şi deşeuri provenind din vitrificare 
19 04 01 deşeuri vitroase 
19 04 02* cenuşă volantă şi alte deşeuri din tratarea gazelor de fum 
19 04 03* fază solidă nevitroasă 
19 04 04 deşeuri lichide apoase provenind din călirea deşeurilor vitroase 
19 05 deşeuri din realizarea compostului 

                                                           
1 Procesele de stabilizare modifică periculozitatea constituenţilor deşeurilor şi 
transformă astfel deşeuri periculoase în deşeuri nepericuloase. Procedeele de 
solidificare modifică numai starea fizică a deşeurilor prin intermendiul aditivilor (spre 
exemplu, trecerea de la starea lichidă la cea solidă) fără să modifice proprietăţile lor 
chimice. 
2 Un deşeu este considerat parţial stabilizat dacă, după procesul de stabilizare, riscă 
încă să elibereze în mediul înconjurător, pe termen scurt, mediu sau lung, constituenţi 
periculoşi care nu au fost transformaţi în totalitate în constituenţi nepericuloşi. 
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19 05 01 fracţiunea care nu a fost transformată în compost din deşeurile 
municipale şi deşeurile asimilate 

19 05 02 fracţiunea care nu a fost transformată în compost din deşeurile 
animale şi vegetale 

19 05 03 compost declasat 
19 05 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

19 06 deşeuri din tratarea anaerobă a deşeurilor 
19 06 01 nămoluri de tratare anaerobă a deşeurilor municipale şi 

asimilate 
19 06 02 nămoluri de tratare anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale 
19 06 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

19 07 resturi rezultate în urma extracţiei prin dizolvare 
19 07 01 resturi rezultate în urma extracţiei prin dizolvare 

19 08 deşeuri de la instalaţiile de tratare a apelor reziduale care nu 
sunt incluse în nici o altă categorie 

19 08 01 deşeuri din declorurare 
19 08 02 deşeuri din decantarea cu pat de nisip 
19 08 03* amestecuri de grăsime şi ulei provenind din separarea ulei/ape 

uzate 
19 08 04 nămoluri provenind din tratarea apelor reziduale industriale 
19 08 05 nămoluri provenind din tratarea apelor reziduale urbane 
19 08 06* răşini schimbătoare de ioni saturate sau uzate 
19 08 07* soluţii şi nămoluri provenind din regenerarea schimbătorilor 

de ioni 
19 08 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

19 09 deşeuri provenite din prepararea apei potabile sau a apei de 
uz industrial 

19 09 01 deşeuri solide de primă filtrare şi de declorurare 
19 09 02 nămoluri de purificare a apei 
19 09 03 nămoluri de decarbonatare 
19 09 04 carbon activ uzat 
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19 09 05 răşini schimbătoare de ioni saturate sau uzate 
19 09 06 soluţii şi nămoluri provenind din regenerarea schimbătorilor de 

ioni 
19 09 99 deşeuri care nu sunt incluse în nici o altă categorie 

19 10 deşeuri din sfărâmarea deşeurilor care conţin metale 

19 10 01 deşeuri de fier sau oţel 
19 10 02 deşeuri de metale neferoase 
19 10 03* fracţiune uşoară de reziduuri de sfărâmare conţinând 

substanţe periculoase 
19 10 04 fracţiune uşoară de reziduuri de sfărâmare altele decât cele 

prevăzute la rubrica 19 10 03 
19 10 05* pulberi şi alte fracţiuni conţinând substanţe periculoase 
19 10 06 pulberi şi alte fracţiuni altele decât cele prevăzute la rubrica                

19 10 05 

20  DEŞEURI MUNICIPALE ŞI DEŞEURI ASIMILATE 
PROVENIND DIN ACTIVITĂŢI COMERCIALE, DIN 
INDUSTRII ŞI ADMINISTRAŢIE, INCLUSIV 
FRACŢIUNILE COLECTATE SEPARAT 

20 01 fracţiuni colectate separat 
20 01 01 hârtie şi carton 
20 01 02 sticlă 
20 01 03 mici deşeuri din materiale plastice 
20 01 04 alte materiale plastice 
20 01 05 mici metale (cutii de conserve etc.) 
20 01 06 alte metale 
20 01 07 lemn 
20 01 08 deşeuri organice de bucătărie 
20 01 10 haine 
20 01 11 textile 
20 01 13 solvenţi 
20 01 14* acizi 
20 01 15* deşeuri bazice 
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15 01 17* produse chimice de fotografie 
20 01 19* pesticide 
20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri conţinând mercur 
20 01 22 aerosoli 
20 01 23* echipamente casate conţinând clorofluorocarburi 
20 01 25 uleiuri şi grăsimi alimentare 
20 01 26* uleiuri şi grăsimi altele decât cele prevăzute la rubrica               

20 01 25 
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe 

periculoase 
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini altele decât cele prevăzute 

la rubrica 20 01 27 
20 01 29* detergenţi conţinând substanţe periculoase 
20 01 30 detergenţi conţinând substanţe periculoase alţii decât cei 

prevăzuţi la rubrica 20 01 29 
20 01 31* medicamente citotoxice şi citostatice 
20 01 32 medicamente altele decât cele prevăzute la rubrica 20 01 31 
20 01 33* baterii şi acumulatori în amestec conţinând baterii sau 

acumulatori  incluşii  în  rubricile  16  06  01,  16 06 02 sau 
16 06 03 

20 01 34 baterii şi acumulatori alţii decât cei prevăzuţi la rubrica               
20 01 33 

20 01 35* echipamente casate conţinând compuşi periculoşi alţii decât 
cei din rubricile 20 01 21 şi 20 01 23 

20 01 36 echipamente casate altele decât cele din rubricile 20 01 21,               
20 01 23 şi 20 01 35 

20 02  deşeuri provenite din grădini şi parcuri (inclusiv deşeurile 
din cimitire) 

20 02 01 fracţiune care poate transformată în compost 
20 02 02 pământ şi pietriş 
20 02 03 alte deşeuri care nu pot fi transformate în compost 

20 03 alte deşeuri municipale 
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20 03 01 deşeuri municipale în amestec 
20 03 02 deşeuri din pieţe 
20 03 03 deşeuri de la curăţarea străzilor 
20 03 04 nămoluri din fosele septice 
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DIRECTIVA 2004/35/CE 

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din 21 aprilie 2004 

privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse mediului 

 
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special 
articolul 175 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei [1], 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European [2], 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat [3], având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de 
conciliere la 10 martie 2004, 

întrucât: 

(1) În Comunitate există, în prezent, numeroase situri poluate care 
prezintă riscuri grave pentru sănătate, iar pierderea biodiversității s-
a accelerat în mod dramatic în ultimele decenii. Absența unor 
acțiuni ar putea duce la o poluare și mai mare a așezărilor și la 
pierderi și mai mari ale biodiversității în viitor. Prevenirea și 
repararea, în cea mai mare măsură posibilă, a daunelor aduse 
mediului contribuie la realizarea obiectivelor și la aplicarea 
principiilor politicii comunitare în domeniul mediului, astfel cum 
sunt stabilite de tratat. La luarea deciziilor privind modul de 
reparare a daunelor, trebuie să se țină seama de condițiile locale. 

                                                           
1 JO C 151 E, 25.6.2002, p. 132. 
2 JO C 241, 7.10.2002, p. 162. 
3 Avizul Parlamentului European din 14 mai 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), 
poziția comună a Consiliului din 18 septembrie 2003 (JO C 277 E, 18.11.2003, p. 10) 
și poziția Parlamentului European din 17 decembrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 31 martie 2004 și Decizia 
Consiliului din 30 martie 2004. 
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(2) Prevenirea și repararea daunelor aduse mediului trebuie să se pună 
în aplicare în conformitate cu principiul "poluatorul plătește" 
prevăzut de tratat și cu principiul dezvoltării durabile. Prin urmare, 
principiul fundamental al prezentei directive ar trebui să fie cel 
potrivit căruia operatorul a cărui activitate a cauzat o daună asupra 
mediului sau o amenințare iminentă de producere a unei asemenea 
daune trebuie să răspundă financiar, pentru a-i determina pe 
operatori să adopte măsuri și să dezvolte practici menite să 
diminueze riscurile de producere a unor daune asupra mediului, 
astfel încât să se reducă expunerea la riscurile financiare asociate. 

(3) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume stabilirea unui 
cadru comun pentru prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului la un cost rezonabil pentru societate, nu poate fi realizat 
suficient de bine de către statele membre și, prin urmare, poate fi 
realizat mai bine la nivel comunitar, datorită extinderii prezentei 
directive și a implicațiilor ei legate de alte dispoziții comunitare, și 
anume Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 
privind conservarea păsărilor sălbatice [1], Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică [2] și Directiva 2000/60/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a cadrului comunitar de acțiune în domeniul strategiei 
apelor [3], Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul 
menționat anterior, prezenta directivă nu prevede decât ceea ce este 
necesar pentru a atinge acest obiectiv. 

(4) Daunele aduse mediului se referă, de asemenea, la daunele cauzate 
de elementele prezente în aer, în măsura în care acestea dăunează 
apelor, solului sau speciilor sau habitatelor naturale protejate. 

                                                           
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36). 
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 
284, 31.10.2003, p. 1). 
3 JO L 327, 22.12.2000, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Decizia 
2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1). 
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(5) Ar trebui să se definească noțiunile indispensabile interpretării și 
aplicării corecte a regimului prevăzut de prezenta directivă, în 
special în ceea ce privește definirea daunelor aduse mediului. În 
cazul în care noțiunea în cauză derivă dintr-o altă prevedere 
legislativă comunitară relevantă, aceeași definiție ar trebui utilizată 
pentru a permite utilizarea criteriilor comune și pentru a favoriza o 
aplicare uniformă. 

(6) Speciile și habitatele naturale protejate pot fi definite, de asemenea, 
prin trimitere la speciile și habitatele naturale protejate în temeiul 
legislației interne privind conservarea naturii. Cu toate acestea, ar 
trebui să se țină seama de situațiile speciale în care legislațiile 
comunitare sau legislațiile interne echivalente prevăd anumite 
derogări de la nivelul de protecție a mediului înconjurător. 

(7) În scopul evaluării daunelor asupra solului, definite de prezenta 
directivă, este de dorit să se recurgă la proceduri de evaluare a 
riscurilor pentru a determina în ce măsură sănătatea umană ar putea 
fi afectată. 

(8) Prezenta directivă ar trebui să se aplice, în ceea ce privește daunele 
aduse mediului, activităților profesionale care prezintă un risc 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Aceste activități ar trebui 
să se identifice, în principiu, făcându-se referire la legislația 
comunitară pertinentă care prevede cerințe de reglementare în ceea 
ce privește anumite activități sau practici considerate ca prezentând 
un risc real sau potențial pentru sănătatea umană sau mediu. 

(9) De asemenea, prezenta directivă se aplică, în ceea ce privește 
daunele aduse speciilor și habitatelor naturale protejate, tuturor 
activităților profesionale în afara celor identificate deja direct sau 
indirect în legislația comunitară ca prezentând un risc real sau 
potențial pentru sănătatea umană sau pentru mediu. În astfel de 
cazuri, operatorul trebuie să răspundă în temeiul prezentei directive 
numai în cazul în care a comis o eroare sau o neglijență. 

(10) Ar trebui să se țină seama în mod expres de Tratatul Euratom și de 
convențiile internaționale relevante, precum și de legislația 
comunitară care reglementează în mod mai complet și mai strict 
orice activitate ce intră sub incidența domeniului de aplicare a 
prezentei directive. Prezenta directivă, care nu prevede reguli 
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suplimentare privind conflictul de legi atunci când specifică puterea 
autorităților competente, nu aduce atingere normelor privind 
competența internațională a tribunalelor, prevăzute inter alia de 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 
2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială [1]. Prezenta directivă nu 
ar trebui să se aplice activităților desfășurate în principal în interesul 
apărării naționale și securității internaționale. 

(11) Prezenta directivă are scopul de a preveni și repara daunele aduse 
mediului și nu afectează drepturile la despăgubiri pentru daunele 
tradiționale acordate în temeiul acordurilor internaționale relevante 
de reglementare a răspunderii civile. 

(12) Mai multe state membre sunt părți la acorduri internaționale 
referitoare la răspunderea civilă în anumite domenii. Aceste state 
membre ar trebui să poată rămâne părți la aceste acorduri după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, în timp ce alte state 
membre ar trebui să beneficieze în continuare de posibilitatea de a 
deveni părți la aceste acorduri. 

(13) Nu toate formele de daune aduse mediului pot fi reparate prin 
intermediul unui regim de răspundere. Pentru ca acesta să 
funcționeze, este nevoie de unul sau mai mulți poluatori 
identificabili, dauna ar trebui să fie concretă și cuantificabilă și ar 
trebui stabilită o legătură de cauzalitate între daună și poluatorul sau 
poluatorii identificați. Răspunderea nu constituie, prin urmare, un 
instrument adecvat pentru poluarea cu caracter extins și difuz, în 
cazul căreia este imposibil să se stabilească o legătură între efectele 
negative asupra mediului și acțiunile sau lipsa acțiunilor anumitor 
actori individuali. 

(14) Prezenta directivă nu se aplică vătămărilor corporale, celor aduse 
proprietății private sau pierderilor economice și nu afectează 
drepturile care rezultă din aceste categorii de daune. 

(15) Deoarece prevenirea și repararea daunelor aduse mediului este o 
sarcină care contribuie direct la punerea în aplicare a politicii 

                                                           
1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 
(CE) nr. 1496/2002 al Comisiei (JO L 225, 22.8.2002, p. 13). 

 318

comunitare în domeniul mediului, autoritățile publice ar trebui să 
garanteze aplicarea și executarea corectă a regimului prevăzut de 
prezenta directivă. 

(16) Refacerea mediului ar trebui să se efectueze în mod eficient, 
asigurându-se realizarea obiectivelor pertinente. În acest scop, ar 
trebui să se definească un cadru comun a cărui punere în aplicare 
corectă ar trebui să fie supravegheată de autoritatea competentă. 

(17) Ar trebui să se prevadă dispozițiile corespunzătoare pentru cazurile 
în care se produc mai multe daune asupra mediului, autoritatea 
competentă neputând să asigure adoptarea tuturor măsurilor de 
reparare necesare în mod simultan. În acest caz, autoritatea 
competentă ar trebui să aibă dreptul să decidă care dintre daunele 
aduse mediului trebuie reparată în primul rând. 

(18) În conformitate cu principiului "poluatorul plătește", un operator 
care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei amenințări 
iminente de producere a unei asemenea daune ar trebui să suporte, 
în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de 
reparare necesare. În cazurile în care o autoritate competentă 
acționează, ea însăși sau prin intermediul unui terț, în locul unui 
operator, această autoritate ar trebui să se asigure că cheltuielile pe 
care le-a suportat vor fi recuperate de la operator. De asemenea, 
operatorii ar trebui să suporte, în ultimă instanță, costul evaluării 
daunelor aduse mediului și, după caz, al evaluării amenințării 
iminente de producere a unor asemenea daune. 

(19) Statele membre pot prevedea un calcul forfetar al cheltuielilor 
administrative, judiciare și de executare, precum și al altor cheltuieli 
generale ce trebuie recuperate. 

(20) Un operator nu ar trebui să fie obligat să suporte costurile legate de 
acțiunile de prevenire sau de reparare întreprinse în temeiul 
prezentei directive, în cazul în care dauna respectivă sau 
amenințarea iminentă de producere a unei asemenea daune este 
rezultatul unor evenimente independente de voința sa. Statele 
membre pot prevedea ca operatorul care nu a comis vreo eroare sau 
vreo neglijență să nu suporte costurile referitoare la măsurile de 
reparare, în cazul în care dauna respectivă se datorează unor emisii 
sau evenimente autorizate în mod explicit sau al căror caracter 
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dăunător nu putea fi cunoscut în momentul în care a avut loc 
evenimentul sau emisia. 

(21) Operatorii ar trebui să suporte costurile legate de măsurile de 
prevenire, atunci când aceștia ar fi trebuit neapărat să ia aceste 
măsuri pentru a se conforma actelor cu putere de lege și actelor 
administrative sau condițiilor permiselor sau autorizațiilor ce le 
reglementează activitățile. 

(22) Statele membre pot stabili norme de drept intern care să 
reglementeze alocarea costurilor în cazul existenței mai multor 
autori ai daunelor. Statele membre pot ține seama, mai ales, de 
situația specială a utilizatorilor de produse care s-ar putea să nu fie 
considerați răspunzători de daunele aduse mediului în aceleași 
condiții ca producătorii de asemenea produse. În acest caz, 
împărțirea răspunderii ar trebui determinată în conformitate cu 
legislația internă. 

(23) Autoritățile competente trebuie să aibă dreptul să ceară recuperarea 
costurilor măsurilor de prevenire sau de reparare de la un operator 
într-o perioadă rezonabilă de la data la care măsurile respective au 
luat sfârșit. 

(24) Este necesar să se garanteze existența unor mijloace eficiente de 
punere în aplicare și de executare, asigurând o protecție adecvată a 
intereselor legitime ale operatorilor în cauză, precum și ale altor 
părți interesate. Autoritățile competente trebuie să fie responsabile 
de sarcinile specifice care implică discreție administrativă 
corespunzătoare, în special în ceea ce privește evaluarea importanței 
daunelor și determinarea măsurilor de reparare ce ar trebui 
întreprinse. 

(25) Persoanele afectate sau susceptibile de a fi afectate de o daună 
adusă mediului trebuie să aibă dreptul să ceară autorității 
competente să ia măsuri. Cu toate acestea, protecția mediului este 
un interes difuz pentru care persoanele particulare nu acționează 
întotdeauna sau nu sunt întotdeauna în măsură să acționeze. Prin 
urmare, organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul 
protecției mediului ar trebui să aibă și ele posibilitatea să contribuie 
în mod adecvat la punerea în aplicare eficientă a prezentei directive. 
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(26) Persoanele fizice sau juridice relevante ar trebui să aibă acces la 
procedurile de revizuire a deciziilor, acțiunilor sau lipsei de acțiune 
a autorității competente. 

(27) Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a-i încuraja pe 
operatori să recurgă la asigurări sau alte forme de garanție 
financiară și să dezvolte instrumente și piețe de garanție financiară 
pentru a asigura o acoperire eficientă a obligațiilor financiare 
reglementate de prezenta directivă. 

(28) În cazul în care o daună adusă mediului afectează sau este 
susceptibilă să afecteze mai multe state membre, aceste state 
membre ar trebui să coopereze pentru a asigura acțiuni 
corespunzătoare și eficiente de prevenire și de reparare a daunei 
respective. Statele membre pot încerca să recupereze costurile 
legate de acțiunile de prevenire și de reparare. 

(29) Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să 
mențină sau să adopte dispoziții mai stricte privind prevenirea și 
repararea daunelor aduse mediului; nu ar trebui să împiedice nici 
adoptarea de către statele membre a unor măsuri corespunzătoare în 
cazul în care ar putea avea loc o dublă recuperare a costurilor ca 
urmare a acțiunilor concurente întreprinse de o autoritate 
competentă în temeiul prezentei directive și de către o persoană a 
cărei proprietate este afectată de dauna adusă mediului. 

(30) Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să se aplice daunelor 
cauzate înainte de expirarea termenului de punere în aplicare a 
acesteia. 

(31) Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei experiența 
acumulată în procesul de punere în aplicare a prezentei directive, 
pentru a permite Comisiei să examineze, ținând seama de impactul 
asupra dezvoltării durabile și de riscurile viitoare pentru mediul 
înconjurător, oportunitatea unei eventuale revizuiri a prezentei 
directive, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 
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Articolul 1 

Obiectiv 
Prezenta directivă are ca obiect stabilirea unui cadru de răspundere 
pentru daunele aduse mediului întemeiat pe principiul "poluatorul 
plătește", pentru a preveni și a repara daunele aduse mediului. 

Articolul 2 

Definiții 
În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 
1. "daună adusă mediului" înseamnă:  

(a) daunele cauzate speciilor și habitatelor naturale protejate, adică 
orice daună care are efecte negative grave asupra constituirii sau 
menținerii unei stări favorabile de conservare a unor asemenea 
habitate sau specii. Importanța impactului acestor daune se 
evaluează în raport cu starea inițială, ținându-se seama de criteriile 
prevăzute de anexa I. 

Daunele cauzate speciilor și habitatelor naturale protejate nu 
cuprind efectele negative identificate anterior care rezultă dintr-o 
acțiune a unui operator care a fost autorizată în mod expres de către 
autoritățile competente în conformitate cu dispozițiile de punere în 
aplicare a articolului 6 alineatele (3) și (4) sau a articolului 16 din 
Directiva 92/43/CEE sau a articolului 9 din Directiva 79/409/CEE 
sau, în cazul habitatelor și al speciilor care nu sunt reglementate de 
legislația comunitară, în conformitate cu dispozițiile echivalente ale 
legislației interne privind conservarea naturii; 

(b) daunele aduse apelor, și anume orice daună cu efecte negative grave 
asupra stării ecologice, chimice și/sau cantitative și/sau asupra 
potențialului ecologic a apelor în cauză, astfel cum au fost definite 
de Directiva 2000/60/CE, cu excepția efectelor negative pentru care 
se aplică articolul 4 alineatul (7) din directiva menționată anterior; 

(c) daunele aduse solului, și anume orice contaminare a solului care 
creează un risc semnificativ de consecințe negative asupra sănătății 
umane prin introducerea directă sau indirectă în sol sau în subsol a 
unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme; 
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2. "daună" înseamnă o modificare negativă măsurabilă a unei resurse 
naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de 
resursele naturale care pot surveni direct sau indirect; 

3. "specii și habitate naturale protejate" înseamnă:  
(a) speciile menționate la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 

79/409/CEE sau enumerate în anexa I la aceeași directivă sau cele 
enumerate în anexele II și IV la Directiva 92/43/CEE; 

(b) habitatele speciilor menționate la articolul 4 alineatul (2) din 
Directiva 79/409/CEE sau enumerate în anexa I la aceeași directivă 
sau enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE, habitatele 
naturale enumerate în anexa I la Directiva 92/43/CEE și locurile 
destinate reproducerii sau cele de odihnă ale speciilor enumerate în 
anexa IV la Directiva 92/43/CEE și 

(c) în cazurile în care un stat membru decide astfel, orice habitat sau 
specie care nu a fost enumerată în anexele menționate anterior, 
desemnate de către statul membru în scopuri echivalente cu cele 
prevăzute de aceste două directive; 

4. "stare de conservare":  
(a) în ceea ce privește un habitat natural, ansamblul influențelor 

exercitate asupra unui habitat natural, precum și asupra speciilor 
tipice pe care le adăpostește, care pot afecta pe termen lung 
extinderea lui naturală, structura și funcțiile lui, precum și 
supraviețuirea pe termen lung a speciilor tipice, după caz, pe 
teritoriul european al statelor membre în care se aplică tratatul, pe 
teritoriul unui stat membru sau în arealul natural al acestui habitat; 

Starea de conservare a unui habitat natural se consideră "favorabilă", în 
cazul în care: 

- arealul său natural și zonele pe care le acoperă în interiorul 
acestui areal sunt stabile sau în creștere; 

- structura și funcțiile specifice necesare menținerii sale pe termen 
lung există și sunt susceptibile să-și continue existența într-un 
viitor previzibil și 

- starea de conservare a speciilor tipice pe care le adăpostește este 
favorabilă în conformitate cu definiția de la litera (b); 

(b) în ceea ce privește o specie, ansamblul influențelor asupra speciei 
respective care pot afecta pe termen lung răspândirea și importanța 
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populației sale, după caz, pe teritoriul european al statelor membre 
în care se aplică tratatul, pe teritoriul unui stat membru sau în 
arealul natural al speciei respective. 

Starea de conservare a unei specii se consideră "favorabilă", în cazul în 
care: 

- datele referitoare la dinamica populației speciei respective arată 
că aceasta se menține pe termen lung ca element viabil al 
habitatului său natural; 

- arealul natural al speciei nu se reduce și nu este susceptibil să se 
reducă într-un viitor previzibil și 

- există și, probabil, va continua să existe un habitat suficient de 
mare pentru a menține pe termen lung populația pe care o 
adăpostește; 

5. "ape" înseamnă toate apele reglementate de Directiva 2000/60/CE; 
6. "operator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică, privată sau 

publică, care desfășoară sau controlează o activitate profesională 
sau, în cazul în care legislațiainternă prevede acest lucru, căreia i s-a 
încredințat o putere economică însemnată asupra funcționării 
tehnice a unei astfel de activități, inclusiv titularul unui permis sau 
al unei autorizații pentru o astfel de activitate sau persoana care 
înregistrează sau notifică o astfel de activitate; 

7. "activitate profesională" înseamnă orice activitate desfășurată în 
cadrul unei activități economice, afaceri sau întreprinderi, indiferent 
de caracterul său privat sau public, lucrativ sau nelucrativ; 

8. "emisie" înseamnă degajarea în mediu, ca urmare a activităților 
umane, a unor substanțe, preparate, organisme sau microorganisme; 

9. "amenințare iminentă de producere a unei daune" înseamnă o 
probabilitate suficientă de a se produce o daună asupra mediului 
într-un viitor apropiat; 

10. "măsuri de prevenire" înseamnă orice măsuri luate pentru a 
răspunde la un eveniment, o acțiune sau lipsă de acțiune care a creat 
o amenințare iminentă de producere a unei daune asupra mediului, 
pentru a preveni sau a limita respectiva daună; 

11. "măsuri de reparare" înseamnă orice acțiune sau combinație de 
acțiuni, inclusiv măsurile de atenuare sau măsurile intermediare 
menite să refacă, să reabiliteze sau să înlocuiască resursele naturale 
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prejudiciate și/sau serviciile deteriorate sau să furnizeze o 
alternativă echivalentă pentru aceste resurse sau servicii, în 
conformitate cu anexa II; 

12. "resurse naturale" înseamnă speciile și habitatele naturale protejate, 
apele și solurile; 

13. "servicii" și "servicii privind resursele naturale" înseamnă funcțiile 
asigurate de o resursă naturală în beneficiul unei alte resurse 
naturale sau al publicului; 

14. "stare inițială" înseamnă starea resurselor naturale și a serviciilor, în 
momentul producerii daunei, care ar fi existat, în cazul în care n-ar 
fi survenit dauna asupra mediului, estimată pe baza celor mai bune 
informații disponibile; 

15. "regenerare", inclusiv "regenerare naturală", înseamnă în cazul 
apelor, speciilor și habitatelor naturale protejate, revenirea la starea 
inițială a resurselor naturale prejudiciate sau a serviciilor deteriorate 
și, în cazul daunelor aduse solurilor, eliminarea oricărui risc grav cu 
efect negativ asupra sănătății umane; 

16. "costuri" înseamnă costurile justificate de necesitatea de a asigura o 
punere în aplicare corectă și eficientă a prezentei directive, inclusiv 
costurile evaluării daunelor aduse mediului, ale amenințării 
iminente de producere a unor astfel de daune, a opțiunilor de 
acțiune, precum și a cheltuielilor administrative, judiciare și de 
executare, costurile colectării datelor și alte cheltuieli generale, 
precum și costurile de supraveghere și de monitorizare. 

Articolul 3 

Domeniul de aplicare 
(1)  Prezenta directivă se aplică: 
(a) daunelor aduse mediului, prin exercitarea uneia dintre activitățile 
profesionale enumerate în anexa III, și oricărei amenințări iminente de 
producere a unor asemenea daune care este determinată de una dintre 
aceste activități; 
(b) daunelor aduse speciilor și habitatelor naturale protejate prin 
exercitarea uneia dintre activitățile profesionale, altele decât cele 
enumerate în anexa III, și oricărei amenințări iminente de producere a 
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unor asemenea daune determinate de una dintre aceste activități, în cazul 
în care operatorul a comis o eroare sau o neglijență. 
(2)  Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislației 
comunitare mai stricte care reglementează desfășurarea uneia dintre 
activitățile care intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentei 
directive și fără să aducă atingere legislației comunitare care prevede 
reguli privind conflictele de competență. 
(3)  Fără să aducă atingere legislației interne aplicabile, prezenta 
directivă nu conferă părților private nici un drept la despăgubiri, ca 
urmare a unei daune aduse mediului sau a unei amenințări iminente de 
producere a unei asemenea daune. 

Articolul 4 

Excepții 

(1)  Prezenta directivă nu se aplică daunelor aduse mediului sau unei 
amenințări iminente de producere a unei astfel de daune cauzate de: 
(a) un conflict armat, ostilități, un război civil sau o insurecție; 
(b) un fenomen natural cu caracter excepțional, inevitabil și irezistibil. 

(2)  Prezenta directivă nu se aplică daunelor aduse mediului sau 
vreunei amenințări iminente de producere a unei asemenea daune 
determinate de un incident pentru care răspunderea sau despăgubirile 
intră sub incidența domeniului de aplicare a uneia dintre convențiile 
internaționale menționate de anexa IV, inclusiv orice modificare viitoare 
a acestor convenții, în vigoare în statul membru respectiv. 

(3)  Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului operatorului de a-
și limita răspunderea în conformitate cu legislația internă de punere în 
aplicare a Convenției privind limitarea răspunderii pentru creanțele 
maritime (LLMC) din 1976, inclusiv orice modificare viitoare a acestei 
convenții, sau a Convenției de la Strasbourg privind limitarea 
răspunderii în navigația interioară (CLNI) din 1988, inclusiv orice 
modificare viitoare a acestei convenții. 

(4)  Prezenta directivă nu se aplică riscurilor nucleare, daunelor 
aduse mediului sau amenințării iminente de producere a unor astfel de 
daune care ar putea fi cauzate de activitățile reglementate de Tratatul de 
instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice sau de un incident 
sau de o activitate pentru care răspunderea sau despăgubirile intră sub 
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incidența domeniului de aplicare a unuia dintre instrumentele 
internaționale enumerate în anexa V, inclusiv orice modificare viitoare a 
acestora. 

(5)  Prezenta directivă se aplică exclusiv daunelor aduse mediului sau 
amenințării iminente de producere a unor astfel de daune cauzate de o 
poluare cu caracter difuz, în cazul în care se poate stabili o legătură de 
cauzalitate între daune și activitățile diferiților operatori. 

(6)  Prezenta directivă nu se aplică activităților desfășurate în 
principal în interesul apărării naționale sau securității internaționale sau 
activităților al căror unic scop este de a asigura protecția împotriva 
catastrofelor naturale. 

Articolul 5 

Acțiunea de prevenire 

(1)  În cazul în care nu a survenit încă o daună asupra mediului, dar 
există o amenințare iminentă de producere a unei asemenea daune, 
operatorul ia, fără întârziere, măsurile de prevenire necesare. 
(2)  Statele membre prevăd, după caz și în orice situație în care o 
amenințare de producere a unei daune asupra mediului nu este eliminată 
în pofida măsurilor de prevenire luate de către operator, ca operatorul să 
informeze în cel mai scurt timp autoritatea competentă cu privire la toate 
aspectele relevante ale situației respective. 
(3)  Autoritatea competentă poate, în orice moment: 
(a) să solicite operatorului să furnizeze informații de fiecare dată când 

apare o amenințare iminentă de producere a unei daune asupra 
mediului sau în cazul în care se suspectează o asemenea amenințare 
iminentă; 

(b) să solicite operatorului să ia măsurile preventive necesare; 
(c) să-i dea operatorului instrucțiunile de urmat în ceea ce privește 

măsurile de prevenire care trebuie adoptate sau 
(d) să ia ea însăși măsurile de prevenire necesare. 
(4)  Autoritatea competentă solicită operatorului să ia măsuri de 
prevenire. În cazul în care operatorul nu se achită de obligațiile 
menționate la alineatul (1) sau la alineatul (3) litera (b) sau (c), nu poate 
fi identificat sau nu este obligat să suporte costurile în temeiul prezentei 
directive, autoritatea competentă poate lua ea însăși aceste măsuri. 
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Articolul 6 

Acțiunea de reparare 
(1)  În cazul producerii unei daune asupra mediului, operatorul 
informează, fără întârziere, autoritatea competentă cu privire la toate 
aspectele relevante ale situației și ia: 
(a) toate măsurile practice pentru a controla, a limita, elimina sau 

gestiona imediat contaminanții relevanți și/sau orice alți factori 
dăunători, pentru a limita sau a preveni producerea unor noi daune 
aduse mediului și a efectelor negative asupra sănătății umane sau 
deteriorarea ulterioară a serviciilor și 

(b) (b) măsurile de reparare necesare în conformitate cu articolul 7. 

(2)  Autoritatea competentă poate, în orice moment: 
(a) să solicite operatorului să furnizeze informații suplimentare privind 

producerea unei daune; 
(b) să ia toate măsurile practice, să solicite operatorului să ia măsuri 

practice sau să dea instrucțiuni operatorului cu privire la toate 
măsurile practice cu scopul de a controla, a limita, a elimina sau a 
gestiona imediat contaminanții relevanți și/sau orice alți factori 
dăunători, pentru a limita sau a preveni noi daune aduse mediului și 
efectele negative asupra sănătății umane sau deteriorarea ulterioară 
a serviciilor; 

(c) să solicite operatorului să ia măsurile de reparare necesare; 
(d) să furnizeze operatorului instrucțiunile care trebuie urmate în 

ceea ce privește măsurile de reparare care trebuie luate sau 
(e) să ia ea însăși măsurile de reparare necesare. 

(3)  Autoritatea competentă solicită operatorului să ia măsuri de 
reparare. În cazul în care acesta nu se achită de obligațiile sale, 
prevăzute la alineatul (1) sau (2) litera (b), (c) sau (d), nu poate fi 
identificat sau nu este obligat să suporte costurile în temeiul prezentei 
directive, autoritatea competentă poate lua ea însăși, în ultimă instanță, 
aceste măsuri. 

Articolul 7 

Determinarea măsurilor de reparare 
(1)  Operatorii determină, în conformitate cu anexa II, măsurile de 
reparare posibile și le prezintă autorității competente pentru aprobare, cu 
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excepția cazului în care aceasta a luat măsuri în temeiul articolului 6 
alineatul (2) litera (e) și alineatul (3). 

(2)  Autoritatea competentă decide măsurile de reparare care trebuie 
puse în aplicare în conformitate cu anexa II, după caz în colaborare cu 
operatorul respectiv. 

(3)  În cazul în care s-au produs mai multe daune asupra mediului, iar 
autoritatea competentă nu poate asigura luarea măsurilor de reparare 
necesare în mod simultan, aceasta este abilitată să decidă care dintre 
daunele aduse mediului trebuie reparată în primul rând. 

Autoritatea competentă ia această decizie ținând seama, inter alia, de 
natura, amploarea și gravitatea respectivelor daune aduse mediului și de 
posibilitatea de regenerare naturală. Trebuie luate în considerare, de 
asemenea, riscurile pentru sănătatea umană. 

(4)  Autoritatea competentă invită persoanele menționate la articolul 
12 alineatul (1) și, în orice caz, persoanele pe terenul cărora ar trebui să 
se aplice măsurile de reparare să își prezinte observațiile de care aceasta 
va ține seama. 

Articolul 8 

Costuri de prevenire și reparare 
(1)  Operatorul suportă costurile acțiunilor de prevenire și de reparare 
întreprinse în temeiul prezentei directive. 

(2)  Sub rezerva alineatelor (3) și (4), autoritatea competentă 
recuperează, inter alia, prin intermediul unei garanții reale sau altor 
garanții corespunzătoare, de la operatorul care a cauzat dauna sau 
amenințarea iminentă de producere a daunei costurile pe care le-a 
suportat pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire sau de reparare 
întreprinse în temeiul prezentei directive. 

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate decide să nu recupereze 
toate costurile suportate, în cazul în care cheltuielile necesare în acest 
scop ar fi mai mari decât suma de recuperat sau în cazul în care 
operatorul nu poate fi identificat. 

(3)  Un operator nu este obligat să suporte costul acțiunilor de 
prevenire sau de reparare întreprinse în temeiul prezentei directive, în 
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cazul în care poate demonstra că dauna adusă mediului sau amenințarea 
iminentă de producere a acesteia: 
(a) a fost cauzată de un terț, în pofida aplicării măsurilor de securitate 

corespunzătoare sau 
(b) a rezultat din respectarea unui ordin sau a unei instrucțiuni 

provenind de la o autoritate publică, altul (alta) decât un ordin sau o 
instrucțiune dat(ă) ca urmare a unei emisii sau a unui incident 
cauzat de activitățile proprii ale operatorului. 

În aceste cazuri, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite 
operatorului să-și recupereze costurile. 

(4)  Statele membre pot prevedea ca operatorul să fie obligat să 
suporte costurile acțiunilor de reparare întreprinse în temeiul prezentei 
directive, în cazul în care operatorul demonstrează că nu a comis nici o 
eroare sau neglijență și că dauna adusă mediului a fost cauzată de: 
(a) o emisie sau un eveniment autorizat în mod expres și care respectă 

toate condițiile prevăzute de o autorizație acordată sau eliberată în 
temeiul actelor cu putere de lege de drept intern care pun în aplicare 
măsurile legislative adoptate de Comunitate și menționate în anexa 
III, în vigoare la data emisiei sau a evenimentului; 

(b) o emisie sau o activitate sau orice modalitate de utilizare a unui 
produs în cadrul unei activități pentru care operatorul demonstrează 
că nu a fost considerată susceptibilă de a cauza daune asupra 
mediului în conformitate cu nivelul de cunoștințe științifice și 
tehnice existent la data producerii emisiei sau a desfășurării 
activității. 

(5)  Măsurile luate de autoritatea competentă în temeiul articolului 5 
alineatele (3) și (4) și articolului 6 alineatele (2) și (3) nu aduc atingere 
răspunderii operatorului respectiv, prevăzute de prezenta directivă, și nu 
aduc atingere articolelor 87 și 88 din tratat. 

Articolul 9 

Alocarea costurilor în caz de cauzalitate multiplă 
Prezenta directivă nu aduce atingere actelor cu putere de lege de drept 
intern referitoare la alocarea costurilor în caz de cauzalitate multiplă, în 
special celor referitoare la împărțirea răspunderii între producătorul și 
utilizatorul unui produs. 
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Articolul 10 

Termenul limită pentru recuperarea costurilor 
Autoritatea competentă este abilitată să inițieze împotriva unui operator 
sau, după caz, împotriva unui terț care a cauzat o daună sau o amenințare 
iminentă de producere a unei daune proceduri de recuperare a costurilor 
legate de orice măsuri luate în temeiul prezentei directive, în termen de 
cinci ani de la data la care aceste măsuri au încetat sau de la data la care 
operatorul răspunzător sau terțul a fost identificat, fiind reținută data cea 
mai recentă. 

Articolul 11 

Autoritatea competentă 
(1)  Statele membre desemnează autoritatea competentă sau 
autoritățile competente responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor 
prevăzute de prezenta directivă. 
(2)  Obligația de a identifica operatorul care a cauzat daunele sau 
amenințarea iminentă de producere a daunelor, de a evalua importanța 
daunelor și de a determina măsurile de reparare care trebuie luate în 
temeiul anexei II revine autorității competente. În acest sens, autoritatea 
competentă este abilitată să ceară operatorului respectiv să efectueze 
propria sa evaluare și să-i comunice toate informațiile și datele necesare. 
(3)  Statele membre veghează ca autoritatea competentă să poată 
delega sau impune terților să aplice măsurile necesare de prevenire sau 
de reparare. 
(4)  Orice decizie, luată în temeiul prezentei directive, care impune 
măsuri de prevenire sau de reparare, indică motivele exacte pe care se 
întemeiază. O asemenea decizie se notifică, fără întârziere, operatorului 
respectiv, care este în același timp informat cu privire la căile și 
termenele de atac de care dispune, în conformitate cu legislația în 
vigoare în statul membru respectiv. 

Articolul 12 

Cererea de acțiune 
(1) Persoanele fizice sau juridice: 
(a) afectate sau susceptibile de a fi afectate de dauna adusă mediului 

sau 
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(a) afectate sau susceptibile de a fi afectate de dauna adusă mediului 
sau 

(b) care invocă o atingere a unui drept, în cazul în care dreptul 
procedural administrativ al unui stat membru impune o astfel de 
condiție 

au dreptul să prezinte autorității competente orice observații legate de 
producerea unor daune asupra mediului sau de o amenințare de 
producere a unor astfel de daune de care au cunoștință și au dreptul să 
solicite autorității competente să ia măsuri în temeiul prezentei directive. 

Statele membre stabilesc cazurile în care există "interes suficient" sau 
"atingere a unui drept". 

În acest sens, interesul oricărei organizații neguvernamentale care 
activează în domeniul protecției mediului și care îndeplinește condițiile 
cerute de legislația internă este considerat suficient în sensul literei (b). 
Astfel de organizații sunt considerate ca beneficiare ale unor drepturi 
susceptibile de a face obiectul unei atingeri în sensul literei (c). 
(2)  Cererea de acțiune este însoțită de informațiile și datele relevante 
care susțin observațiile prezentate în legătură cu dauna respectivă adusă 
mediului. 
(3)  În cazul în care cererea de acțiune și observațiile care o însoțesc 
indică în mod plauzibil existența unei daune aduse mediului, autoritatea 
competentă examinează aceste observații și această cerere de acțiune. În 
asemenea cazuri, autoritatea competentă oferă operatorului în cauză 
posibilitatea de a-și face cunoscută opinia cu privire la cererea de 
acțiune și observațiile care o însoțesc. 
(4)  Autoritatea competentă informează de îndată și, în orice caz, în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației interne persoanele 
menționate la alineatul (1), care au prezentat observații autorității, cu 
privire la decizia sa de a aproba sau refuza cererea de acțiune, indicând 
motivele care au stat la baza acestei decizii. 
(5)  Statele membre pot decide să nu aplice alineatele (1) și (4) 
cazurilor de amenințare iminentă de producere a unor daune. 

Articolul 13 

Proceduri de revizuire 
(1)  Persoanele  menționate  la articolul 12 alineatul (1) pot angaja o 
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 procedură de revizuire la un tribunal sau la orice alt organism public 
independent și imparțial în ceea ce privește legalitatea procedurală și de 
fond a deciziilor, acțiunilor sau lipsei de acțiuni ale autorității 
competente în temeiul prezentei directive. 

(2)  Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor legislației 
interne care reglementează accesul la justiție și celor care impun 
epuizarea căilor administrative de atac înainte de angajarea unei 
proceduri judiciare. 

Articolul 14 

Garanția financiară 
(1)  Statele membre iau măsuri menite să încurajeze dezvoltarea unor 
instrumente și piețe de garanție financiară de către agenții economici și 
financiari corespunzători, inclusiv mecanisme financiare utilizate în caz 
de insolvabilitate, pentru a permite operatorilor să folosească 
instrumente de garanție financiară pentru a acoperi responsabilitățile 
care le incumbă în conformitate cu prezenta directivă. 

(2)  Înainte de 30 aprilie 2010, Comisia prezintă un raport privind 
eficiența prezentei directive în ceea ce privește repararea efectivă a 
daunelor aduse mediului, privind disponibilitatea, la un cost rezonabil, și 
condițiile asigurărilor, precum și ale altor forme de garanție financiară 
care să acopere activitățile menționate în anexa III. În ceea ce privește 
garanția financiară, raportul ia în considerare, de asemenea, aspectele 
următoare: o abordare progresivă, un plafon pentru garanția financiară și 
excluderea activităților cu risc scăzut. Ținând seama de acest raport și de 
o evaluare detaliată a impactului, inclusiv o analiză cost-beneficiu, 
Comisia prezintă, după caz, propuneri referitoare la un sistem de 
garantare financiară obligatorie armonizată. 

Articolul 15 

Cooperarea între statele membre 
(1)  În cazul în care o daună adusă mediului afectează sau este 
susceptibilă să afecteze mai multe state membre, acestea cooperează, 
inclusiv printr-un schimb corespunzător de informații, pentru a asigura 
desfășurarea unor acțiuni de prevenire și, dacă este necesar, de reparare 
a unei asemenea daune aduse mediului. 
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(2) În cazul producerii unei daune asupra mediului, statul membru pe 
teritoriul căruia s-a produs această daună furnizează informații suficiente 
statelor membre potențial afectate. 

(3) În cazul în care un stat membru identifică, în interiorul frontierelor 
sale, o daună a cărei cauză se află în exteriorul teritoriului său, acest stat 
poate informa Comisia și orice alt stat membru în cauză cu privire la 
aceasta; el poate emite recomandări cu privire la adoptarea unor măsuri 
de prevenire sau de reparare și poate încerca, în conformitate cu 
prezenta directivă, să recupereze cheltuielile pe care le-a suportat prin 
adoptarea măsurilor de prevenire sau de reparare. 

Articolul 16 

Relația cu legislația internă 
(1) Prezenta directivă nu împiedică statele membre să mențină sau să 
adopte dispoziții mai stricte cu privire la prevenirea și repararea 
daunelor aduse mediului, inclusiv identificarea altor activități în vederea 
supunerii lor la cerințele prezentei directive în ceea ce privește 
prevenirea și repararea, precum și identificarea altor părți responsabile. 

(2) Prezenta directivă nu împiedică adoptarea de către statele membre a 
unor dispoziții corespunzătoare, precum interzicerea dublei recuperări a 
costurilor, în situații în care ar putea avea loc o dublă recuperare, ca 
urmare a acțiunilor concurente întreprinse de o autoritate competentă în 
temeiul prezentei directive și de către o persoană a cărei proprietate a 
fost afectată de daunele aduse mediului. 

Articolul 17 

Aplicarea în timp 
Prezenta directivă nu se aplică: 
- daunelor cauzate de o emisie, un eveniment sau un incident 

survenite înainte de data prevăzută la articolul 19 alineatul (1); 
- daunelor cauzate de o emisie, un eveniment sau un incident 

survenite după data prevăzută la articolul 19 alineatul (1), în cazul 
în care acestea rezultă dintr-o activitate specifică care a avut loc și 
s-a terminat înainte de data respectivă; 

- daunelor, în cazul în care au trecut peste treizeci de ani de la emisia, 
evenimentul sau incidentul care le-au cauzat. 
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Articolul 18 

Rapoarte și revizuiri 
(1) Statele membre raportează Comisiei experiența acumulată în temeiul 
prezentei directive până la 30 aprilie 2013 cel târziu. Rapoartele cuprind 
informațiile și datele menționate în anexa VI. 

(2) Pe baza informațiilor menționate, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, până la 30 aprilie 2014, un raport care include 
toate propunerile de modificare relevante. 

(3) Raportul menționat la alineatul (2) cuprinde o examinare: 
(a) a punerii în aplicare a: 
- articolului 4 alineatele (2) și (4), în ceea ce privește excluderea din 

domeniul de aplicare a prezentei directive a poluării reglementate de 
instrumentele internaționale menționate în anexele IV și V; 

- articolului 4 alineatul (3), în ceea ce privește dreptul operatorului de 
a-și limita răspunderea în conformitate cu convențiile internaționale 
menționate la articolul 4 alineatul (3). 

Comisia ține seama de experiența acumulată în cadrul forurilor 
internaționale relevante, precum OMI și Euratom, și în cadrul 
acordurilor internaționale relevante, precum și de măsura în care aceste 
instrumente au intrat în vigoare și/sau au fost puse în aplicare în statele 
membre și/sau au fost modificate, ținând seama de toate cazurile 
relevante de daune aduse mediului rezultate din asemenea activități, 
acțiunea de reparare întreprinsă și diferențele între nivelurile de 
răspundere din statele membre, luând în considerare relația între 
răspunderea proprietarului navei și contribuțiile destinatarilor petrolului, 
precum și orice studiu relevant întreprins de fondul internațional de 
compensare a daunelor cauzate de poluarea cu hidrocarburi; 

(b) a aplicării prezentei directive pentru daunele aduse mediului cauzate 
de organismele modificate genetic (OMG), în special ținând seama de 
experiența acumulată în cadrul forurilor și convențiilor internaționale 
relevante, precum Convenția privind diversitatea biologică și Protocolul 
de la Cartagena privind biosecuritatea și ținând seama de consecințele 
eventualelor cazuri de producere a unor daune asupra mediului din 
cauza OMG; 
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(c) a aplicării prezentei directive în ceea ce privește speciile și habitatele 
naturale protejate; 
(d) a instrumentelor susceptibile de a fi incluse în anexele III, IV și V. 

Articolul 19 

Punerea în aplicare 

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 
30 aprilie 2007. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire 
la aceasta. 

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere 
la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri. 

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele 
principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă, precum și un tabel de corespondență 
între prezenta directivă și dispozițiilede drept intern adoptate. 

Articolul 20 

Intrarea în vigoare 
Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Articolul 21 

Destinatarii 
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Strasburg, 21 aprilie 2004. 
Pentru Parlamentul European              Pentru Consiliu 

Președintele      Președintele         
P. Cox           D. Roche 
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ANEXA I 

CRITERIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 1 
LITERA (A) 

Caracterul semnificativ al daunei care a avut efecte negative asupra 
realizării sau menținerii stării de conservare favorabile a habitatelor sau 
speciilor trebuie evaluat în raport cu starea de conservare din perioada în 
care s-a produs dauna, cu serviciile furnizate de valoarea lor peisagistică 
și cu capacitatea lor de regenerare naturală. Ar trebui definite 
schimbările negative semnificative ale stării inițiale prin intermediul 
unor date cuantificabile, precum: 
- numărul de persoane, densitatea acestora și suprafața acoperită; 
- rolul persoanelor respective sau al zonei prejudiciate în privința 

conservării speciei sau a habitatului, rarității speciei sau a 
habitatului (evaluate la nivel local, regional și superior, inclusiv la 
nivel comunitar); 

- capacitatea de înmulțire a speciei (în funcție de dinamica proprie 
acestei specii sau populații), viabilitatea sa sau capacitatea de 
regenerare naturală a habitatului (în funcție de dinamica proprie 
speciilor sale caracteristice sau populațiilor lor); 

- capacitatea speciei sau a habitatului de a se reface în scurt timp de la 
producerea daunei, fără vreo altă intervenție decât măsurile sporite 
de protecție, și de a atinge exclusiv datorită dinamicii speciei sau 
habitatului, o stare echivalentă sau superioară stării inițiale. 

Daunele care au efecte demonstrate asupra sănătății umane trebuie 
considerate ca fiind daune semnificative. 

Următoarele daune nu trebuie să se califice ca daune semnificative: 
- variațiile negative mai mici decât fluctuațiile naturale considerate a 

fi normale pentru specia respectivă sau habitatul respectiv; 
- variațiile negative datorate unor cauze naturale sau care rezultă din 

intervenții legate de gestionarea normală a siturilor, astfel cum a 
fost definită în registrele habitatului sau în documentele de stabilire 
a obiectivelor sau conformă practicii anterioare a proprietarilor sau 
operatorilor; 

- daunele aduse speciilor sau habitatelor pentru care se stabilește că 
acestea se vor reface într-un timp scurt și fără intervenție ajungând 
la starea inițială sau la o stare prin care se va ajunge exclusiv 
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datorită dinamicii speciei sau habitatului, la o stare considerată 
echivalentă sau superioară stării inițiale. 

ANEXA II 

REPARAREA DAUNELOR ADUSE MEDIULUI 
Prezenta anexă stabilește un cadru comun care trebuie aplicat pentru a 
alege măsurile cele mai potrivite pentru a asigura repararea daunelor 
aduse mediului. 

1. Repararea daunelor aduse apelor sau speciilor sau habitatelor 
naturale protejate 

Repararea daunelor aduse mediului în ceea ce privește apele, speciile 
sau habitatele naturale protejate se realizează prin readucerea mediului 
la starea sa inițială cu ajutorul unor acțiuni de reparare primară, 
complementară și compensatorie, unde: 
(a) repararea "primară" înseamnă o măsură de reparare prin care 
resursele naturale prejudiciate și/sau serviciile deteriorate revin la starea 
inițială sau se apropie de aceasta; 
(b) repararea "complementară" înseamnă orice măsură de repararea 
întreprinsă cu privire la resursele naturale și/sau servicii, pentru a 
compensa faptul că repararea primară nu determină refacerea completă a 
resurselor naturale și/sau a serviciilor prejudiciate; 
(c) repararea "compensatorie" înseamnă orice acțiune întreprinsă în 
scopul compensării pierderilor intermediare de resurse naturale și/sau de 
servicii care au loc între data producerii daunei și momentul în care 
repararea primară și-a făcut pe deplin efectul; 
(d) "pierderile intermediare" sunt pierderile care rezultă din faptul că 
resursele naturale și/sau serviciile prejudiciate nu își pot îndeplini 
funcțiile ecologice sau să furnizeze servicii altor resurse naturale sau 
publicului până la producerea efectelor măsurilor primare sau 
complementare. Ele nu pot consta în despăgubiri financiare acordate 
publicului. 
În cazul în care o acțiune de reparare primară nu determină revenirea 
mediului la starea lui inițială, se realizează o acțiune de reparare 
complementară. În afară de aceasta, pentru a compensa pierderile 
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intermediare suferite, se întreprinde o acțiune de reparare 
compensatorie. 
Repararea daunelor aduse mediului, în ceea ce privește daunele aduse 
apelor sau speciilor sau habitatelor naturale protejate, implică, de 
asemenea, eliminarea oricărui risc semnificativ de impact negativ asupra 
sănătății umane. 

1.1. Obiectivele reparării 
Scopul reparării primare 
1.1.1. Scopul reparării primare este de a readuce resursele naturale și/sau 
serviciile prejudiciate la starea lor inițială sau la o stare apropiată de 
aceasta. 
Scopul reparării complementare 
1.1.2. În cazul în care resursele naturale și/sau serviciile prejudiciate nu 
revin la starea lor inițială, se întreprinde o reparare complementară. 
Scopul reparării complementare este de a furniza un nivel al resurselor 
naturale și/sau al serviciilor, inclusiv într-un alt sit, după caz, similar cu 
cel care ar fi fost furnizat în cazul în care situl prejudiciat ar fi revenit la 
starea lui inițială. În cazul în care este posibil și oportun, celălalt sit ar 
trebui să fie legat geografic de situl prejudiciat, având în vedere 
interesele populației afectate. 
Obiectivul reparării compensatorii 
1.1.3. Repararea compensatorie se întreprinde pentru a compensa 
pierderile intermediare de resurse naturale și de servicii până la 
regenerarea lor. Această compensare aduce îmbunătățiri suplimentare 
habitatelor naturale și speciilor protejate sau apelor, fie în situl 
prejudiciat, fie într-un alt sit. Ea nu constă în despăgubiri financiare 
acordate publicului. 

1.2. Identificarea măsurilor de reparare 
Identificarea măsurilor de reparare primară 
1.2.1. Se iau în considerare opțiunile pentru acțiuni menite să apropie 
direct resursele naturale și serviciile de starea lor inițială în ritm 
accelerat sau prin regenerare naturală. 
Identificarea măsurilor de reparare complementară și compensatorie 
1.2.2. La determinarea importanței măsurilor de reparare complementară 
și compensatorie, se utilizează în primul rând abordările vizând o 
echivalență resursă-resursă sau serviciu-serviciu. În cadrul acestor 
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abordări, se iau în considerare în primul rând acțiunile care furnizează 
resurse naturale și/sau servicii de același tip, calitate și cantitate cu cele 
prejudiciate. În cazul în care nu este posibil, se furnizează alte resurse 
naturale și/sau servicii. De exemplu, o reducere a calității poate fi 
compensată cu un număr mai mare de măsuri de reparare. 
1.2.3. În cazul în care nu se pot utiliza abordările prioritare vizând o 
echivalență resursă-resursă sau serviciu-serviciu, se folosesc alte tehnici 
de evaluare. Autoritatea competentă poate recomanda metoda care 
trebuie folosită, de exemplu evaluarea monetară, pentru a determina 
importanța măsurilor de reparare complementare și compensatorii 
necesare. În cazul în care se poate face o evaluare a pierderilor de 
resurse și/sau servicii, însă evaluarea resurselor naturale și/sau a 
serviciilor de substituire nu se poate face în timp util sau la un cost 
rezonabil, autoritățile competente pot opta pentru măsurile de reparare al 
căror cost este echivalent cu valoarea monetară estimată a resurselor 
naturale și/sau a serviciilor pierdute. 

Măsurile de reparare complementare și compensatorii ar trebui 
concepute în așa fel încât să prevadă recurgerea la resurse naturale și/sau 
servicii suplimentare, ținând seama de preferințele de timp și de 
planificare a măsurilor de reparare. De exemplu, cu cât este mai lungă 
perioada de revenire la starea inițială, cu atât măsurile de reparare 
compensatorie aplicate vor fi mai ample (toate celelalte rămân egale). 

1.3. Alegerea opțiunilor de reparare 
1.3.1. Opțiunile de reparare rezonabile ar trebui evaluate cu ajutorul 
celor mai bune tehnici disponibile, bazate pe următoarele criterii: 
- efectul fiecărei opțiuni asupra sănătății și siguranței publice; 
- costul punerii în aplicare a opțiunii; 
- perspectivele de reușită a fiecărei opțiuni; 
- măsura în care fiecare opțiune va împiedica orice daună care s-ar 

putea produce în viitor și va evita daunele colaterale care s-ar putea 
produce ca rezultat al punerii în aplicare a acestei opțiuni; 

- măsura în care fiecare opțiune are efecte favorabile asupra fiecărui 
component al resursei naturale și/sau serviciului; 

- măsura în care fiecare opțiune ține seama de aspectele sociale, 
economice și culturale relevante și de alți factori relevanți specifici 
locului; 

- termenul necesar pentru repararea efectivă a daunei aduse mediului; 
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- măsura în care fiecare opțiune permite reabilitarea locului în care s-
a produs dauna asupra mediului; 

- legătura geografică cu situl afectat. 

1.3.2. La evaluarea diferitelor opțiuni de reparare identificate, se pot 
alege măsuri de reparare primară care nu restabilesc în întregime starea 
inițială a apelor sau a speciilor sau habitatelor naturale protejate care au 
fost prejudiciate sau care o restabilesc mai încet. Această decizie se 
poate lua numai în cazul în care resursele naturale și/sau serviciile 
pierdute la locul primar, ca urmare a deciziei, sunt compensate de o 
consolidare a acțiunilor complementare sau compensatorii care pot 
furniza un nivel de resurse naturale și/sau servicii similar cu nivelul 
celor pierdute. Acest lucru se va întâmpla, de exemplu, în cazul în care 
resursele naturale și/sau serviciile echivalente ar putea fi furnizate în altă 
parte cu costuri mai mici. Aceste măsuri de reparare suplimentare se 
definesc în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 1.2.2. 

1.3.3. Fără să aducă atingere regulilor prevăzute la punctul 1.3.2, în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (3), autoritatea competentă este 
abilitată să decidă că nu ar mai trebui să se ia alte măsuri de reparare, în 
cazul în care: 
(a) măsurile de reparare care au fost deja luate garantează că nu mai 

există nici un risc considerabil de impact negativ asupra sănătății 
umane, apelor sau speciilor și habitatelor naturale protejate și 

(b) costurile măsurilor de reparare care ar trebui să se ia pentru a ajunge 
la starea inițială sau la un nivel similar ar fi disproporționate față de 
beneficiile ecologice așteptate. 

2. Repararea daunelor aduse solului 
Se iau măsurile necesare pentru a garanta, cel puțin, eliminarea, 
controlul, limitarea sau reducerea contaminanților relevanți, astfel încât 
solurile contaminate, ținând seama de utilizarea lor actuală sau 
prevăzută pentru viitor în momentul producerii daunelor, să nu mai 
prezinte vreun risc considerabil de impact negativ asupra sănătății 
umane. Existența unui astfel de risc se apreciază prin intermediul unor 
proceduri de evaluare a riscurilor, luând în considerare caracteristicile și 
funcția solurilor, tipul și concentrația de substanțe, preparate, organisme 
sau microorganisme dăunătoare, gradul de risc pe care îl prezintă și 
posibilitatea de dispersie. Utilizarea se stabilește pe baza reglementărilor 
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privind utilizarea solului sau a altor reglementări relevante în vigoare, 
după caz, în momentul producerii daunei. 

În cazul în care destinația solurilor se schimbă, se iau toate măsurile 
necesare pentru a preveni orice risc de impact negativ asupra sănătății 
umane. 

În absența unor reglementări în domeniul utilizării solurilor sau a altor 
reglementări relevante, natura zonei relevante în care s-a produs dauna, 
ținând seama de potențialul de dezvoltare a zonei, determină utilizarea 
zonei respectiv. 

Se ia în considerare o opțiune de regenerare naturală, adică o opțiune în 
care nu are loc nici o intervenție umană directă în procesul de reabilitare. 

ANEXA III 

ACTIVITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 
ALINEATUL (1) 

1. Exploatarea instalațiilor care fac obiectul unui permis, în temeiul 
Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind 
prevenirea și controlul integrat al poluării [1]. Este vorba despre toate 
activitățile menționate în anexa I la Directiva 96/61/CE a Consiliului, cu 
excepția instalațiilor sau părților de instalații utilizate pentru cercetare, 
dezvoltare și testarea unor noi produse și procedee. 

2. Operațiunile de gestionare a deșeurilor, inclusiv colectarea, 
transportul, recuperarea și eliminarea deșeurilor și a deșeurilor 
periculoase, inclusiv supravegherea acestor operațiuni și gestionarea 
ulterioară a stațiilor de eliminare, care fac obiectul unui permis sau al 
unei înregistrări în temeiul Directivei 75/442/CEE a Consiliului din 15 
iulie 1975 privind deșeurile [2] și al Directivei 91/689/CEE a Consiliului 
din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase [3]. 

                                                           
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
2 JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
3 JO L 377, 31.12.1991, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28). 
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Aceste activități presupun, între altele, exploatarea depozitelor de 
deșeuri în temeiul Directivei 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 
1999 privind depozitele de deșeuri [1] și exploatarea instalațiilor de 
incinerare în temeiul Directivei 2000/76/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor [2]. 

În sensul prezentei directive, statele membre pot decide că aceste 
activități nu includ împrăștierea, în scopuri agricole, a nămolului de 
epurare provenit din instalațiile de tratare a apelor urbane reziduale, 
tratate în conformitate cu un standard aprobat. 

3. Orice deversare în apele interioare de suprafață care face obiectul unei 
autorizări prealabile în conformitate cu Directiva 76/464/CEE a 
Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite 
substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității [3]. 

4. Orice deversare a substanțelor în apele subterane, care face obiectul 
unei autorizații prealabile în temeiul Directivei 80/68/CEE a Consiliului 
din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva 
poluării cauzate de anumite substanțe periculoase [4]. 

5. Deversarea sau introducerea unor substanțe poluante în apele de 
suprafață sau subterane care fac obiectul unui permis, al unei autorizații 
sau al unei înregistrări în temeiul Directivei 2000/60/CE. 

6. Captarea și îndiguirea apelor supuse unei autorizații prealabile în 
temeiul Directivei 2000/60/CE. 

7. Fabricarea, utilizarea, depozitarea, tratarea, condiționarea, eliminarea 
în mediu și transportul la locul de depozitare al: 

(a) substanțelor periculoase în temeiul articolului 2 alineatul (2) din 
Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind 
apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale 

                                                           
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
2 JO L 332, 28.12.2000, p. 91. 
3 JO L 129, 18.5.1976, p. 23, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2000/60/CE. 
4 JO L 20, 26.1.1980, p. 43, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48). 



 343

statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea 
substanțelor periculoase [1]; 

(b) preparatelor periculoase în temeiul articolului 2 alineatul (2) din 
Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
31 mai 1999 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre cu privire la clasificarea, 
ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase [2]; 

(c) produselor fitofarmaceutice prevăzute la articolul 2 punctul (1) din 
Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind 
introducerea pe piață a produselor fitofarmaceutice [3]; 

(d) produselor biocide prevăzute la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și Consiliului din 16 
februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide 
[4]. 

8. Transportul rutier, feroviar, pe cale navigabilă, maritim sau aerian al 
mărfurilor periculoase sau al mărfurilor poluante definite în anexa A la 
Directiva 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri 
periculoase [5] sau în anexa la Directiva 96/49/CE a Consiliului din 23 
iulie 1996 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind transportul 
feroviar de mărfuri periculoase [6] sau în Directiva 93/75/CEE a 
Consiliului din 13 septembrie 1993 privind cerințele minime pentru 
navele care au ca destinație sau punct de plecare porturile Comunității și 
care transportă mărfuri periculoase ori poluante [7]. 

                                                           
1 JO 196, 16.8.1967, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 807/2003. 
2 JO L 200, 30.7.1999, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
3 JO L 230, 19.8.1991, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1). 
4 JO L 123, 24.4.1998, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
5 JO L 319, 12.12.1994, p. 7, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2003/28/CE a Comisiei (JO L 90, 8.4.2003, p. 45). 
6 JO L 235, 17.9.1996, p. 25, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2003/29/CE a Comisiei (JO L 90, 8.4.2003, p. 47). 
7 JO L 247, 5.10.1993, p. 19, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 324, 
29.11.2002, p. 53). 
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9. Exploatarea instalațiilor supuse unei autorizări în temeiul Directivei 
84/360/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind combaterea poluării 
atmosferice provenite de la instalațiile industriale [1], în ceea ce privește 
eliminarea în aer a substanțelor poluante reglementate de directiva 
menționată anterior. 

10. Orice utilizare limitată, inclusiv transportul, a microorganismelor 
modificate genetic în sensul Directivei 90/219/CEE a Consiliului din 23 
aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate 
genetic [2]. 

11. Orice diseminare deliberată în mediu, orice transport sau introducere 
pe piață a organismelor modificate genetic în sensul Directivei 
2001/18/CEE a Parlamentului European și a Consiliului [3]. 

12. Transportul transfrontalier al deșeurilor, în interiorul, la intrarea sau 
la ieșirea din Uniunea Europeană, se supune unei autorizații prealabile 
sau se interzice în sensul Regulamentului (CEE) nr. 259/93 al 
Consiliului din 1 februarie 1993 privind supravegherea și controlul 
transporturilor de deșeuri în interiorul, la intrarea și la ieșirea din 
Comunitatea Europeană [4]. 

ANEXA IV 

CONVENȚIILE INTERNAȚIONALE MENȚIONATE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) 

(a) Convenția internațională din 27 noiembrie 1992 privind răspunderea 
civilă pentru daune cauzate de poluarea cu hidrocarburi; 

(b) Convenția internațională din 27 noiembrie 1992 privind înființarea 
unui fond internațional pentru acordarea de despăgubiri pentru daunele 
cauzate de poluarea cu hidrocarburi; 

                                                           
1 JO L 188, 16.7.1984, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Directiva 91/692/CEE (JO L 377, 31.12.1991, p. 48). 
2 JO L 117, 8.5.1990, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003. 
3 JO L 106, 17.4.2001, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 (JO L 268, 18.10.2003, p. 24). 
4 JO L 30, 6.2.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1). 



 345

(c) Convenția internațională din 23 martie 2001 privind răspunderea 
civilă pentru daunele cauzate de poluarea cu hidrocarburi utilizate pentru 
propulsia navei; 

(d) Convenția internațională din 3 mai 1996 privind răspunderea și 
acordarea de despăgubiri pentru daunele legate de transportul pe mare al 
substanțelor periculoase și nocive; 

(e) Convenția din 10 octombrie 1989 privind răspunderea civilă pentru 
daunele cauzate în timpul transportului rutier, feroviar și pe cale de 
navigație interioară a mărfurilor periculoase. 

ANEXA V 

INSTRUMENTELE INTERNAȚIONALE MENȚIONATE LA 
ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4) 

(a) Convenția de la Paris din 29 iulie 1960 privind răspunderea civilă în 
domeniul energiei nucleare și Convenția Suplimentară de la Bruxelles 
din 31 ianuarie 1963; 

(b) Convenția de la Viena din 21 mai 1963 privind răspunderea civilă în 
domeniul energiei nucleare; 

(c) Convenția din 12 septembrie 1997 privind despăgubirile 
suplimentare pentru daunele nucleare; 

(d) Protocolul Comun din 21 septembrie 1988 privind punerea în 
aplicare a Convenției de la Viena și a Convenției de la Paris; 

(e) Convenția de la Bruxelles din 17 decembrie 1971 privind 
răspunderea civilă în domeniul transportului maritim al materialului 
nuclear. 

ANEXA VI 

INFORMAȚIILE ȘI DATELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 
18 ALINEATUL (1) 

Rapoartele prevăzute la articolul 18 alineatul (1) conțin o listă a 
cazurilor de daune ecologice și a cazurilor de răspundere în temeiul 
prezentei directive, cu următoarele informații și date pentru fiecare caz: 
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1. Tipul de daună adusă mediului, data la care această daună s-a produs 
și/sau a fost descoperită și data la care au fost deschise procedurile 
prevăzute de prezenta directivă. 

2. Codul de clasificare a activităților persoanei sau persoanelor juridice 
răspunzătoare [1]. 

3. Răspunsul la întrebarea dacă părțile răspunzătoare sau entitățile 
calificate au inițiat proceduri de atac judiciare (Se specifică tipul 
solicitanților și rezultatele procedurilor). 

4. Rezultatele procesului de reparare. 

5. Data încheierii procedurilor. 

Statele membre pot include în rapoartele lor orice alte informații și date 
pe care le consideră utile pentru a permite evaluarea corectă a 
funcționării prezentei directive, de exemplu: 

1. Costurile suportate pentru desfășurarea procedurilor de reparare și 
prevenire, în sensul prezentei directive: 
- plătite direct de către părțile răspunzătoare, în cazul în care aceste 

informații sunt disponibile; 
- recuperate de la părțile răspunzătoare; 
- nerecuperate de la părțile răspunzătoare (Se indică motivele pentru 

care aceste costuri nu au fost recuperate.) 

2. Rezultatele acțiunilor de promovare și de punere în aplicare a 
instrumentelor de garanție financiară utilizate în conformitate cu 
prezenta directivă. 

3. O evaluare a costurilor administrative anuale suplimentare suportate 
de autoritățile publice pentru crearea și punerea în funcțiune a 
structurilor administrative necesare pentru punerea în aplicare și 
respectarea prezentei directive. 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Se poate utiliza codul NACE [Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 
octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea 
Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1)]. 
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32006L0021 
 

DIRECTIVA 2006/21/CE 
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

din 15 martie 2006 

privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de 
modificare a Directivei 2004/35/CE(∗) 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în 
special articolul 175 alineatul (1), 
având în vedere propunerea Comisiei, 
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1), 
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), 
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 
din tratat (3), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de 
conciliere la 8 decembrie 2005, 
întrucât: 

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „Desfășurarea în siguranță a 
activităților miniere: studierea urmărilor accidentelor miniere 
recente” stabilește drept una dintre activitățile sale prioritare 
inițiativa de a reglementa gestionarea deșeurilor provenite din 
industriile extractive. Această acțiune este menită să completeze 
inițiativele luate în conformitate cu Directiva 2003/105/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2003 de 
modificare a Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul 

                                                           
(∗) L 102/15 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE 11.4.2006 
 
1 JO C 80, 30.3.2004, p. 35. 
2 JO C 109, 30.4.2004, p. 33. 
3 Avizul Parlamentului European din 31 martie 2004 (JO C 103 E, 29.4.2004, p. 451), 
Poziția comună a Consiliului din 12 aprilie 2005 (JO C 172 E, 12.7.2005, p. 1) și 
Poziția Parlamentului European din 6 septembrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 ianuarie 2006 și 
Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006. 
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asupra riscului de accidente majore care implică substanțe 
periculoase(1), precum și elaborarea documentului privind cele mai 
bune tehnici disponibile care se referă la gestionarea deșeurilor de 
steril și reziduurilor de procesare provenite din activitățile miniere 
în temeiul Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 
privind prevenirea și controlul integrat al poluării (2). 

(2) În Rezoluția (3) sa din 5 iulie 2001 cu privire la respectiva 
comunicare, Parlamentul European a sprijinit cu fermitate 
necesitatea unei directive privind deșeurile provenite din industriile 
extractive. 

(3) În temeiul Deciziei nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea 
program comunitar de acțiune pentru mediu (4), este necesar să se 
reducă gradul de periculozitate a deșeurilor care sunt încă produse și 
să se asigure că acestea prezintă cel mai mic risc posibil, să se 
acorde prioritate valorificării deșeurilor, în special reciclării 
acestora, să se reducă la minim cantitatea de deșeuri care trebuie 
eliminate, eliminarea acestora producându-se în condiții de 
siguranță, iar tratarea lor având loc cât mai aproape de locul 
producerii acestora, cu condiția să nu contribuie la scăderea 
eficienței procesului de tratare a deșeurilor. Decizia nr. 
1600/2002/CE prevede, de asemenea, ca acțiune prioritară, în ceea 
ce privește accidentele și dezastrele, luarea de măsuri de prevenire a 
accidentelor majore, în special a celor care apar în domeniul minier 
și luarea de măsuri privind deșeurile miniere. Decizia nr. 
1600/2002/CE stabilește, de asemenea, ca acțiune prioritară, 
promovarea gestionării durabile a industriilor extractive, în vederea 
reducerii impactului acestora asupra mediului. 

(4) În conformitate cu obiectivele politicii comunitare în domeniul 
mediului, este necesară stabilirea de cerințe minime pentru 
prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a efectelor nefaste 

                                                           
1 JO L 345, 31.12.2003, p. 97. 
2 JO L 257, 10.10.1996, p. 26, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 33, 
4.2.2006, p. 1). 
3 JO C 65 E, 14.3.2002, p. 382. 
4 JO L 242, 10.9.2002, p. 1. 
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asupra mediului sau sănătății umane care ar rezulta ca urmare a 
gestionării deșeurilor din industriile extractive, cum ar fi reziduurile 
de procesare (de exemplu, deșeuri solide sau șlamuri care rămân 
după tratarea resurselor minerale prin diverse tehnici), sterilul și 
materialul de descopertă (de exemplu, materialul din operațiunile de 
extracție, care este mutat pe măsura intrării într-un corp de minereu 
sau mineral, inclusiv pe parcursul perioadei de dezvoltare anterioare 
producției) și solul vegetal (de exemplu, stratul superior al solului), 
cu condiția ca să reprezinte deșeuri, astfel cum sunt definite în 
Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind 
deșeurile (1). 

(5) În conformitate cu paragraful 24 din Planul de implementare privind 
dezvoltarea durabilă de la Johannesburg, plan adoptat în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite cu ocazia Summit-ului mondial pentru 
dezvoltare durabilă 2002, este necesară protecția bazei de resurse 
naturale pentru dezvoltarea economică și socială și schimbarea 
tendinței actuale de degradare a resurselor naturale prin gestionarea 
integrată și durabilă a bazei de resurse naturale. 

(6) În consecință, prezenta directivă trebuie să includă gestionarea 
deșeurilor din industriile extractive provenite din activități 
desfășurate pe uscat, și anume a deșeurilor rezultate din activități de 
prospecțiune, extracție (inclusiv faza de dezvoltare anterioară 
producției), tratarea și stocarea resurselor minerale, precum și a 
materialelor provenite din exploatarea carierelor. Cu toate acestea, 
gestionarea trebuie să reflecte principiile și prioritățile definite în 
Directiva 75/442/CEE, care, în conformitate cu articolul 2 alineatul 
(1) litera (b) punctul (ii), continuă să se aplice oricărui aspect 
privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive care nu este 
reglementat de prezenta directivă. 

(7) Cu scopul de a evita orice suprapunere sau cerințe administrative 
disproporționate, domeniul de aplicare a directivei trebuie limitat la 
operațiunile considerate prioritare pentru atingerea obiectivelor sale. 

                                                           
1 JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 
284, 31.10.2003, p. 1). 
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(8) Prin urmare, dispozițiile prezentei directive nu se aplică acelor 
fluxuri de deșeuri care, deși au fost produse în cursul operațiunilor 
de extracție sau tratare a mineralelor, nu sunt în legătură directă cu 
procesul de extracție sau tratare, cum ar fi deșeuri alimentare, 
uleiuri uzate, vehicule uzate, baterii și acumulatori uzați. 
Gestionarea acestor deșeuri trebuie să facă obiectul dispozițiilor 
Directivei 75/442/CEE sau ale Directivei 1999/31/CE al Consiliului 
din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (1) sau al altei 
legislații comunitare relevante, astfel cum este cazul deșeurilor 
generate la un amplasament de prospecțiune, extracție sau tratare și 
transportate într-o locație care nu este o instalație de gestionare a 
deșeurilor în sensul prezentei directive. 

(9) Prezenta directivă nu se mai aplică deșeurilor rezultate din 
prospecțiuni, extracția sau tratarea resurselor minerale provenite din 
activități desfășurate în mediul marin sau injecțiilor de apă și 
reinjecțiilor de apă subterană pompată, în timp ce deșeurile inerte, 
deșeurile nepericuloase din prospecțiuni, deșeurile și solul nepoluat 
rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei trebuie 
reglementate numai de un număr limitat de cerințe datorită riscului 
de mediu scăzut. Pentru deșeurile neinerte nepericuloase, statele 
membre pot reduce sau pot renunța la anumite cerințe. Cu toate 
acestea, aceste excepții nu trebuie să se aplice instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor din categoria A. 

(10) De asemenea, în cazul în care prezenta directivă include gestionarea 
deșeurilor din industriile extractive care pot fi radioactive, aceasta 
nu face referire la aspecte specifice radioactivității, care fac obiectul 
Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomică 
(Euratom). 

(11) În vederea respectării principiilor și priorităților definite în 
Directiva 75/442/CEE și, în special, în articolele 3 și 4, statele 
membre trebuie să se asigure că operatorii angajați în industria 
extractivă iau toate măsurile necesare pentru prevenirea sau 
reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte negative, actuale sau 

                                                           
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003. 
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potențiale, asupra mediului sau sănătății umane, care apar ca 
rezultat al gestionării deșeurilor provenite din industriile extractive. 

(12) Aceste măsuri trebuie să se bazeze, în special, pe noțiunea celor mai 
bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite de Directiva 
96/61/CE, iar atunci când aceste tehnici sunt aplicate, statele 
membre trebuie să hotărască asupra modului în care este necesar să 
se ia în considerație caracteristicile tehnice ale instalației, 
localizarea geografică și condițiile locale de mediu, după caz. 

(13) Statele membre trebuie să se asigure că operatorii din industria 
extractivă elaborează planuri corespunzătoare de gestionare a 
deșeurilor pentru prevenirea sau minimizarea, tratarea, valorificarea 
și eliminarea deșeurilor extractive. Asemenea planuri trebuie să fie 
structurate astfel încât să asigure planificarea corespunzătoare a 
opțiunilor de gestionare a deșeurilor având în vedere minimizarea 
generării deșeurilor și a pericolului acestora, precum și încurajarea 
valorificării deșeurilor. De asemenea, deșeurile din industria 
extractivă trebuie să fie caracterizate din punct de vedere al 
compoziției în scopul de a asigura că aceste deșeuri reacționează, pe 
cât de mult este posibil, numai într-un mod predictibil. 

(14) În scopul de a minimiza riscul accidentelor și de a garanta un nivel 
ridicat de protecție pentru mediu și sănătatea umană, statele membre 
trebuie să se asigure că fiecare operator al unei instalații de 
gestionare a deșeurilor din categoria A adoptă și aplică o politică de 
prevenire a accidentelor majore pentru deșeuri. În ceea ce privește 
măsurile de prevenire, aceasta atrage furnizarea unui sistem de 
management de securitate, planuri de urgență utilizate în cazul 
accidentelor și diseminarea informației de siguranță persoanelor 
potențial să fie afectate de un accident major. În cazul unui accident, 
operatorilor trebuie să li se solicite furnizarea către autoritățile 
competente a tuturor informațiilor relevante, necesare să 
îndepărteze pericolul actual sau potențial asupra mediului. Aceste 
dispoziții speciale nu se aplică acelor instalații de gestionare a 
deșeurilor din industriile extractive aflate sub incidența Directivei 
96/82/CE. 

(15) O instalație de gestionare a deșeurilor nu trebuie să fie clasificată în 
categoria A numai în baza riscurilor pentru protecția securității sau 
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sănătății lucrătorilor din industriile extractive acoperite de alte acte 
comunitare, în special Directivele 92/91/CEE (1) și 92/104/CEE (2). 

(16) Datorită naturii speciale a gestionării deșeurilor din industriile 
extractive, este necesară introducerea de proceduri speciale de 
solicitare și de autorizare pentru instalațiile de gestionare a 
deșeurilor utilizate să primească aceste deșeuri. De asemenea, 
statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 
autoritățile competente reexaminează periodic și, după caz, 
actualizează condițiile de autorizare. 

(17) Statele membre trebuie să se asigure că, în conformitate cu 
Convenția UNECE privind accesul la informație, participarea 
publicului la luarea deciziei și accesul în justiție în problemele de 
mediu din 25 iunie 1998 (Convenția de la Aarhus), publicul este 
informat cu privire la solicitarea de autorizație de gestionare a 
deșeurilor, iar publicul interesat este consultat înainte de eliberarea 
autorizației de gestionare a deșeurilor. 

(18) Este necesară indicarea, în mod clar, a cerințelor de funcționare a 
instalatiei de gestionare a deșeurilor în ceea ce privește locația, 
gestionarea, controlul și închiderea, măsurile de prevenire și 
protecție care se iau împotriva oricărei amenințări asupra mediului 
pe termen scurt și lung și, în special, împotriva poluării apelor 
subterane cu infiltrații de levigat în sol. 

(19) Este necesară definirea cu claritate a instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor de categorie A din industriile extractive, ținând seama de 
efectele potențiale ale oricărei poluări rezultate din exploatarea unei 
asemenea instalații sau dintr-un accident care duce la eliminarea 
deșeurilor. 

(20) Deșeurile  reintroduse  în  golurile  de  excavație,  fie  în  scopuri de 

                                                           
1 Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de 
îmbunătățire a siguranței și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a 
unsprezecea directivă specială în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE] (JO L 348, 28.11.1992, p. 9). 
2 Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime 
de îmbunătățire a securității și siguranței lucrătorilor din industria extractivă de 
extracție de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în înțelesul 
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 404, 31.12.1992, p. 10). 
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 reabilitare a acestora sau de construcție în procesul de extracție a 
mineralelor, cum ar fi construirea sau menținerea, în golurile de 
excavație, a căilor de acces pentru mașini, căi de rulare, batardouri, 
baricade sau berme de siguranță, trebuie, de asemenea, să facă 
obiectul unui anumit număr de cerințe pentru protecția apelor de 
suprafață și/sau a apei subterane, de a asigura stabilitatea deșeurilor 
și garantarea unei supravegheri corespunzătoare după încetarea 
acestor operațiuni. În consecință, aceste deșeuri nu trebuie să facă 
obiectul dispozițiilor prezentei directive, care se referă exclusiv la 
„instalații de gestionare a deșeurilor”, cu excepția cerințelor 
menționate în dispoziția specială privind golurile de excavație. 

(21) Pentru asigurarea construcției și întreținerii corespunzătoare a 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor din industriile extractive, 
statele membre trebuie să adopte măsuri corespunzătoare pentru a se 
asigura că de proiectarea, amplasarea și gestionarea instalațiilor 
corespunzătoare se ocupă persoane care posedă competențele 
tehnice necesare. Este necesar să se asigure că formarea și 
cunoștințele dobândite de operatori și de personal le conferă 
acestora competențele necesare. De asemenea, autoritățile 
competente trebuie să se asigure că operatorii iau măsurile necesare 
cu privire la construcția și întreținerea unei noi instalații de 
gestionare a deșeurilor, la extinderea sau modificarea unei instalații 
existente, inclusiv în etapa postînchidere. 

(22) Este necesară definirea procedurilor de supraveghere în timpul 
exploatării și după închiderea instalațiilor de gestionare a deșeurilor. 
O perioadă post-închidere pentru monitorizarea și controlul 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A trebuie 
stabilită proporțional cu riscul reprezentat de fiecare instalație de 
gestionare a deșeurilor, astfel cum se prevede în Directiva 
1999/31/CE. 

(23) Este necesar să se definească când și cum o instalație de gestionare 
a deșeurilor din industriile extractive trebuie să fie închisă și să se 
stabilească obligațiile și responsabilitățile operatorului în timpul 
perioadei post-închidere. 

(24) Statele membre trebuie să solicite operatorilor din industriile 
extractive să aplice măsuri de control și de gestionare destinate să 
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împiedice poluarea apelor și solului și să identifice orice efecte 
nefaste pe care instalațiile de deșeuri le pot avea asupra mediului 
sau sănătății umane. De asemenea, pentru a reduce la minim 
poluarea apei, descărcarea deșeurilor în orice curs de apă trebuie să 
se conformeze Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar 
de acțiune în domeniul strategiei apelor (1). De asemenea, ținând 
seama de efectele lor nocive și toxice, concentrațiile de cianuri și 
compuși de cianuri din iazurile miniere, provenite de la anumite 
industrii extractive, trebuie să fie reduse la cel mai scăzut nivel 
posibil, utilizând cele mai bune tehnici disponibile. Pragul maxim al 
concentrației trebui stabilit în consecință și, în orice caz, în 
conformitate cu cerințele specifice ale prezentei directive pentru 
evitarea acestor efecte. 

(25) Operatorului unei instalații de gestionare a deșeurilor din industria 
extractivă trebuie să i se solicite să depună o garanție financiară sau 
un echivalent în conformitate cu procedurile stabilite de statele 
membre care să asigure că toate obligațiile care decurg din 
autorizația de exploatare vor fi îndeplinite, inclusiv acelea 
referitoare la perioada de închidere și post-închidere a 
amplasamentului. Cuantumul garanției financiare trebuie să fie 
suficientă pentru acoperirea costului de reabilitare a 
amplasamentului afectat de instalația de gestionare a deșeurilor, 
care include și instalația propriu-zisă, astfel cum este descris în 
planul de gestionare a deșeurilor elaborat în temeiul articolului 5 și 
necesar pentru autorizația din articolul 7, de către o terță parte 
calificată corespunzător și independentă. Este necesar, de asemenea, 
ca o asemenea garanție să fie furnizată înainte de începerea 
operațiunilor de depozitare în instalația de gestionare a deșeurilor și 
să fie ajustată în mod periodic. De asemenea, în conformitate cu 
principiul poluatorul plătește și cu Directiva 2004/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind 
responsabilitatea pentru mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și remedierea daunelor aduse mediului (2), este important 

                                                           
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 
2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1). 
2 JO L 143, 30.4.2004, p. 56. 
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să se precizeze ca operatorul instalației de gestionare a deșeurilor 
din industriile extractive să facă obiectul unei asigurări de 
răspundere civilă corespunzătoare în ceea ce privește daunele de 
mediu cauzate de activitățile proprii sau de riscurile iminente ale 
unor astfel de daune. 

(26) În cazul exploatării unor instalații de gestionare a deșeurilor din 
industriile extractive, care riscă să dea naștere unei poluări 
transfrontaliere importante și unor riscuri pentru sănătatea umană pe 
teritoriul unui alt stat membru, trebuie să existe o procedură comună 
în vigoare pentru facilitarea consultărilor între țările vecine. Această 
măsură trebuie să asigure un schimb adecvat de informații între 
autorități și să permită informarea corespunzătoare a publicului cu 
privire la existența oricărei instalații de gestionare a deșeurilor care 
ar putea avea efecte negative asupra mediului acelui alt stat 
membru. 

(27) Este necesar ca statele membre să se asigure că autoritățile 
competente introduc un sistem de inspecție eficient sau alte măsuri 
de control echivalente pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor 
din industriile extractive. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi 
revin operatorului în temeiul autorizației, înainte de începerea 
operațiunilor de depozitare, trebuie efectuată o inspecție pentru a 
verifica conformarea la condițiile de autorizare. De asemenea, 
statele membre trebuie să asigure că operatorii și succesorii acestora 
țin registre la zi cu privire la aceste instalații de gestionare a 
deșeurilor și că operatorii transmit succesorilor acestora informații 
referitoare la starea instalației de gestionare a deșeurilor și la 
operațiunile efectuate în aceasta. 

(28) Statele membre au obligația să transmită periodic rapoarte Comisiei 
cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv 
informații referitoare la accidente sau la iminența unor accidente. În 
baza acestor rapoarte, Comisia raportează Parlamentului European 
și Consiliului. 

(29) Statele membre trebuie să definească regimul sancțiunilor aplicabile 
pentru încălcarea prezentei directive și asigură aplicarea acestora. 
Sancțiunile ar trebui să fie efective, proporționale și cu efect de 
descurajare. 
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(30) Este necesar ca statele membre să asigure inventarierea instalațiilor 
de gestionare a deșeurilor închise, inclusiv a celor abandonate, 
situate pe teritoriul acestora, în scopul identificării acelora care 
cauzează impact negativ serios asupra mediului sau care riscă să 
devină, pe termen scurt sau mediu, o amenințare serioasă pentru 
sănătatea umană sau mediu. Aceste inventare trebuie să constituie o 
bază corespunzătoare pentru un program adecvat de măsuri. 

(31) Comisia trebuie să asigure un schimb corespunzător de informații 
științifice și tehnice asupra modului de realizare a unui inventar al 
instalațiilor de gestionare a deșeurilor închise la nivelul statelor 
membre și elaborarea unor metode care să ajute statele membre să 
respecte prezenta directivă atunci când se realizează reabilitarea 
instalațiilor închise. De asemenea, este necesar să se asigure un 
schimb de informații în cadrul și între statele membre în ceea ce 
privește cele mai bune tehnici disponibile. 

(32) În vederea unei aplicări coerente a articolului 6 din tratat, cerințele 
de protecție a mediului trebuie să fie integrate în punerea în aplicare 
a politicilor și acțiunilor Comunității în vederea promovării 
dezvoltării durabile. 

(33) Prezenta directivă poate fi un instrument util care trebuie luat în 
considerare atunci când se fac verificări dacă proiectele care 
primesc finanțare comunitară în contextul ajutorului pentru 
dezvoltare includ măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea 
pe cât de mult este posibil a eventualelor efecte negative asupra 
mediului. O astfel de abordare este în spiritul articolului 6 din tratat, 
în special în ceea ce privește integrarea criteriilor de protecție a 
mediului în politica Comunității referitoare la dezvoltarea 
cooperării. 

(34) Obiectivul prezentei directive, și anume îmbunătățirea gestionării 
deșeurilor din industriile extractive, nu poate fi realizat suficient 
prin acțiunea izolată a statelor membre, dat fiind că o gestionare 
greșită a acestor deșeuri poate duce la cazuri de poluare 
transfrontalieră. Principiul „poluatorul plătește” prevede, între 
altele, că trebuie să se ia în considerare daunele aduse mediului de 
deșeurile din industriile extractive, iar aplicarea neomogenă a 
acestui principiu pe plan național poate conduce la disparități 
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semnificative în ceea ce privește responsabilitatea financiară a 
operatorilor economici. De asemenea, existența unor politici 
naționale divergente în gestionarea deșeurilor din industria 
extractivă nu permite îndeplinirea obiectivului de garantare a unui 
nivel minim de siguranță și gestionare responsabilă a acestor deșeuri 
și de optimizare a valorificării în Comunitate. În consecință, având 
în vedere că obiectivul prezentei directive, date fiind amploarea și 
efectele sale, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, 
Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității enunțat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul 
menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar  
pentru atingerea acestui obiectiv. 

(35) Este oportună adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare 
a competențelor de executare conferite Comisiei (1). 

(36) Este necesară reglementarea exploatării instalațiilor de gestionare a 
deșeurilor existente în momentul transpunerii prezentei directive, în 
scopul luării, în termenele necesare, a măsurilor destinate adaptării 
lor la cerințele prezentei directive. 

(37) În conformitate cu punctul (34) din Acordul Interinstituțional 
privind elaborarea unei legislații mai bune (2), statele membre sunt 
încurajate să elaboreze, în interesul propriu și al Comunității, 
propriile lor tabele, care, pe cât posibil, să ilustreze concordanța 
între prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă 
publice, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Obiectul 
Prezenta directivă prevede măsuri, proceduri și orientări pentru 
prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra 
                                                           
1 JO L 184, 17.7.1999, p. 23. 
2 JO C 321, 31.12.2003, p. 1. 
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mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei și florei și 
peisajelor, precum și a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate 
din gestionarea deșeurilor din industriile extractive. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 

(1) Sub rezerva alineatelor (2) și (3), prezenta directivă se aplică 
gestionării deșeurilor rezultate din prospecțiune, extracție, tratare și 
stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor, 
denumite în continuare „deșeuri extractive”. 

(2) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive următoarele: 
(a) deșeurile care sunt generate de prospectarea, extracția, tratarea 

resurselor minerale și exploatarea carierelor, care însă nu rezultă în 
mod direct din aceste operațiuni; 

(b) deșeuri rezultate din activități marine de prospecțiune, extracție și 
tratare a resurselor minerale; 

(c) injectarea apei și reinjectarea apei subterane pompate, astfel cum 
sunt definite la articolul 11 alineatul (3) litera (j) prima și a doua 
liniuță din Directiva 2000/60/CE, în măsura în care sunt autorizate 
de articolul menționat. 

(3) Deșeurile inerte și solul nepoluat provenind din prospecțiuni, 
extracția, tratarea și stocarea resurselor minerale, precum și din 
exploatarea carierelor și deșeurile rezultate din extracția, tratarea și 
stocarea turbei nu fac obiectul articolelor 7, 8, 11 alineatele (1) și (3), 
12, 13 alineatul (6), 14 și 16, cu excepția depozitării într-o instalație de 
gestionare a deșeurilor din categoria A. 

Autoritatea competentă poate reduce cerințele în ceea ce privește 
depozitarea deșeurilor nepericuloase provenite din prospectarea 
resurselor minerale sau poate prevedea exceptări de la acestea, cu 
excepția prospectării petrolului și a evaporitelor, altele decât ipsosul și 
anhidrita, precum și depozitarea solurilor nepoluate și a deșeurilor 
rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei atât timp cât se asigură 
respectarea dispozițiilor articolului 4. 

Statele membre pot reduce cerințele prevăzute la articolele 11 alineatul 
(3), 12 alineatele (5) și (6), 13 alineatul (6), 14 și 16, în ceea ce privește 
deșeurile neinerte nepericuloase, sau pot prevedea exceptări de la 
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acestea, cu excepția depozitării într-o instalație de gestionare a 
deșeurilor din categoria A. 

(4) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale legislației comunitare, 
deșeurile care intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentei 
directive nu fac obiectul Directivei 1999/31/CE. 

Articolul 3 

Definiții 
În sensul prezentei directive, se înțelege prin: 
1. „deșeuri”, definiția de la articolul 1 litera (a) din Directiva 

75/442/CEE; 
2. „deșeuri periculoase”, definiția de la articolul 1 alineatul (4) din 

Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind 
deșeurile periculoase (1); 

3. „deșeuri inerte”, deșeurile care nu suferă nici o modificare fizică, 
chimică sau biologică importantă. Deșeurile inerte nu se 
descompun, nu ard și nu produc nici o altă reacție fizică sau 
chimică, nu sunt biodegradabile și nu deteriorează alte materiale cu 
care intră în contact într-un mod care să poată duce la poluarea 
mediului sau să dăuneze sănătății omului. Producția totală de levigat 
și conținutul de poluanți al deșeurilor, precum și ecotoxicitatea 
levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu 
pericliteze calitatea apelor de suprafață și/sau apelor subterane; 

4. „sol nepoluat” înseamnă solul care este îndepărtat din stratul 
superior al solului în cursul activităților extractive și care nu este 
considerat poluat nici în conformitate cu legislația internă a statului 
membru unde este situat amplasamentul, nici în conformitate cu 
legislația comunitară; 

5. „resursa minerală” sau „mineral”, un depozit natural existent în 
scoarța terestră, format din compuși organici sau anorganici, cum ar 
fi combustibilii energetici, minereurile metalifere, mineralele 
industriale și de construcții, cu excepția apei; 

6. „industrii extractive”, ansamblul unităților și al întreprinderilor 
angajate în extracțiile de suprafață sau subterane ale resurselor 

                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul 
(CE) nr. 166/2006. 
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minerale în scopuri comerciale, inclusiv prin forare sau tratare a 
materialului extras; 

7. „platou continental”, acea zonă a mării și fundul mării care se 
întinde de la linia de reflux a mareelor obișnuite sau medii; 

8. „tratare”, un procedeu mecanic, fizic, biologic, termic sau chimic 
sau combinații de procedee aplicate resurselor minerale, inclusiv 
cele provenind din exploatarea carierelor, destinat extracției 
mineralelor, inclusiv modificarea dimensiunii, trierea, separarea și 
leșierea, precum și reprocesarea deșeurilor înlăturate anterior, dar cu 
excepția topirii, a procedeelor de prelucrare termică (alta decât 
calcinarea) și a procedeelor metalurgice; 

9. „steril de procesare”, deșeuri solide sau șlamuri care rămân după 
tratarea mineralelor prin procedee de separare (de exemplu, 
măcinare, zdrobire, sortare după mărime, flotație și alte tehnici 
fizico-chimice) pentru extragerea mineralelor valoroase dintr-o rocă 
mai puțin valoroasă; 

10. „haldă”, un amplasament amenajat pentru depozitarea deșeurilor 
solide la suprafață; 

11. „dig”, o structură construită proiectată să rețină sau să limiteze apa 
și/sau deșeurile într-un iaz de decantare; 

12. „iaz”, un sit natural sau un amplasament amenajat pentru 
depozitarea deșeurilor fin granulate, în mod normal steril de 
procesare, împreună cu cantități variabile de apă liberă, rezultate din 
tratarea resurselor minerale, precum și din recircularea și limpezirea 
apei de proces; 

13. „cianuri disociabile în mediu slab acid”, cianuri și compuși 
cianurici care se disociază în mediu slab acid la un pH definit; 

14. „levigat”, orice lichid care percolează prin deșeul depozitat și care 
rezultă din sau este conținut în cadrul unei instalații de deșeuri, 
inclusiv scurgerile poluate, și care poate dăuna mediului, în cazul în 
care nu este tratat corespunzător; 

15. „instalație de gestionare a deșeurilor”, orice suprafață desemnată 
pentru acumularea sau depozitarea deșeurilor extractive solide sau 
lichide, în soluție sau suspensie, pentru următoare1le perioade: 

— nici o perioadă pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor din 
categoria A și instalațiile pentru deșeurile caracterizate ca 
periculoase în planul de gestionare a deșeurilor; 
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— o perioadă mai mare de șase luni pentru instalațiile de deșeuri 
periculoase generate în mod neașteptat; 

— o perioadă mai mare de un an pentru instalațiile de deșeuri 
neinerte nepericuloase; 

— o perioadă mai mare de trei ani pentru instalații pentru soluri 
nepoluate, deșeuri de prospecțiune nepericuloase, deșeuri 
rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei și deșeuri 
inerte. 

Aceste instalații sunt echipate cu un dig sau altă structură care reține, 
conține, limitează sau sprijină în alt mod o astfel de instalație și include, 
de asemenea, dar nu se limitează la halde și iazuri de decantare, dar 
excluzând golurile de excavare în care sunt reintroduse deșeurile, după 
extracția mineralelor în scopuri de reabilitare și construcție; 

16. „accident major”, un eveniment produs în zonă în cursul unei 
operațiuni care implică gestionarea deșeurilor extractive în orice 
amplasament care se află sub incidenta prezentei directive și care 
presupune un pericol grav pentru sănătatea umană și/sau pentru 
mediu, fie imediat sau în timp, în zonă sau în împrejurimi; 

17. „substanță periculoasă”, o substanță, amestec sau preparat care este 
considerat periculos în sensul Directivei 67/548/CEE (1) sau al 
Directivei 1999/45/CE (2); 

18. „cele mai bune tehnici disponibile”, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul (11) din Directiva 96/61/CE; 

19. „corp de apă receptor”, apele de suprafață, apele subterane, apele 
tranzitorii și apele costiere, astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctele (1), (2), (6) și (7) din Directiva 2000/60/CE; 

20. „reabilitare”, tratarea terenului afectat de o instalație de deșeuri 
astfel încât starea acestuia să fie readusă la un nivel satisfăcator, în 
special în ceea ce privește calitatea solului, viața sălbatică, 

                                                           
1 Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu 
putere de lege și actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și 
etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1), directivă astfel cum a 
fost modificată prin Directiva 2004/73/CE a Comisiei (JO L 152, 30.4.2004, p. 1). 
2 Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor 
periculoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1), directivă astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 2006/8/CE a Comisiei (JO L 19, 24.1.2006, p. 12) 
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habitatele naturale, sistemele hidrologice, peisajul și posibilitățile de 
utilizare corespunzătoare; 

21. „prospecțiune”, căutarea zăcămintelor minerale cu valoare 
economică, inclusiv prelevarea de probe, prelevarea globală, 
execuția de foraje și șanturi, dar cu excluderea oricăror lucrări 
necesare pentru exploatarea acestor zăcăminte și a tuturor 
activităților asociate direct cu o operațiune de extracție existentă; 

22. „public”, una sau mai multe persoane fizice sau juridice și în 
concordanță cu practica și legislația internă, asociațiile, organizațiile 
sau grupurile constituite de acestea; 

23. „public interesat”, publicul afectat sau care poate fi afectat de 
procedurile de luare a deciziei în materie de mediu prevăzute la 
articolele 6 și 7 din prezenta directivă sau care are de valorificat un 
interes în acest cadru; în sensul prezentei definiții, se consideră că 
organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului 
și îndeplinesc condițiile impuse de legislația internă au un asemenea 
interes; 

24. „operator”, orice persoana fizică sau juridică responsabilă pentru 
gestionarea deșeurilor extractive în conformitate cu legislația 
internă a statului membru în care are loc gestionarea deșeurilor, 
inclusiv în ceea ce privește stocarea temporară a deșeurilor 
extractive, precum și în etapele de exploatare a instalației și după 
închiderea acesteia; 

25. „deținător de deșeuri”, producătorul de deșeuri extractive sau 
persoana fizică sau juridică care este în posesia acestor deșeuri; 

26. „persoană competentă”, o persoană fizică care are competențele 
tehnice și experiența necesare, în sensul legislației interne a statului 
membru în care își exercită activitatea persoana în cauză, pentru 
îndeplinirea obligațiilor care rezultă din prezenta directivă; 

27. „autoritate competentă”, autoritatea sau autoritățile pe care statele 
membre le desemnează ca responsabile pentru îndeplinirea 
obligațiilor care rezultă din prezenta directivă; 

28. „amplasament”, terenul aflat într-o zonă geografică distinctă sub 
controlul administrativ al unui operator; 

29. „modificare importantă”, modificarea adusă structurii sau 
exploatării unei instalații de gestionare a deșeurilor care, în opinia 
autorității competente, poate avea efecte negative importante asupra 
sănătății umane sau mediului. 



 363

Articolul 4 

Cerințe generale 
(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru asigurarea 
gestionării deșeurilor extractive astfel încât sănătatea umană să nu fie 
pusă în pericol și fără să se utilizeze procedee sau metode care pot pune 
în pericol mediul, în special fără a constitui un risc pentru apă, aer sau 
sol, nici pentru faună și floră, fără a produce o neplăcere prin zgomot 
sau miros și fără a afecta în mod negativ peisajul și locurile de interes 
special. De asemenea, statele membre iau măsurile necesare pentru 
interzicerea abandonului, aruncării sau depozitării necontrolate a 
deșeurilor extractive. 

(2)  Statele membre asigură luarea tuturor măsurilor necesare de 
către operator pentru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a efectelor 
nefaste asupra mediului și sănătății umane rezultate din gestionarea 
deșeurilor extractive. Aceasta include gestionarea oricărei instalații de 
deșeuri, inclusiv după închiderea acesteia, precum și prevenirea 
acccidentelor majore care implică acea instalație și limitarea 
consecințelor asupra mediului și sănătății umane. 

(3)  Măsurile prevăzute la alineatul (2) se bazează, între altele, pe 
cele mai bune tehnici disponibile, fără prescrierea utilizării unei tehnici 
sau tehnologii specifice, dar ținând seama de caracteristicile tehnice ale 
instalației de gestionare a deșeurilor, de localizarea geografică și de 
condițiile locale de mediu. 

Articolul 5 

Planul de gestionare a deșeurilor 
(1)  Statele membre asigură elaborarea, având în vedere principiul 
dezvoltării durabile, de către operator a unui plan de gestionare a 
deșeurilor pentru minimizarea, tratarea, valorificarea și eliminarea 
deșeurilor extractive. 

(2)  Obiectivele planului de gestionare sunt: 

(a) prevenirea sau reducerea producției de deșeuri și a efectelor nocive 
ale acestora, în special luând în considerare: 
(i) gestionarea deșeurilor în faza de proiectare și în alegerea 

metodei utilizate pentru extracția și tratarea mineralelor; 
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(ii) schimbările pe care deșeul extractiv le poate înregistra în 
legătură cu creșterea în suprafață și expunerea la condițiile de 
suprafață; 

(iii) reintroducerea deșeului extractiv în golul de excavare după 
extracția mineralului, în măsura în care este fezabil din punct de 
vedere tehnic și economic și cu respectarea deplină a mediului, 
în conformitate cu standardele de mediu existente la nivel 
comunitar și, după caz, cu dispozițiile prezentei directive; 

(iv) reacoperirea cu sol vegetal după închiderea instalației de 
gestionare a deșeurilor sau, dacă acest lucru nu este fezabil, 
reutilizarea stratului de sol în altă parte; 

(v) utilizarea unor substanțe mai puțin periculoase pentru tratarea 
resurselor minerale; 

(b) încurajarea valorificării deșeurilor extractive prin reciclarea, 
reutilizarea sau valorificarea acestora, în măsura în care este posibil 
din punct de vedere ecologic, în conformitate cu standardele de 
mediu la nivel comunitar și, după caz, cu cerințele prezentei 
directive ; 

(c) asigurarea eliminării în siguranță a deșeului extractiv, pe termen 
scurt și lung, în special, prin luarea în considerare, în faza de 
proiectare, a gestionării în timpul exploatării și după închiderea 
instalației de gestionare a deșeurilor și prin alegerea unui proiect 
care: 
(i) solicită condiții minime de monitorizare, control și gestionare a 

instalației de deșeuri închise sau, în ultimă instanță, nu solicită 
nici un fel de condiții; 

(ii) să prevină sau cel puțin să minimizeze efectele negative pe 
termen lung, cauzate, de exemplu, de migrarea poluanților 
acvatici sau atmosferici care provin de la instalațiile de 
gestionare a deșeurilor; 

(iii) să asigure stabilitatea geotehnică pe termen lung a oricăror 
diguri sau halde care sunt construite deasupra nivelului 
preexistent al terenului. 

(3)  Planul de gestionare a deșeurilor conține cel puțin următoarele 
elemente: 
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(a) după caz, clasificarea propusă pentru instalația de gestionare a 
deșeurilor în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa III: 

— atunci când se solicită o instalație de gestionare a deșeurilor din 
categoria A, va fi elaborat un document care demonstrează că o 
politică de prevenire a accidentelor majore, un sistem de 
management de securitate pentru aplicarea acesteia și un plan de 
urgență intern vor fi puse în aplicare în conformitate cu articolul 
6 alineatul (3); 

— atunci când operatorul consideră că nu este necesară o instalație 
de gestionare a deșeurilor din categoria A, se vor furniza 
informații suficiente pentru aceasta, inclusiv identificarea unor 
posibile riscuri de accidente majore; 

(b) caracterizarea deșeurilor în conformitate cu anexa II și o estimare a 
cantității totale de deșeuri extractive care va fi produs în faza de 
exploatare; 

(c) descrierea operațiunii care generează asemenea deșeuri și a oricărei 
tratări ulterioare la care acestea sunt supuse; 

(d) descrierea modului în care mediul și sănătatea umană pot fi afectate 
prin depozitarea unui asemenea deșeu și măsurile preventive care 
trebuie luate pentru minimizarea impactului asupra mediului în 
timpul exploatării și după închidere, inclusiv aspectele menționate 
la articolul 11 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e); 

(e) procedurile de monitorizare și control propuse în aplicarea 
articolului 10 și, după caz, a articolului 11 alineatul (2) litera (c); 

(f) planul propus pentru închidere, inclusiv reabilitare, procedurile de 
continuare și monitorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 12; 

(g) măsuri de prevenire a deteriorării calității apei, în conformitate cu 
Directiva 2000/60/CE, și în vederea prevenirii sau reducerii la 
minim a poluării aerului și solului, în conformitate cu articolul 13; 

(h) o evaluare a stării terenului care poate fi afectat de instalația de 
gestionare a deșeurilor. 

Planul de gestionare a deșeurilor furnizează informații suficiente pentru 
a permite autorității competente să evalueze capacitatea operatorului de 
a îndeplini obiectivele din planul de gestionare a deșeurilor, definite la 
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alineatul (2), și obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive. 
Planul trebuie să includă o justificare a modului în care opțiunile și 
metodele alese în conformitate cu alineatul (2) litera (a) punctul (i) 
îndeplinesc obiectivele din planul de gestionare a deșeurilor stabilite la 
alineatul (2) litera (a). 

(4)  Planul de gestionare este revizuit și/sau modificat la fiecare cinci 
ani, după caz, atunci când sunt modificări substanțiale în exploatarea 
instalației de deșeuri sau în caracteristicile deșeului depozitat. Orice 
modificări se notifică autorității competente. 

(5)  Planurile elaborate în temeiul unei alte legislații interne sau 
comunitare, care conțin informațiile menționate la alineatul (3), pot fi 
utilizate în cazul în care acestea înlătură orice suprapunere de informații 
și repetarea inutilă a lucrărilor efectuate de operator, cu condiția ca 
cerințele de la alineatele (1)-(4) să fie respectate. 

(6)  Autoritatea competentă aprobă planul de gestionare a deșeurilor 
în baza procedurilor hotărâte de statele membre și monitorizează 
aplicarea acestuia. 

Articolul 6 

Informarea și prevenirea accidentelor majore 
(1)  Prezentul articol se aplică instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
din categoria A, cu excepția instalațiilor aflate sub incidența Directivei 
96/82/CE. 

(2)  Fără a aduce atingere altei legislații comunitare, în special 
Directivelor 92/91/CEE și 92/104/CEE, statele membre asigură 
identificarea pericolelor de accidente majore și adoptarea măsurilor 
necesare în ceea ce privește proiectarea, construcția, exploatarea și 
întreținerea, închiderea și post-închiderea instalației de gestionare a 
deșeurilor pentru a preveni astfel de accidente și pentru a limita 
consecințele lor nefaste pentru sănătatea umană și/sau mediu, inclusiv 
orice impact transfrontalier. 

(3)  În sensul alineatului (2), fiecare operator, înainte de începerea 
exploatării, elaborează o politică de prevenire a accidentelor majore în 
ceea ce privește gestionarea deșeurilor extractive și pune în aplicare un 
sistem de management de securitate pentru aplicarea acesteia, în 
conformitate cu dispozițiile punctului 1 de la anexa I și pune în aplicare, 
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de asemenea, un plan de urgență intern care să specifice măsurile ce 
trebuie luate în amplasament în cazul unui accident. 

În cadrul acestei politici, operatorul desemnează, în special, un 
responsabil cu securitatea care are ca atribuții aplicarea și monitorizarea 
periodică a politicii de prevenire a accidentelor majore. 

Autoritatea competentă elaborează un plan de urgență extern, 
specificând măsurile care se iau în afara amplasamentului în cazul unui 
accident. Ca parte a solicitării pentru obținerea autorizației, operatorul 
furnizează autorității competente informațiile necesare care să permită 
elaborarea acelui plan. 

(4)  Planurile de urgență menționate la alineatul (3) au următoarele 
obiective: 
(a) să restrângă și să controleze accidentele majore și alte incidente, 

astfel încât să minimizeze efectele acestora și, în special, să limiteze 
daunele asupra sănătății umane și mediului; 

(b) să pună în aplicare măsurile necesare pentru protecția sănătății 
umane și a mediului împotriva efectelor accidentelor majore sau ale 
altor incidente; 

(c) să comunice informațiile necesare publicului și serviciilor sau 
autorităților relevante din zonă; 

(d) să prevadă reabilitarea, restaurarea și curățarea mediului după un 
accident major. 

Statele membre asigură că, în cazul unui accident major, operatorul 
furnizează imediat autorității competente toate informațiile necesare 
pentru a contribui la minimizarea consecințelor acestuia asupra sănătății 
umane și pentru a evalua și minimiza extinderea, dovedită sau 
potențială, a daunelor de mediu. 

(5)  Statele membre asigură că publicul interesat poate participa, în 
timp util și în mod efectiv, la pregătirea sau revizuirea planului de 
urgență extern care trebuie să fie elaborat în temeiul alineatului (3). În 
acest scop, publicul interesat este informat cu privire la orice propunere, 
iar informațiile pertinente sunt puse la dispoziție, incluzând, între altele, 
informații privind dreptul de a participa în procesul de luare a deciziei și 
privind autoritatea competentă căreia îi pot fi adresate observații și 
întrebări. 
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Statele membre asigură că publicul interesat este îndreptățit să-și 
comunice observațiile într-un termen rezonabil, iar aceste comentarii 
sunt luate în considerare în decizia referitoare la planul de urgență 
extern. 

(6)  Statele membre asigură că informațiile privind măsurile de 
securitate și acțiunile necesare în cazul unui accident, conținând cel 
puțin elementele menționate la secțiunea 2 a anexei I, se furnizează 
gratuit și automat publicului interesat. 

Informațiile se revizuiesc la fiecare trei ani și, dacă este necesar, sunt 
actualizate. 

Articolul 7 

Solicitarea și eliberarea autorizațiilor 
(1)  Nici o instalație de gestionare a deșeurilor nu poate fi exploatată 
fără autorizație eliberată de autoritatea competentă. Autorizația conține 
elementele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și indică în 
mod clar categoria căreia îi aparține instalația, în conformitate cu 
criteriile prevăzute la articolul 9. 

Sub rezerva îndeplinirii tuturor cerințelor din prezentul articol, 
autorizațiile obținute în aplicarea altei legislații interne sau comunitare 
pot fi combinate într-o singură autorizație, în cazul în care acest format 
înlătură orice suprapunere de informații și repetarea inutilă a lucrărilor 
efectuate de operator sau de autoritatea competentă. Elementele indicate 
la alineatul (2) pot face obiectul uneia sau mai multor autorizații, cu 
condiția respectării tuturor cerințelor din prezentul articol. 

(2)  Cererea de autorizare conține cel puțin următoarele elemente: 
(a) identitatea operatorului; 
(b) amplasamentul preconizat pentru instalația de gestionare a 

deșeurilor și alte amplasamente posibile; 
(c) planul de gestionare a deșeurilor întocmit în conformitate cu 

articolul 5; 
(d) dispozițiile adoptate, sub forma unei garanții financiare sau 

echivalente, în conformitate cu articolul 14; 
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(e) informațiile furnizate de operator în conformitate cu articolul 5 
din Directiva 85/337/CEE (1), în cazul în care se solicită o 
evaluare a impactului asupra mediului în temeiul directivei în 
cauză. 

(3)  Autoritatea competentă eliberează o autorizație numai în cazul în 
care este sigură că: 

(a) operatorul îndeplinește cerințele pertinente ale prezentei 
directive; 

(b) gestionarea deșeurilor nu este în conflict direct sau nu 
interferează cu punerea în aplicare a planului sau a planurilor de 
gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 7 din Directiva 
75/442/CEE. 

(4)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că 
autoritățile competente revizuiesc periodic și, după caz, actualizează 
condițiile de autorizare: 

— în cazul în care sunt modificări substanțiale în exploatarea 
instalației de gestionare a deșeurilor sau în caracteristicile 
deșeurilor depozitate; 

— în baza rezultatelor supravegherii comunicate de operator în 
temeiul articolului 11 alineatul (3) sau ale inspecțiilor realizate 
în temeiul articolului 17; 

— în baza schimbului de informații privind o evoluție majoră a 
celor mai bune tehnici disponibile, prevăzut la articolul 21 
alineatul (3). 

(5)  Informațiile conținute într-o autorizație eliberată în temeiul 
prezentului articol sunt comunicate autorităților competente naționale și 
autorităților comunitare care se ocupă de statistică, atunci când acestea 
din urmă solicită acest lucru în scopuri statistice. Informațiile sensibile 
cu caracter pur comercial, cum ar fi informațiile referitoare la relațiile de 
afaceri și componentele de cost și volumul rezervelor de minerale cu 
valoare economică nu sunt puse la dispoziția publicului. 

                                                           
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40), 
directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (JO L 156, 25.6.2003, p. 17). 
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Articolul 8 

Participarea publicului 
(1)  Următoarele informații se comunică publicului într-o etapă 
timpurie a procedurii de eliberare a autorizației sau, cel târziu, de îndată 
ce informațiile pot fi furnizate în mod rezonabil, prin notificare publică 
sau prin alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi mijloacele de 
comunicare electronice, atunci când sunt disponibile: 
(a) cererea de autorizare; 
(b) după caz, indicarea faptului că o decizie privind cererea de 

autorizare necesită o consultare între statele membre, în 
conformitate cu articolul 16; 

(c) coordonatele autorităților competente responsabile pentru luarea 
deciziei, ale celor de la care se pot obține informații pertinente, ale 
celor cărora li se pot adresa observații sau întrebări, precum și 
precizări legate de termenele de transmitere a observațiilor sau 
întrebărilor; 

(d) natura posibilelor decizii; 
(e) după caz, precizări referitoare la propunerea de actualizare a 

autorizației sau a condițiilor de autorizare; 
(f) indicarea datei și locului sau a mijloacelor prin care informațiile 

pertinente sunt puse la dispoziția publicului; 
(g) modalități precise de participare și de consultare a publicului 

prevăzute în temeiul alineatului (7). 

(2)  Statele membre asigură că, în termenele corespunzătoare, sunt 
puse la dispoziția publicului interesat următoarele: 
(a) în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și avize 

transmise autorității competente atunci când publicul este informat 
în conformitate cu alineatul (1); 

(b) în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informația de mediu (1), alte informații decât cele 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol care sunt pertinente 
pentru decizia care se ia în temeiul articolului 7 din prezenta 
directivă și care devin disponibile numai după ce publicul a fost 
informat în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol. 

                                                           
1 JO L 41, 14.2.2003, p. 26. 
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(3)  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru ca publicul 
să fie informat, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, cu 
privire la cererea de actualizare a condițiilor de autorizare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (4). 

(4)  Publicul interesat are dreptul să-și prezinte comentariile și 
opiniile autorității competente înainte de luarea deciziei. 

(5)  Rezultatele consultărilor desfășurate în temeiul prezentului 
articol sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea unei 
decizii. 

(6)  După luarea unei decizii, autoritatea competentă informează 
publicul interesat în conformitate cu procedurile corespunzătoare și pune 
la dispoziția acestuia următoarele informații: 
(a) conținutul deciziei, inclusiv o copie a autorizației; 
(b) motivele și considerațiile care au stat la baza deciziei. 

(7)  Modalitățile precise de participare a publicului în temeiul 
prezentului articol sunt hotărâte de statele membre pentru a permite 
publicului interesat să se pregatească și să participe în mod efectiv. 

Articolul 9 

Sistemul de clasificare pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor 
În sensul prezentei directive, autoritățile competente clasifică o instalație 
de gestionare a deșeurilor în categoria A în conformitate cu criteriile 
prevăzute în anexa III. 

Articolul 10 

Goluri de excavare 
(1)  Statele membre asigură că operatorul, atunci când reintroduce 
deșeurile extractive în golurile de excavare în scopuri de reabilitare sau 
construcție, indiferent dacă acestea provin din extracția de suprafață sau 
subterană, ia măsurile corespunzătoare pentru: 

(1) a asigura stabilitatea deșeurilor extractive, în conformitate cu, 
mutatis mutandi, articolul 11 alineatul (2); 

(2) a preveni poluarea solului, a apei de suprafață și a apei 
subterane, în conformitate cu, mutatis mutandi, articolul 13 
alineatele (1), (3) și (5); 
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(3) a asigura monitorizarea deșeurilor extractive și a golurilor de 
excavare, în conformitate cu, mutatis mutandi, articolul 12 
alineatele (4) și (5). 

(2)  Directiva 1999/31/CE continuă să se aplice deșeurilor, altele 
decât cele extractive utilizate pentru umplerea golurilor de excavare. 

Articolul 11 

Construcția și gestionarea instalațiilor de deșeuri 
(1)  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru asigurarea 
gestionării instalației de deșeuri de către persoane competente și pentru 
asigurarea instruirii tehnice și formării personalului. 

(2)  Autoritatea competentă se asigură că, în momentul construirii 
unei noi instalații de gestionare a deșeurilor sau al modificării unei 
instalații existente, operatorul asigură că: 
(a) instalația  este  amplasată  corespunzător,  având în vedere 

obligațiile  de  drept  intern și comunitare cu privire la ariile 
protejate și la factorii geologici, hidrologici, hidrogeologici, 
seismici și geotehnici și este proiectată astfel încât să respecte 
condițiile  necesare,   pe  termen  scurt  și  pe  termen  lung,  pentru 
a  preveni  poluarea  solului,  a aerului, a apei subterane sau a apei 
de suprafață, ținând seama în special de Directivele 76/464/CEE(1), 
80/68/CEE (2) și 2000/60/CE, pentru a asigura colectarea efiecientă 
a levigatului și a apei contaminate în condițiile prevăzute de 
autorizație și pentru a reduce eroziunea cauzată de apă sau vânt, în 
măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și viabil din 
punct de vedere economic; 

(b) instalația de deșeuri este construită, gestionată și întreținută 
corespunzător pentru a asigura stabilitatea fizică și a preveni 
poluarea sau contaminarea solului, a aerului, a apei de suprafață sau 
a apei subterane pe termen scurt și lung, precum și pentru a 
minimiza, pe cât posibil, daunele aduse peisajului; 

                                                           
1 Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite 
substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (JO L 129, 18.5.1976, p. 23), 
directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/60/CE. 
2 Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor 
subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (JO L 20, 
26.1.1980, p. 43), directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 
91/692/CEE (JO L 337, 31.12.1991, p. 48). 
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(c) au fost adoptate dispozițiile necesare pentru a asigura monitorizarea 
și inspectarea periodică a instalației de către persoane competente și 
pentru a interveni în cazul în care rezultatele indică instabilitatea 
sau contaminarea apei sau solului; 

(d) au fost adoptate dispozițiile necesare pentru reabilitarea terenului și 
închiderea instalației de gestionare a deșeurilor; 

(e) au fost adoptate dispozițiile necesare pentru faza postînchidere a 
instalației de gestionare a deșeurilor. 

Rapoartele de monitorizare și de inspecție menționate la litera (c) se 
păstrează, împreună cu documentația autorizației, pentru asigurarea 
transferului corespunzător de informații, în special în cazul schimbării 
operatorului. 
(3)  Operatorul notifică autoritatea competentă, într-un termen 
rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 48 de ore, cu privire la 
orice eveniment care poate să afecteze stabilitatea instalației de 
gestionare a deșeurilor, precum și cu privire la orice efecte nefaste 
importante asupra mediului, apărute ca urmare a procedurilor de control 
și monitorizare a instalației de gestionare a deșeurilor. Operatorul pune 
în aplicare planul de urgență intern, după caz, și urmează orice alte 
instrucțiuni ale autorității competente pentru luarea măsurilor corective. 

Operatorul suportă costurile măsurilor care sunt luate. 

Cu o frecvență determinată de autoritatea competentă și, în orice caz, cel 
puțin o dată pe an, operatorul comunică autorității competente, pe baza 
unor date cumulate, toate rezultatele monitorizării, în scopul de a 
demonstra respectarea condițiilor de autorizare și creșterea gradului de 
cunoaștere cu privire la comportamentul deșeurilor și al instalației de 
gestionare a deșeurilor. În baza acestui raport, autoritatea competentă 
poate decide dacă este necesară validarea de către un expert 
independent. 

Articolul 12 

Proceduri de închidere și post-închidere aplicabile instalațiilor de 
gestionare a deșeurilor 

(1)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura 
respectarea alineatelor (2) – (5). 
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(2)  Procedura de închidere a unei instalații de gestionare a deșeurilor 
poate fi inițiată numai în cazul în care una dintre condițiile următoare 
este îndeplinită: 
(a) condițiile relevante declarate în autorizație sunt întrunite; 
(b) autorizația este emisă de o autoritate competentă, la solicitarea 

operatorului; 
(c) autoritatea competentă ia o decizie motivată în acest scop. 

(3)  O instalație de gestionare a deșeurilor poate fi considerată ca 
închisă definitiv numai după ce autoritatea competentă a realizat, într-un 
termen rezonabil, o inspecție finală la fața locului, a evaluat toate 
rapoartele prezentate de operator, a certificat că terenul afectat de 
instalația de gestionare a deșeurilor a fost reabilitat și a comunicat 
operatorului acordul său cu privire la închidere. 

Acest acord nu reduce în nici un fel obligațiile care îi revin operatorului 
în temeiul autorizației sau al legislației în vigoare. 

(4)  După închidere, operatorul este responsabil pentru întreținerea, 
monitorizarea și controlul amplasamentului și pentru măsurile corective, 
pe durata pe care autoritatea competentă, având în vedere natura și 
durata pericolului, o consideră necesară, cu excepția cazului în care 
aceasta din urmă decide să preia aceste sarcini de la operator, după ce 
instalația de deșeuri a fos închisă definitiv și fără a aduce atingere 
legislației interne sau comunitare privind responsabilitatea deținătorului 
de deșeuri. 

(5)  În cazul în care autoritatea competentă consideră necesar, pentru 
a îndeplini cerințele de mediu aplicabile prevăzute de legislația 
comunitară, în special de Directivele 76/464/CEE, 80/68/CEE și 
2000/60/CE, după închiderea unei instalații, operatorul monitorizează, 
între altele, stabilitatea fizică și chimică a instalației și minimizează 
orice efect nefast asupra mediului, în special în ceea ce privește apa de 
suprafață și apa subterană, asigurând următoarele: 

(a) toate structurile care aparțin de instalație sunt monitorizate și 
întreținute, cu aparatura de măsurare și control întotdeauna 
pregătită pentru utilizare; 

(b) după caz, canalele de descărcare și deversoarele sunt păstrate 
curate și libere. 
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(6)  După închiderea instalației de gestionare a deșeurilor, operatorul 
notifică fără întârziere autoritatea competentă cu privire la orice 
eveniment care poate să afecteze stabilitatea instalației, precum și la 
orice efecte nefaste semnificative asupra mediului care apar în cursul 
procedurilor relevante de control și monitorizare. Operatorul pune în 
aplicare planul de urgență intern, după caz, și se conformează oricărei 
alte instrucțiuni a autorității competente pentru a se lua măsurile 
corective necesare. 

Operatorul suportă costurile măsurilor care trebuie luate. 

În cazurile și cu frecvențele determinate de autoritatea competentă, 
operatorul raportează, pe baza datelor agregate, toate rezultatele 
monitorizării autorităților competente pentru a demonstra respectarea 
condițiilor de autorizare și creșterea gradului de cunoaștere cu privire la 
comportamentul deșeurilor și al instalației de gestionare a deșeurilor. 

Articolul 13 

Prevenirea deteriorării calității apei și a poluării aerului și solului 
(1)  Autoritatea competentă asigură că operatorul a luat măsurile 
necesare pentru a respecta standardele de mediu comunitare, în special 
pentru a preveni deteriorarea calității actuale a apei, în conformitate cu 
Directiva 2000/60/CE, printre altele, prin: 

(a) evaluarea potențialului de generare a levigatului, inclusiv 
conținutul contaminant al acestuia, a deșeurilor depozitate atât 
în faza de exploatare, cât și post-închidere a instalației de 
gestionare a deșeurilor și determinarea bilanțului hidric al 
instalației; 

(b) prevenirea sau minimizarea generării levigatului și a 
contaminării de deșeuri a apei de suprafață, a apei subterane și a 
solului; 

(c) colectarea și tratarea apei contaminate și a levigatului provenind 
din instalația de deșeuri la nivelul corespunzător standardului 
pentru descărcarea acestora. 

(2)  Autoritatea competentă se asigură că operatorul a luat măsurile 
adecvate pentru prevenirea sau reducerea prafului și emisiilor de gaz. 
(3)  În cazul în care, în baza unei evaluări a riscurilor pentru mediu, 
ținând seama în special de Directivele 76/464/CEE, 80/68/CEE sau 
2000/60/CE, în funcție de aplicabilitatea lor, autoritatea competentă 
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decide că nu este necesară colectarea și tratarea levigatului sau s-a 
stabilit că instalația de gestionare a deșeurilor nu prezintă pericol 
potențial pentru sol, apa subterană sau apa de suprafață, cerințele de la 
alineatul (1) literele (b) și (c) pot fi reduse sau se renunță la acestea în 
mod corespunzător. 
(4)  Statele membre condiționează eliminarea deșeurilor extractive, 
fie că sunt sub formă solidă, lichidă sau șlam, în orice curs de apă 
receptor, altul decât cel destinat în mod special eliminării deșeurilor 
extractive, de respectarea de către operator a cerințelor corespunzătoare 
din Directivele 76/464/CEE, 80/68/CEE și 2000/60/CE. 
(5)  Atunci când reintroduc deșeurile extractive și celelalte materii 
extrase în golurile de excavare a căror inundare este autorizată după 
închidere, indiferent dacă au fost create prin extracții de suprafață sau 
subterane, operatorul trebuie să ia măsurile necesare de prevenire sau 
minimizare a contaminării apei și a poluării solului, în conformitate cu, 
mutatis mutandis, alineatele (1) și (3). Operatorul trebuie să furnizeze 
autorităților competente informațiile necesare pentru a asigura 
respectarea obligațiilor comunitare, în special a celor din Directiva 
2000/60/CE. 
(6)  În cazul unui iaz de decantare care implică prezența cianurilor, 
operatorul asigură reducerea concentrației de cianuri dizolvabile în 
mediu slab acid în iaz la cel mai mic nivel posibil prin utilizarea celor 
mai bune tehnici disponibile și, în orice caz, în instalațiile de deșeuri 
care au obținut anterior o autorizație sau care sunt deja în exploatare la 1 
mai 2008, concentrația de cianuri disociabile în mediu slab acid la 
punctul de descărcare a sterilului de la stația de procesare în iaz nu 
depășește 50 ppm începând cu 1 mai 2008, 25 ppm începând cu 1 mai 
2013, 10 ppm începând cu 1 mai 2018 și 10 ppm în instalațiile de 
deșeuri care au obținut o autorizație după 1 mai 2008. 
În cazul în care autoritatea competentă solicită acest lucru, operatorul 
demonstrează, printr-o evaluare a riscurilor care ia în considerare 
condițiile specifice din amplasament, că nu este necesară scăderea în 
continuare a acestor valori limită. 

Articolul 14 

Garanția financiară 
(1)  Înainte de începerea oricărei activități care implică acumularea 
sau depozitarea deșeurilor extractive într-o instalație de gestionare a 
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deșeurilor, autoritatea competentă solicită o garanție financiară (de 
exemplu, sub formă de depozit financiar, inclusiv fond mutual de 
garantare sponsorizat de industrie sau sub o formă echivalentă), în 
conformitate cu procedurile care urmează să fie stabilite de statele 
membre, astfel încât: 
(a) toate obligațiile din autorizația eliberată în temeiul prezentei 

directive, inclusiv dispozițiile referitoare la post-închidere, să fie 
respectate; 

(b) există fonduri disponibile în orice moment pentru reabilitarea 
amplasamentului afectat de instalațiile de gestionare a deșeurilor, 
astfel cum se indică în planul de gestionare a deșeurilor elaborat în 
temeiul articolului 5 și necesar în vederea autorizării prevăzute la 
articolul 7. 

(2)  Garanția prevăzută la alineatul (1) se calculează pe baza: 
(a) impactului potențial al instalației de gestionare a deșeurilor asupra 

mediului, ținând seama în special de categoria căreia îi aparține 
instalația, de caracteristicile deșeurilor și de viitoarea utilizare a 
terenului reabilitat; 

(b) ipoteza că părți terțe independente și cu calificare corespunzătoare 
evaluează și realizează lucrările de reabilitare necesare. 

(3)  Cuantumul garanției este ajustat periodic în mod corespunzător, 
în funcție de lucrările de reabilitare de orice natură, necesitate de terenul 
afectat de instalația de gestionare a deșeurilor, astfel cum se indică în 
planul de gestionare a deșeurilor pregătit în temeiul articolului 5 și 
necesar în vederea autorizării prevăzute la articolul 7. 

(4)  În cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul cu privire 
la închiderea instalației în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), 
aceasta furnizează operatorului o declarație scrisă care îl eliberează de 
obligația de garanție prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, cu 
excepția obligațiilor privind faza de postînchidere, în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (4). 

Articolul 15 

Responsabilitatea privind mediul 
La anexa III a Directivei 2004/35/CE, se adaugă următorul punct: 
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„13. Gestionarea deșeurilor extractive în conformitate cu Directiva 
2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 
martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile 
extractive (1) ” 

Articolul 16 

Efecte transfrontaliere 
(1)  În cazul în care un stat membru în care este situată o instalație de 
gestionare a deșeurilor din categoria A constată că exploatarea acestei 
instalații poate avea efecte nefaste importante asupra mediului și poate 
prezenta riscuri pentru sănătatea umană într-un alt stat membru sau în 
cazul în care un stat membru care riscă să fie afectat solicită acest lucru, 
statul membru pe teritoriul căruia a fost solicitată autorizația în temeiul 
articolului 7 comunică celuilalt stat membru informațiile furnizate în 
temeiul articolului menționat în același moment în care această 
informație este pusă la dispoziția propriilor resortisanți. 
Aceste informații servesc ca bază pentru consultările necesare în cadrul 
relațiilor bilaterale dintre cele două state membre, în conformitate cu 
principiul reciprocității și al egalității de tratament. 

(2)  În cadrul relațiilor lor bilaterale, statele membre asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (1), solicitările sunt, de asemenea, puse 
la dispoziția publicului interesat din statul membru care poate să fie 
afectat, pe o perioadă corespunzătoare, pentru ca acesta să-și poată 
prezenta observațiile înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie. 
(3) Statele membre asigură că, în eventualitatea unui accident care 
implică o instalație de gestionare a deșeurilor, astfel cum se menționează 
la alineatul (1) din prezentul articol, informațiile furnizate de operator 
autorității competente în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), este 
imediat transmisă celuilalt stat membru pentru a contribui la 
minimizarea consecințelor accidentului pentru sănătatea umană și pentru 
a evalua și a minimiza extinderea, constatată sau potențială, a daunei de 
mediu. 

Articolul 17 

Inspecțiile autorității competente 

                                                           
1 JO L 102, 11.4.2006, p. 15”. 
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(1)  Înainte de începerea operațiunilor de depozitare și, ulterior, 
inclusiv în faza post-închidere, la intervale periodice, care urmează să 
fie stabilite de statul membru în cauză, autoritatea competentă 
inspectează instalațiile de gestionare a deșeurilor aflate sub incidența 
articolul 7, cu scopul de a asigura conformarea acestor instalații la 
condițiile pertinente din autorizație. Un bilanț pozitiv nu diminuează în 
nici un fel responsabilitatea care îi revine operatorului în temeiul 
condițiilor prevăzute de autorizație. 

(2)  Statele membre impun operatorului ținerea la zi a registrelor 
referitoare la toate operațiunile de gestionare a deșeurilor și punerea 
acestora la dispoziția autorității competente pentru inspecție, pentru a se 
asigura că, în cazul unei schimbări a operatorului în perioada de 
exploatare a instalației de gestionare a deșeurilor, sunt transmise 
informațiile și rapoartele actualizate referitoare la instalație. 

Articolul 18 

Obligația de raportare 
(1)  La fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei un raport 
privind aplicarea prezentei directive. Raportul se întocmește pe baza 
unui chestionar sau a unei scheme adoptate de Comisie în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2). Raportul este 
transmis Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea perioadei de 
trei ani pentru care se face raportarea. 
Comisia publică un raport privind aplicarea directivei în termen de nouă 
luni de la primirea rapoartelor din partea statelor membre. 
(2)  În fiecare an, statele membre transmit Comisiei informații 
privind evenimentele notificate de operatori în temeiul articolelor 11 
alineatul (3) și 12 alineatul (6). Comisia pune aceste informații la 
dispoziția statelor membre, la cerere. Fără a aduce atingere legislației 
comunitare privind accesul publicului la informația de mediu, statele 
membre, la rândul lor, pun aceste informații la dispoziția publicului 
interesat, la cerere. 

Articolul 19 

Sancțiuni 
Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile pentru 
încălcarea legislației interne adoptate în aplicarea prezentei directive și 
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iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. 
Sancțiunile prevăzute sunt efective, proporționate și cu efect de 
descurajare. 

Articolul 20 

Inventarul instalațiilor închise 

Statele membre asigură realizarea și actualizarea periodică a unui 
inventar al instalațiilor de gestionare a deșeurilor închise, inclusiv cele 
dezafectate, situate pe teritoriul acestora și având un impact negativ 
asupra mediului sau riscând, pe termen scurt sau mediu, să constituie o 
amenințare serioasă pentru sănătatea umană și mediul. Acest inventar, 
care trebuie pus la dispoziția publicului, se realizează înainte de 1 mai 
2012, ținând seama de metodologiile prevăzute la articolul 21, în cazul 
în care sunt disponibile. 

Articolul 21 

Schimbul de informații 
(1)  Comisia, asistată de comitetul prevăzut la articolul 23, asigură că 
există un schimb corespunzător de informații științifice și tehnice între 
statele membre, în vederea elaborării metodologiei referitoare la: 
(a) aplicarea dispozițiilor articolului 20; 
(b) (b) reabilitarea instalațiilor închise inventariate în temeiul articolului 

20, în vederea îndeplinirii cerințelor articolului 4. Metodele în cauză 
permit stabilirea celor mai adecvate proceduri de evaluare a 
riscurilor și a unor măsuri corective, având în vedere diversitatea 
caracteristicilor geologice, hidrogeologice și climatologice în 
Europa. 

(2)  Statele membre asigură că autoritatea competentă urmărește sau 
este informată cu privire la evoluția celor mai bune tehnici disponibile. 
(3)  Comisia organizează un schimb de informații între statele 
membre și organizațiile interesate cu privire la cele mai bune tehnici 
disponibile, monitorizarea, precum și cu privire la monitorizarea și 
evoluția acestora. Comisia publică rezultatele acestui schimb de 
informații. 

Articolul 22 

Dispoziții de aplicare și modificare 
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(1)  Până la 1 mai 2008, Comisia adoptă, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2), acordând prioritate 
literelor (e), (f) și (g), dispozițiile necesare privind: 
(a) armonizarea și transmiterea periodică a informațiilor menționate la 

articolul 7 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (6); 
(b) aplicarea articolului 13 alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice 

privind definiția și metoda de măsurare a cianurilor disociabile în 
mediu slab acid; 

(c) orientări tehnice privind constituirea garanției financiare, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (2); 

(d) orientări tehnice privind inspecțiile prevăzute la articolul 17; 
(e) cerințele tehnice privind caracterizarea deșeurilor prevăzute la 

anexa II; 
(f) interpretarea definiției de la articolul 3 alineatul (3); 
(g) stabilirea criteriilor de clasificare a instalațiilor de gestionare a 

deșeurilor prevăzute la anexa III; 
(h) stabilirea unor eventuale standarde armonizate de prelevare de 

probe și de analiză necesare pentru aplicarea tehnică a prezentei 
directive. 

(2) Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la progresul 
științific și tehnic se adoptă de către Comisie în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2). 

Aceste modificări au drept scop atingerea unui nivel înalt de protecție a 
mediului. 

Articolul 23 

Comitetul 
(1)  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 18 din 
Directiva 75/442/CEE, denumit în continuare „comitetul”. 

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor 
articolului 8 din aceasta. 

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilește la trei luni. 
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(3)  Comitetul își stabilește regulamentul de procedură. 

Articolul 24 

Dispoziții tranzitorii 
(1)  Statele membre asigură că instalațiile de gestionare a deșeurilor 
care au obținut o autorizație sau care sunt în exploatare la 1 mai 2008 
îndeplinesc dispozițiile prezentei directive până la 1 mai 2012, cu 
excepția dispozițiilor articolului 14 alineatul (1), pe care trebuie să le 
îndeplinească până la 1 mai 2014, și a dispozițiilor articolului 13 
alineatul (6), pe care trebuie să le îndeplinească în conformitate cu 
calendarul indicat de acestea. 
(2)  Alineatul (1) nu se aplică instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
închise până la 1 mai 2008. 
(3)  Statele membre se asigură că, de la 1 mai 2006 și sub rezerva 
închiderii unei instalații de gestionare a deșeurilor după acea dată și 
înainte de 1 mai 2008, deșeurile extractive, sunt gestionate într-un mod 
care nu aduce atingere aplicării articolului 4 alineatul (1) din prezenta 
directivă și nici altor cerințe de mediu prevăzute de legislația 
comunitară, inclusiv Directiva 2000/60/CE. 
(4)  Articolul 5, articolul 6 alineatele (3) - (5), articolul 7, articolul 8, 
articolul 12 alineatele (1) și (2), articolul 14 alineatele (1) - (3) nu se 
aplică instalațiilor de gestionare a deșeurilor care: 
— au încetat acceptarea de deșeuri înainte de 1 mai 2006; 
— au încheiat procedurile de închidere în conformitate cu legislația 

internă sau comunitară aplicabilă sau cu programele de închidere 
aprobate de autoritatea competentă și 

— sunt închise efectiv până la 31 decembrie 2010. 

Statele membre notifică aceste cazuri Comisiei până la 1 august 2008 și 
asigură administrarea acestor instalații într-un mod care să nu 
compromită realizarea obiectivelor prezentei directive, în special a 
obiectivelor articolului 4 alineatul (1) și a celor prevăzute de orice alte 
dispoziții comunitare, inclusiv Directiva 2000/60/CE. 

Articolul 25 

Transpunerea 
(1)  Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei 
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directive până la 1 mai 2008. Statele membre informează de îndată 
Comisia cu privire la aceasta. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data 
publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare 
a acestei trimiteri. 

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele 
dispozițiilor de drept intern adoptate în domeniul reglementat de 
prezenta directivă. 

Articolul 26 

Intrarea în vigoare 
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 27 

Destinatari 
Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Strasburg, 15 martie 2006. 
 
Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 

Președintele         Președintele 
J. BORRELL FONTELLES     H. WINKLER 
 

ANEXA I 

Politica de prevenire a accidentelor majore și informațiile care 
trebuie comunicate publicului interesat 

1. Politica de prevenire a accidentelor majore 
Politica de prevenire a accidentelor majore și sistemul de 
management de securitate pus în aplicare de operator trebuie să fie 
proporționale cu riscurile de accident major prezentate de 
instalația de gestionare a deșeurilor. În scopul aplicării acestora, se 
iau în considerare următoarele elemente: 
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1. politica de prevenire a accidentelor majore include toate 
obiectivele și principiile de acțiune generale ale operatorului 
în ceea ce privește controlul riscurilor de accident major; 

2. sistemul de management de securitate trebuie să integreze 
acea parte a sistemului de management general care include 
structura organizatorică, responsabilitățile, practicile, 
procedurile, procesele și resursele pentru determinarea și 
aplicarea politicii de prevenire a acccidentelor majore; 

3. următoarele probleme sunt abordate în cadrul sistemului de 
management de securitate: 

(a) organizarea și personalul – rolul și responsabilitățile 
personalului implicat în gestionarea riscurilor de accidente 
majore la toate nivelurile organizației; identificarea 
necesităților în materie de formare a acestui personal și de 
organizare a acestei formări; participarea personalului și, 
după caz, a subcontractanților; 

(b) identificarea și evaluarea riscurilor de accidente majore – 
adoptarea și aplicarea de proceduri pentru identificarea 
sistematică a riscurilor de accidente majore care se pot 
produce în caz de funcționare normală sau anormală, 
precum și evaluarea probabilității și a gravității acestora; 

(c) controlul exploatării – adoptarea și aplicarea de proceduri 
și instrucțiuni pentru funcționare în condiții de securitate, 
inclusiv în ceea ce privește întreținerea instalației, 
procedeele, echipamentul și opririle temporare; 

(d) gestionarea modificărilor – adoptarea și aplicarea 
procedurilor pentru planificarea modificărilor care trebuie 
aduse noilor instalații de gestionare a deșeurilor sau pentru 
proiectarea acestora; 

(e) planificarea situațiilor de urgență – adoptarea și aplicarea 
procedurilor de identificare a urgențelor previzibile prin 
analize sistematice și de elaborare, experimentare și 
revizuire a planurilor de urgență care să răspundă unor 
astfel de situații de urgență; 

(f) monitorizarea performanțelor – adoptarea și aplicarea de 
proceduri pentru o evaluare permanentă a conformării la 
obiectivele stabilite de operator în cadrul politicii de 
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prevenire a accidentelor majore și al sistemului său de 
management de securitate și aplicarea unor mecanisme de 
investigare și de corecție în caz de neconformare. 
Procedurile trebuie să înglobeze sistemul operatorului care 
să permită notificarea accidentelor majore sau a 
accidentelor evitate incidente, în special atunci când 
acestea implică eșecul măsurilor de protecție, investigarea 
acestora, inspirându-se din experiențele trecutului; 

(g) control și analiză – adoptarea și adoptarea de proceduri 
pentru evaluarea periodică sistematică a politicii de 
prevenire a accidentelor majore, a eficienței și gradului de 
adecvare a sistemului de management de securitate; analiza 
documentată și actualizarea, de către conducere, a 
rezultatelor politicii și a sistemului de management de 
securitate. 

2. Informațiile care trebuie comunicate publicului interesat 

1. Numele operatorului și adresa instalației de gestionare a 
deșeurilor. 

2. Identificarea, prin funcția deținută, a persoanei care furnizează 
informațiile. 

3. Confirmarea faptului că instalația de gestionare a deșeurilor 
face obiectul actelor cu putere de lege și/sau a actelor 
administrative de aplicare a prezentei directive și, după caz, că 
informațiile privind elementele menționate la articolul 6 
alineatul (2) au fost transmise autorității competente. 

4. O explicație, în termeni clari și simpli, a activității sau 
activităților desfășurate la nivelul amplasamentului. 

5. Denumirea comună sau generică sau clasificarea generală a 
substanțelor și preparatelor periculoase care se găsesc în 
instalația de gestionare a deșeurilor, precum și deșeurile care 
pot conduce la producerea unui accident major, cu indicarea 
principalelor caracteristici de periculozitate. 

6. Informațiile generale privind natura riscurilor de accidente 
majore, inclusiv efectele lor potențiale asupra populației și 
mediului din împrejurimi. 
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7. Informațiile adecvate privind modul în care populația interesată 
din împrejurimi trebuie să fie alertată și informată în cazul unui 
accident major. 

8. Informarea adecvată cu privire la măsurile pe care populația 
interesată trebuie să le ia și cu privire la comportamentul pe 
care trebuie să-l adopte în cazul unui accident major. 

9. Confirmarea că operatorul are obligația de a lua măsurile 
adecvate în amplasament, în special de a contacta serviciile de 
urgență în caz de accidente majore și de a minimiza efectele 
acestora. 

10. Menționarea planului de urgență extern elaborat pentru a face 
față oricărui efect al accidentului în afara amplasamentului. 
Aceasta trebuie să includă invitația de a urma toate 
instrucțiunile sau solicitările primite din partea serviciilor de 
urgență în cazul producerii unui accident. 

11. Precizări referitoare la modalitățile de obținere a altor 
informații suplimentare, sub rezerva dispozițiilor referitoare la 
confidențialitate, prevăzute de legislația internă. 

ANEXA II 

Caracterizarea deșeurilor 
Deșeurile care trebuie depozitate în instalație sunt caracterizate astfel 
încât să garanteze stabilitatea fizică și chimică pe termen lung a 
structurii instalației și să prevină accidentele majore. Caracterizarea 
deșeurilor include, după caz și în funcție de categoria de instalație în 
cauză, următoarele aspecte: 

1. descrierea caracteristicilor fizice și chimice așteptate ale deșeurilor 
care urmează să fie depozitate pe termene scurt și lung, în special cu 
trimitere la stabilitatea acestora în condiții meteorologice/ 
atmosferice de suprafață, ținând seama de tipul mineralelor extrase 
și de natura materialului de descopertare și/sau gangare care vor fi 
deplasate pe perioada extracțiilor; 
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2. clasificarea deșeurilor în conformitate cu Decizia 2000/532/CE (1), 
în special din punct de vedere al caracteristicilor de periculozitate; 

3. descrierea substanțelor chimice care trebuie utilizate în timpul 
tratării resurselor minerale și stabilitatea acestora; 

4. descrierea metodei de depozitare; 

5. sistemul de transport al deșeurilor care trebuie să fie utilizat. 

ANEXA III 

Criterii de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor 
O instalație de gestionare a deșeurilor este clasificată în categoria A, în 
cazul în care: 

— un eșec sau o operare incorectă, de exemplu prăbușirea unei 
halde sau ruperea unui dig, ar putea conduce la producerea unui 
accident major, pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de 
factori precum mărimea actuală sau viitoare, amplasamentul și 
impactul instalației asupra mediului sau 

— conține deșeuri clasificate ca periculoase în conformitate cu 
Directiva 91/689/CEE deasupra unor anumite praguri sau 

— conține substanțe sau preparate clasificate ca periculoase în 
conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 
1999/45/CE deasupra unor anumite praguri. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de 
stabilire a unei liste de deșeuri în conformitate cu articolul 1 litera (a) din Directiva 
75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de 
stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) 
din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 
6.9.2000, p. 3), decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 
2001/573/CE a Consiliului (JO L 203, 28.7.2001, p. 18). 
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DIRECTIVA 2000/53/CE  
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 

din 18 septembrie 2000 

privind vehiculele uzate 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, în special 
art. 175 alin. (1), 
având în vedere propunerea Comisiei (1), 
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2), 
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor, 
în conformitate cu procedura stabilitã la art. 251 din Tratat şi pe baza 
textului comun aprobat de Comitetul de conciliere la data de 23 mai 
2000 (3), 
întrucât: 
(1)  se impune armonizarea diferitelor mãsuri naţionale privind 
vehiculele uzate pentru ca, în primul rând, impactul vehiculelor uzate 
asupra mediului sã fie redus la minim, contribuind astfel la protecţia, 
conservarea şi îmbunãtãţirea calitãţii mediului şi la conservarea energiei, 
şi, în al doilea rând, sã se asigure buna funcţionare a pieţei interne şi sã 
se evite denaturarea concurenţei în Comunitate. 
(2)  este necesarã elaborarea unui cadru comunitar pentru a asigura 
coerenţa între modalitãţile de abordare naţionale pentru atingerea 
obiectivelor menţionate anterior, în special cu scopul de a proiecta 
vehicule pentru reciclare şi recuperare, între normele pentru instalaţiile 
de colectare şi recuperare şi între realizarea obiectivelor pentru 
refolosire, reciclare şi recuperare, luând în considerare principiul 
subsidiaritãţii şi principiul „poluatorul plãteşte”. 
                                                           
1 JO C 337, 07.11.1997, p. 3 ºi JO C 156, 03.06.1999, p. 5. 
2 JO C 129, 27.04.1998, p. 44. 
3 Avizul Parlamentului European din 11 februarie 1999 (JO C 150, 28.05.1999, p. 
420), Poziţia comunã a Consiliului din 29 iulie 1999 (JO C 317, 04.11.1999, p. 19) şi 
Decizia Parlamentului European din 3 februarie 2000 (nepublicatã încã în Jurnalul 
Oficial). Decizia Consiliului din 20 iulie 2000 şi Decizia Parlamentului European din 7 
septembrie 2000. 
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(3)  în fiecare an, vehiculele uzate din Comunitate genereazã între 8 
şi 9 milioane tone de deşeuri care trebuie gestionate corect. 
(4)  pentru a pune în aplicare principiile de precauţie şi prevenire şi 
în conformitate cu strategia comunitarã pentru gestionarea deşeurilor, pe 
cât posibil, trebuie evitatã generarea de deşeuri. 
(5)  un alt principiu fundamental stabileşte cã deşeurile trebuie 
refolosite şi recuperate şi acordã întâietate refolosirii şi reciclãrii. 
(6)  statele membre trebuie sã ia mãsuri pentru a se asigura cã 
unitãţile economice instituie sisteme de colectare, tratare şi recuperare a 
vehiculelor uzate. 
(7)  statele membre trebuie sã se asigure cã ultimul deţinãtor şi/sau 
proprietar poate livra vehiculul uzat cãtre o instalaţie de tratare 
autorizatã fãrã costuri, ca urmare a faptului cã vehiculul nu are valoare 
sau are o valoare comercialã negativã. Statele membre trebuie sã se 
asigure cã producãtorii acoperã toate sau o mare parte din costurile 
punerii în aplicare a acestor mãsuri; funcţionarea normalã a forţelor de 
pe piaţã nu trebuie împiedicatã. 
(8)  prezenta directivã trebuie sã se aplice vehiculelor şi vehiculelor 
uzate, inclusiv componentelor şi materialelor acestora, precum şi 
pieselor de rezervã şi de schimb, fãrã a aduce atingere standardelor de 
siguranţã, valorilor emisiilor în aer şi reducerii zgomotului. 
(9)  prezenta directivã trebuie înţeleasã ca împrumutând, acolo unde 
este cazul, terminologia utilizatã într-o serie de directive existente, şi 
anume Directiva Consiliului 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind 
armonizarea   legilor,   reglementãrilor  şi  dispoziţiilor  administrative 
cu privire la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 
periculoase (1), Directiva Consiliului 70/156/CEE din 6 februarie 1970 
privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la aprobãrile 
tip pentru autovehicule şi remorci (2) şi Directiva Consiliului 
75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile (3). 
(10)  vehiculele de epocã, şi anume vehiculele istorice  sau  vehiculele 
                                                           
1 JO 196, 16.08.1967, p. 1. Directivã modificatã ultima datã de Directiva Comisiei 
98/98/CE (JO L 355, 30.12.1998, p. 1). 
2 JO L 42, 23.02.1970, p. 1. Directivã modificatã ultima datã de Directiva 
Parlamentului European şi a Consiliului 98/91/CE (JO L 11, 16.01.1999, p. 25). 
3 JO 194, 25.07.1975, p. 39. Directivã modificatã ultima datã de Decizia Comisiei 
96/350/CE (JO L 135, 06.06.1996, p. 32). 
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 cu valoare pentru colecţionari sau destinate muzeelor, pãstrate în 
condiţii adecvate şi sigure pentru mediu, gata de utilizare sau 
dezmembrate, nu sunt incluse în definiţia deşeurilor din Directiva 
75/442/CEE şi nu fac obiectul prezentei directive. 
(11)  este important ca mãsurile preventive sã se aplice cu începere din 
faza de proiectare a vehiculului şi sã se concretizeze în special în 
reducerea şi controlul substanþelor periculoase provenind de la vehicule, 
pentru a preveni eliberarea acestora în mediu, pentru a facilita reciclarea 
şi pentru a evita eliminarea deşeurilor periculoase. Trebuie interzisã în 
special utilizarea plumbului, mercurului, cadmiului şi cromului 
hexavalent. Aceste metale grele trebuie utilizate în anumite aplicaţii în 
conformitate cu o listã revizuitã regulat. Astfel, se poate evita prezenţa 
anumitor materiale şi compuşi printre reziduurile provenind de la maşina 
de tãiat şi incinerarea sau eliminarea acestora la rampele de gunoi. 
(12)  reciclarea tuturor pãrţilor din plastic ale vehiculelor uzate trebuie  
îmbunãtãţitã continuu. În prezent, Comisia examineazã impactul 
componentelor din PVC asupra mediului. Pe baza acestei analize, 
Comisia va face propuneri adecvate pentru utilizarea de PVC, incluzând 
observaţii privind vehiculele. 
(13)  cerinţele pentru dezmembrarea, refolosirea şi reciclarea 
vehiculelor uzate şi a componentelor acestora trebuie integrate în etapele 
de proiectare şi producţie a noilor vehicule. 
(14)  dezvoltarea pieţelor de materiale reciclate trebuie încurajatã. 
(15)  pentru a asigura eliminarea vehiculelor uzate fãrã periclitarea 
mediului, se impune crearea de sisteme de colectare adecvate. 
(16)  se impune introducerea unui certificat de distrugere pentru a 
condiţiona radierea vehiculelor uzate. Statele membre care nu au un 
sistem de radiere trebuie sã creeze un sistem pe baza cãruia autoritãţilor 
competente li se prezintã un certificat de distrugere când vehiculul uzat 
este transferat într-o instalaţie de tratare. 
(17)  prezenta directivã nu împiedicã statele membre sã permitã, dacã 
este cazul, radierea temporarã a vehiculelor. 
(18)  agenţii de colectare şi tratare au dreptul de a opera numai la 
primirea unui permis sau, în cazul utilizãrii unei înregistrãri în locul 
permisului, numai pe baza respectãrii anumitor condiţii. 
(19)  se impune promovarea proprietãţilor de recuperare şi de reciclare 
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 a vehiculelor. 
(20)  cerinţele privind operaţiunile de depozitare şi tratare trebuie 
stabilite pentru a preveni impactul negativ asupra mediului şi pentru a 
evita denaturarea schimburilor comerciale şi a concurenţei. 
(21)  pentru a obţine rezultate pe termen scurt şi pentru a oferi 
agenţilor, consumatorilor şi autoritãţilor publice perspectiva necesarã pe 
termen lung, se impune stabilirea de obiective cuantificate pentru 
refolosire, reciclare şi recuperare care trebuie îndeplinite de agenţii 
economici. 
(22)  producãtorii trebuie sã se asigure cã vehiculele sunt proiectate şi 
fabricate astfel încât sã permitã îndeplinirea obiectivelor pentru 
refolosire, reciclare şi recuperare. În acest scop, Comisia promoveazã 
pregãtirea standardelor europene şi ia restul mãsurilor necesare pentru a 
modifica legislaţia europeanã pertinentã privind aprobãrile tip pentru 
vehicule. 
(23)  statele membre se asigurã cã, la punerea în aplicare a prezentei 
directive, este protejatã concurenţa, în special cu privire la accesul 
întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa de colectare, dezmembrare, 
tratare şi reciclare. 
(24)  pentru a facilita dezmembrarea şi recuperarea, în special 
reciclarea vehiculelor uzate, producãtorii de vehicule trebuie sã 
furnizeze instalaţii de tratare autorizate cu toate informaţiile necesare 
referitoare la dezmembrare, în special pentru materialele cu grad ridicat 
de risc. 
(25)  se impune promovarea pregãtirii standardelor europene, dacã 
este cazul. Producãtorii de vehicule şi de materiale trebuie sã utilizeze 
standarde de codificare pentru componente şi materiale care urmeazã sã 
fie stabilite de Comisie, asistatã de comitetul adecvat. La pregãtirea 
acestor standarde, Comisia va lua în considerare, dupã caz, activitãţile 
desfãşurate de forurile internaţionale relevante în acest domeniu. 
(26)  pentru a monitoriza punerea în aplicare a obiectivelor prezentei 
directive sunt necesare date privind vehiculele uzate din întreaga 
Comunitate. 
(27)  consumatorii trebuie sã fie informaţi corespunzãtor pentru a-şi 
adapta comportamentul şi atitudinile; în acest scop, agenţii economici 
relevanţi trebuie sã punã la dispoziţie informaţiile necesare. 
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(28)  statele membre pot hotãrî sã punã în aplicare anumite decizii pe 
bazã de acorduri cu sectorul economic respectiv, cu condiţia îndeplinirii 
anumitor cerinţe. 
(29)  adaptarea la progresul ştiinţific şi tehnic a cerinţelor pentru 
instalaţiile de tratare şi pentru utilizarea substanţelor periculoase, 
precum şi adaptarea standardelor minime pentru certificatul de 
distrugere, formatul bazei de date şi punerea în aplicare a mãsurilor 
necesare pentru a controla respectarea obiectivelor cuantificate trebuie 
efectuate de Comisie pe baza unei proceduri a comitetului. 
(30)  mãsurile urmând a fi luate pentru punerea în aplicare a prezentei 
directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 
1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru 
exercitarea competenþelor de punere în aplicare conferite Comisiei (1). 
(31)  statele membre pot aplica dispoziţiile prezentei directive înainte 
de data stabilitã, cu condiţia ca aceste mãsuri sã fie în conformitate cu 
Tratatul. 
ADOPTÃ PREZENTA DIRECTIVÃ: 

Articolul 1 

Obiective 
Prezenta directivã stabileşte dispoziţii care urmãresc în primul rând 
prevenirea formãrii de deşeuri de la vehiculele uzate şi, în plus, 
refolosirea, reciclarea şi alte forme de recuperare a vehiculelor uzate şi a 
componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deşeuri, precum şi 
îmbunãtãţirea din punct de vedere ecologic a activitãţii tuturor agenţilor 
economici implicaţi în ciclul de viaţã al vehiculelor, în special a 
agenţilor direct implicaţi în tratarea vehiculelor uzate. 

Articolul 2 

Definiţii 
În sensul prezentei directive: 
1.  „vehicul” reprezintã orice vehicul desemnat ca aparţinând 
categoriilor M1 sau N1 definite în anexa IIA la Directiva 70/156/CEE şi 
autovehiculele cu trei roţi definite în Directiva 92/61/CEE, cu excepţia 
tricicletelor cu motor; 
                                                           
1 1 JO L 184, 17.07.1999, p. 23. 
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2.  „vehicul uzat” reprezintã un vehicul care constituie un deşeu în 
sensul stabilit la art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE; 
3.  „producãtor” reprezintã fabricantul de vehicule sau importatorul 
profesional al unui vehicul într-un stat membru; 
4.  „prevenire” reprezintã mãsurile care urmãresc reducerea 
cantitãţii de vehicule uzate, de materiale şi substanţe provenite de la ele, 
precum şi reducerea pericolului pe care-l prezintã acestea pentru mediu; 
5.  „tratare” reprezintã orice activitate desfãşuratã dupã ce vehiculul 
uzat a fost predat unei instalaţii pentru depoluare, dezmembrare, 
mãrunţire, tãiere, recuperare sau pregãtire pentru eliminare a deşeurilor 
rezultate de la tãiere, precum şi restul operaţiunilor efectuate pentru 
recuperarea ş/sau eliminarea vehiculului uzat şi a componentelor 
acestuia; 
6.  „refolosire” reprezintã orice operaþie prin care componentele 
vehiculelor uzate sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost 
concepute; 
7.  „reciclare” reprezintã reprelucrarea într-un proces de producţie a 
materialelor uzate în scopul original sau în alte scopuri, cu excepţia 
recuperãrii energiei. Recuperarea energiei reprezintã utilizarea 
combustibililor uzaţi ca mijloc de generare a energiei prin incinerare 
directã cu sau fãrã alte deşeuri dar cu recuperarea cãldurii; 
8.  „recuperare” reprezintã oricare dintre operaţiile aplicabile 
menţionate în anexa IIB din Directiva 75/442/CEE; 
9.  „eliminare” reprezintã oricare dintre operaţiile aplicabile 
menţionate în anexa IIA din Directiva 75/442/CEE; 
10.  „agenţi economici” reprezintã producãtori, distribuitori, 
colectori, companii de asigurãri auto, agenţi care se ocupã cu 
dezmembrarea, tãierea, recuperarea, reciclarea şi alţi agenţi care se 
ocupã cu tratarea vehiculelor uzate, inclusiv a componentelor şi 
materialelor acestora; 
11.  „substanţã periculoasã” reprezintã orice substanţã consideratã 
periculoasã conform Directivei 67/548/CEE; 
12.  „aparat de tãiat” reprezintã orice instrument utilizat pentru 
tãierea în bucãţi sau pentru fragmentarea vehiculelor uzate, inclusiv în 
scopul obþinerii de deşeuri de metal direct refolosibile; 
13. „informaţii referitoare la dezmembrare” reprezintã toate informaţiile 
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 necesare pentru tratarea corectã şi sigurã din punct de vedere ecologic a 
vehiculelor uzate. Acestea sunt puse la dispoziţia instalaţiilor de tratare 
autorizate de cãtre fabricanţii de vehicule şi producãtorii de componente 
sub forma unor manuale sau pe suport electronic (de exemplu, CD-
ROM, servicii on-line). 

Articolul 3 

Domeniul de aplicare 
1.  Prezenta directivã se aplicã vehiculelor şi vehiculelor uzate, 
inclusiv componentelor şi materialelor acestora. Fãrã a aduce atingere 
art. 5 alin. (4) al treilea paragraf, aceasta se aplicã indiferent de modul în 
care vehiculul a fost întreţinut sau reparat pe durata utilizãrii şi 
indiferent dacã este echipat cu componentele furnizate de producãtor sau 
cu alte componente a cãror asamblare ca piese de rezervã sau de schimb 
este în conformitate cu deciziile comunitare sau naţionale 
corespunzãtoare. 
2.  Prezenta directivã se aplicã fãrã a aduce atingere legislaţiei 
comunitare şi naţionale relevante existente, în special cu privire la 
standardele de siguranţã, emisiile atmosferice şi controlul zgomotului, 
precum şi la protecţia solului şi a apei. 
3.  Când un producãtor produce sau importã doar vehicule care sunt 
scutite de aplicarea Directivei 70/156/CEE în temeiul art. 8 alin. (2) lit. 
(a), statele membre pot scuti producãtorul respectiv şi vehiculele sale de 
la aplicarea art. 7 alin. (4), art. 8 şi 9 din prezenta directivã. 
4.  Vehiculele cu destinaţii speciale conform definiţiei de la art. 4 
alin. (1) lit. (a) a doua liniuţã din Directiva 70/156/CEE sunt excluse de 
la aplicarea dispoziţiilor art. 7 din prezenta directivã. 
5.  În cazul autovehiculelor cu trei roţi se aplicã numai art. 5 alin. 
(1) şi (2) şi art. 6 din prezenta directivã. 

Articolul 4 

Prevenirea 
1.  Pentru a promova prevenirea generãrii de deşeuri, statele 
membre încurajeazã în special: 
(a)  fabricanţii de vehicule, în colaborare cu producãtorii de materiale 
şi echipamente, sã limiteze utilizarea substanţelor periculoase la 
vehicule şi sã le reducã, pe cât posibil, începând cu faza de proiectare, 
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astfel încât sã previnã în special eliberarea acestora în mediu, facilitând 
reciclarea şi evitând nevoia de a elimina deşeuri periculoase; 
(b)  proiectarea şi producerea de noi vehicule care ţin seama în cea 
mai mare mãsurã şi faciliteazã dezmembrarea, refolosirea, recuperarea şi 
în special reciclarea vehiculelor uzate, a componentelor şi materialelor 
acestora; 
(c)  fabricanţii de vehicule, în colaborare cu producãtorii de materiale 
şi echipamente, sã integreze o cantitate sporitã de material reciclat în 
vehicule şi în alte produse, pentru a dezvolta pieţe de desfacere pentru 
materialele reciclate. 
2.  (a) Statele membre se asigurã cã materialele şi componentele 
vehiculelor comercializate dupã 1 iulie 2003 nu conţin plumb, mercur, 
cadmiu sau crom hexavalent decât în cazurile enumerate în anexa II în 
condiþiile specificate; 
(b)  În conformitate cu procedura stabilitã la art. 11, în mod regulat, 
în funcţie de progresul ştiinţific şi tehnic, Comisia modificã anexa II 
pentru ca: 

(i)  dupã caz, sã stabileascã valorile concentraţiilor maxime 
pânã la care este tolerat nivelul substanţelor menţionate la lit. (a) în 
anumite materiale şi componente ale vehiculelor; 

(ii)  sã scuteascã anumite materiale şi componente ale 
vehiculelor de la aplicarea dispoziţiilor stabilite la lit. (a), dacã utilizarea 
acestor substanţe nu poate fi evitatã; 

(iii)  sã anuleze materiale şi componente ale vehiculelor din 
anexa II, dacã utilizarea acestor substanţe poate fi evitatã; 

(iv)  pe baza pct. (i) şi (ii) sã desemneze acele materiale şi 
componente ale vehiculelor care pot fi detaşate înainte de continuarea 
tratãrii; acestea sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate; 
(c)  Comisia modificã anexa II pentru prima datã la 21 octombrie 
2001 cel târziu. În nici un caz, nici una dintre scutirile enumerate aici nu 
sunt anulate din anexã înainte de 1 ianuarie 2003. 

Articolul 5 

Colectarea 

1.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã: 
−  agenţii economici stabilesc sisteme pentru colectarea tuturor 
vehiculelor uzate şi, pe cât posibil din punct de vedere tehnic, a pãrţilor 
uzate înlãturate la repararea maşinilor pentru transport de persoane, 
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−  instalaţiile de colectare de pe teritoriul lor sunt disponibile în 
mod corespunzãtor. 
2.  Statele membre iau şi mãsurile necesare pentru a se asigura cã 
toate vehiculele uzate sunt transferate în instalaţiile de tratare autorizate. 
3.  Statele membre stabilesc un sistem care impune necesitatea 
prezentãrii unui certificat de distrugere pentru radierea unui vehicul 
uzat. Acest certificat este eliberat deţinãtorului şi/sau proprietarului când 
vehiculul uzat este transferat în instalaţiile de tratare. Instalaţiile de 
tratare care au obţinut un permis în conformitate cu art. 6 au dreptul de a 
elibera un certificat de distrugere. Statele membre pot permite 
producãtorilor, vânzãtorilor şi agenţilor de colectare ca, în numele unei 
instalaţii de tratare autorizate, sã elibereze certificate de distrugere, cu 
condiţia ca aceştia sã garanteze cã vehiculul uzat este transferat într-o 
instalaţie de tratare autorizatã şi sã fie înregistraţi la autoritãţile publice.  
Eliberarea certificatului de distrugere de cãtre instalaţiile de tratare sau 
de cãtre vânzãtori sau agenţi de colectare, în numele unei instalaţii de 
tratare autorizate, nu îi îndreptãţeşte pe aceştia sã solicite rambursãri 
financiare, cu excepţia cazurilor în care acest lucru a fost stabilit în mod 
expres de statele membre. 
Statele membre care nu au un sistem de radiere la data intrãrii în vigoare 
a prezentei directive stabilesc un sistem pe baza cãruia autoritãţilor 
competente li se prezintã un certificat de distrugere atunci când 
vehiculul uzat este transferat cãtre o instalaţie de tratare şi respectã 
prevederile prezentului paragraf. Statele membre care aplicã prezentul 
paragraf informeazã Comisia cu privire la motivele respective. 
4.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã 
livrarea vehiculelor la o instalaţie de tratare autorizatã în conformitate cu 
alin. (3) nu induce nici un cost asupra deţinãtorului şi/sau a 
proprietarului ca urmare a faptului cã vehiculul nu are nici o valoare 
comercialã sau are o valoare negativã. 
Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã producãtorii 
acoperã toate sau cea mai mare parte din costurile punerii în aplicare a 
acestei mãsuri şi/sau preiau vehiculele uzate în aceleaşi condiţii ca cele 
menţionate la primul paragraf. 
Statele membre pot stabili ca livrarea vehiculelor uzate sã nu fie în 
totalitate gratuitã dacã vehiculul uzat nu conţine componentele esenţiale 
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ale unui vehicul, în special motorul şi caroseria, sau conţine deşeuri care 
au fost adãugate vehiculului uzat.  
Comisia monitorizeazã regulat punerea în aplicare a primului paragraf 
pentru a se asigura cã nu duce la perturbarea pieţei şi, dacã este cazul, 
propune Parlamentului European şi Consiliului o modificare a 
respectivului paragraf. 
5.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã 
autoritãţile competente acceptã reciproc certificatele de distrugere 
eliberate în alte state membre în conformitate cu alin. (3). În acest scop, 
Comisia elaboreazã pânã la 21 octombrie 2001 cel târziu cerinţele 
minime pentru certificatul de distrugere. 

Articolul 6 

Tratarea 

1.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã toate 
vehiculele uzate sunt depozitate (chiar şi temporar) şi tratate în 
conformitate cu cerinţele generale stabilite la art. 4 din Directiva 
75/442/CEE şi în conformitate cu cerinţele tehnice minime stabilite la 
anexa I din aceastã directivã, fãrã a aduce atingere reglementãrilor 
naţionale cu privire la sãnãtate şi la mediu. 
2.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã toate 
unitãţile sau întreprinderile care efectueazã operaţii de tratare obţin un 
permis sau sunt înregistrate la autoritãţile competente, în conformitate 
cu art. 9, 10 şi 11 din Directiva 75/442/CEE. 
Derogarea de la obligaţia permisului menţionatã la art. 11 alin. (1) lit. 
(b) din Directiva 75/442/CEE poate fi aplicatã operaţiilor de recuperare 
privind deşeurile provenind de la vehicule uzate dupã tratarea acestora 
conform anexei 1 pct. (3) din prezenta directivã, dacã autoritãţile 
competente au efectuat o inspecþie înainte de înregistrare. La aceastã 
inspecţie se verificã: 
(a)  tipul şi cantitãţile de deşeuri care urmeazã a fi tratate; 
(b)  cerinţele tehnice minime care trebuie respectate; 
(c)  mãsurile de siguranţã care trebuie luate,  
pentru a realiza obiectivele menţionate la art. 4 din Directiva 
75/442/CEE. Aceastã inspecţie este efectuatã o datã pe an. Statele 
membre care utilizeazã derogarea trimit rezultatele la Comisie. 
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3.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã toate 
unitãţile sau întreprinderile care efectueazã operaţii de tratare 
îndeplinesc cel puţin urmãtoarele obligaţii în conformitate cu anexa I: 
(a)  vehiculele uzate sunt dezmembrate înainte de continuarea tratãrii 
sau de alte operaţii echivalente pentru a reduce orice impact negativ 
asupra mediului. Componentele sau materialele etichetate sau 
identificate în orice alt mod în conformitate cu art. 4 alin. (2) sunt 
demontate înainte de continuarea tratãrii; 
(b)  materialele şi componentele cu grad ridicat de risc sunt înlãturate 
selectiv, pentru a nu contamina deşeurile provenind de la vehiculele 
uzate, produse de maşina de tãiat; 
(c)  operaþiile de demontare şi depozitare sunt efectuate astfel încât 
sã permitã refolosirea, recuperarea şi în special reciclarea componentelor 
vehiculelor. 
Operaţiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor uzate menţionate în 
anexa I pct. (3) sunt efectuate cât mai repede posibil. 
4.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã 
permisul sau înregistrarea menţionate la alin. (2) include toate condiţiile 
necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de la alin. (1), (2) şi (3). 
5.  Statele membre încurajeazã unitãţile şi întreprinderile care 
efectueazã operaţii de tratare la sã introducã sisteme de gestionare 
ecologicã autorizate. 

Articolul 7 

Refolosirea şi recuperarea 
1.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a încuraja 
refolosirea componentelor care sunt adecvate refolosirii, recuperarea 
componentelor care nu pot fi refolosite, acordând întâietate reciclãrii 
când este posibilã din punct de vedere ecologic, fãrã a aduce atingere 
cerinţelor privind siguranţa vehiculelor şi cerinţele ecologice cum ar fi 
emisiile atmosferice şi controlul poluãrii fonice. 
2.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã 
agenţii economici îndeplinesc urmãtoarele obiective: 
(a)  pânã la 1 ianuarie 2006 cel târziu, refolosirea şi recuperarea 
tuturor vehiculelor uzate creşte cu minimum 86 % greutate medie anualã 
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pe vehicul. În acelaşi interval de timp, refolosirea şi reciclarea cresc cu 
minimum 80 % greutate medie anualã pe vehicul; 
pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980, statele membre 
pot stabili obiective care sã nu fie mai mici de 75 % pentru refolosire şi 
recuperare  şi de 70 % pentru refolosire şi reciclare. Statele membre care 
aplicã prezentul paragraf informeazã Comisia şi restul statelor membre 
cu privire la motivele respective; 
(b)  pânã la 1 ianuarie 2015 cel târziu, refolosirea şi recuperarea 
tuturor vehiculelor uzate creşte la minimum 95 % greutate medie anualã 
pe vehicul. În acelaşi interval de timp, refolosirea şi reciclarea cresc la 
minimum 85 % greutate medie anualã pe vehicul. 
Pânã la 31 decembrie 2005 cel târziu, Parlamentul European şi Consiliul 
reexamineazã obiectivele menţionate la lit. (b), pe baza unui raport al 
Comisiei însoţit de o propunere. În acest raport, Comisia ia în 
considerare evoluţia compoziţiei materialelor din vehicule şi orice alte 
aspecte ecologice relevante pentru vehicule. 
În conformitate cu procedura stabilitã la art. 11, Comisia stabileşte 
reglementãrile necesare pentru a controla respectarea de cãtre statele 
membre a obiectivelor stabilite la prezentul paragraf. În acest scop, 
Comisia ia în considerare toţi factorii relevanţi, între altele, 
disponibilitatea datelor şi problema exportului şi importului de vehicule 
uzate. Comisia ia aceste mãsuri pânã la 21 octombrie 2002 cel târziu. 
3.  Pe baza propunerii Comisiei, Parlamentul European şi Consiliul 
stabilesc obiective pentru refolosire şi recuperare şi pentru refolosire şi 
reciclare pentru anii urmãtori dupã 2015. 
4.  Pentru a pregãti modificarea Directivei 70/156/CEE, Comisia 
promoveazã pregãtirea standardelor europene privind dezmembrarea, 
recuperarea şi reciclarea vehiculelor. Dupã stabilirea acestor standarde, 
dar nu mai târziu de sfârşitul anului 2001, Parlamentul European şi 
Consiliul, pe baza unei propuneri a Comisiei, modificã Directiva 
70/156/CEE astfel încât vehiculele cu aprobare tip în conformitate cu 
directiva respectivã şi scoase pe piaţã la trei ani de la modificarea 
Directivei 70/156/CEE sã fie refolosibile şi/sau reciclabile în proporţie 
de minimum 85 % greutate pe vehicul şi refolosibile şi/sau recuperabile 
în proporţie de minimum 95 % greutate pe vehicul. 
5.  La   propunerea   modificãrii   Directivei   70/156/CEE    privind 
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 capacitatea vehiculelor de a fi dezmembrate, recuperate şi reciclate, 
Comisia ia în considerare, dupã caz, necesitatea de a garanta faptul cã 
refolosirea componentelor nu atrage dupã sine riscuri pentru siguranţã 
sau pentru mediu. 

Articolul 8 

Standarde de codificare/informaţii referitoare la dezmembrare 
1.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã 
producãtorii, împreunã cu fabricanţii de materiale şi echipamente, 
folosesc standarde de codificare pentru materiale şi componente, în 
special pentru a facilita identificarea acelor componente şi materiale care 
sunt adecvate pentru refolosire şi recuperare. 
2.  La 21 octombrie 2001 cel târziu, în conformitate cu procedura 
stabilitã la art. 11, Comisia stabileşte standardele menţionate la alin. (1) 
din prezentul articol. În acest scop, Comisia ia în considerare activitatea 
desfãşuratã în acest domeniu de forurile internaţionale relevante şi 
contribuie în mod corespunzãtor la aceasta. 
3.  Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã 
producãtorii furnizeazã informaşii referitoare la dezmembrare pentru 
fiecare tip de vehicul scos pe piaţã în termen de şase luni de la scoaterea 
acestuia pe piaţã. În mãsura în care instalaţiile de tratare necesitã acest 
lucru pentru a respecta dispoziţiile prezentei directive, aceste informaţii 
identificã diferitele componente şi materiale ale vehiculelor şi 
amplasarea în vehicule a tuturor substanţelor periculoase, în special 
pentru realizarea obiectivelor stabilite la art. 7. 
4.  Fãrã a aduce atingere secretului comercial şi industrial, statele 
membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã producãtorii 
componentelor vehiculelor pun la dispoziţia instalaţiilor de tratare 
autorizate, în mãsura în care acestea solicitã, informaţii adecvate privind 
dezmembrarea, depozitarea şi testarea componentelor care pot fi 
refolosite. 

Articolul 9 

Raportarea şi informarea 
1.  La intervale de trei ani, statele membre înainteazã Comisiei un 
raport privind punerea în aplicare a prezentei directive. Raportul este 
întocmit pe baza unui chestionar sau a unei scheme stabilitã de Comisie 



 401

în  conformitate cu procedura stabilitã la art. 6 din Directiva 
91/692/CEE (1), cu scopul de a stabili o bazã de date privind vehiculele 
uzate şi tratarea acestora. Raportul conþine informaþii relevante 
referitoare la posibilele modificãri în structura comercializãrii 
autovehiculelor şi în sectoarele de colectare, dezmembrare, tãiere, 
recuperare şi reciclare, care pot duce la perturbarea concurenţei între sau 
în interiorul statelor membre. Chestionarul sau schema sunt trimise 
statelor membre cu şase luni înainte de începutul perioadei acoperite de 
raport. Raportul este înaintat Comisiei în termen de nouã luni de la 
sfârşitul perioadei de trei ani pe care o acoperã. 
Primul raport acoperã perioada de trei ani de la 21 aprilie 2002. 
Pe baza informaţiilor menţionate anterior, Comisia publicã un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei directive în termen de nouã luni 
de la primirea rapoartelor statelor membre. 
2.  În fiecare caz, statele membre solicitã agenţilor economici 
relevanţi sã publice informaţii privind: 
−  structura vehiculelor şi a componentelor acestora, urmãrind 
gradul lor de recuperare şi de reciclare, 
−  tratarea sigurã din punct de vedere ecologic a vehiculelor uzate, 
în special dezmembrarea şi înlãturarea tuturor lichidelor, 
−  dezvoltarea şi optimizarea metodelor de refolosire, reciclare şi 
recuperare a vehiculelor uzate şi a componentelor acestora, 
−  progresul înregistrat cu privire la recuperare şi reciclare pentru a 
reduce deşeurile eliminate şi pentru a creşte gradul de recuperare şi 
reciclare. 
Producãtorul trebuie sã punã aceste informaţii la dispoziţia posibililor 
cumpãrãtori de vehicule. Informaţiile sunt incluse în documentele 
promoţionale utilizate la comercializarea noului vehicul. 

Articolul 10 

Punerea în aplicare 
1.  Statele membre pun în aplicare legile, reglementãrile şi 
dispoziţiile administrative necesare în conformitate cu prezenta directivã 
pânã la 21 aprilie 2002 cel târziu. Statele membre informeazã imediat 
Comisia în aceastã privinţã. 
                                                           
1 JO L 377, 31.12.1991, p. 48. 
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În momentul adoptãrii de cãtre statele membre, aceste mãsuri trebuie sã 
conţinã o referire la prezenta directivã sau sã fie însoţite de o astfel de 
referire cu ocazia publicãrii lor oficiale. Metodele prin care se face o 
astfel de referire sunt hotãrâte de cãtre statele membre. 
2.  Statele membre aduc la cunoştinţa Comisiei textul principalelor 
dispoziţii de drept intern pe care le adoptã în domeniul reglementat de 
prezenta directivã. 
3.  Cu condiţia realizãrii obiectivelor stabilite în prezenta directivã, 
statele membre pot sã transpunã dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 5 alin. 
(1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 9 alin. (2) şi sã 
specifice regulile de punere în aplicare a art. 5 alin. (4) prin intermediul 
acordurilor între autoritãţile competente şi sectoarele economice 
respective. Aceste acorduri respectã urmãtoarele cerinţe: 
(a)  acordurile sunt executorii; 
(b)  acordurile trebuie sã specifice obiectivele cu termenele limitã 
respective; 
(c)  acordurile sunt publicate în jurnalul oficial naþional sau într-un 
document oficial la care publicul are acelaşi acces şi sunt transmise 
Comisiei; 
(d)  rezultatele obţinute pe baza unui acord sunt monitorizate regulat, 
sunt raportate autoritãţilor competente şi Comisiei şi puse la dispoziţia 
publicului în conformitate cu condiţiile stabilite în acord; 
(e)  autoritãţile competente iau deciziile necesare examinãrii 
progresului înregistrat pe baza unui acord; 
(f)  în cazul nerespectãrii unui acord, statele membre trebuie sã punã 
în aplicare deciziile relevante ale prezentei directive prin mãsuri 
legislative, reglementatorii sau administrative. 

Articolul 11 

Procedura de comitet 
1.  Comisia este sprijinitã de comitetul constituit prin art. 18 din 
Directiva 75/442/CEE, denumit în continuare „Comitetul”. 

2.  Când se face trimitere la prezentul articol, se aplicã art. 5 şi 7 din 
Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile art. 8.  

Perioada stabilitã la art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CEE se 
stabileşte la trei luni. 
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3.  Comitetul adoptã propriul regulament de funcţionare. 

4.  În conformitate cu procedura stabilitã în prezentul articol, 
Comisia adoptã: 

(a)  cerinţele minime, conform art. 5 alin. (5) pentru certificatul de 
distrugere; 

(b)  regulile detaliate menţionate la art. 7 alin. (2) al treilea paragraf; 

(c)  formatele referitoare la sistemul bazei de date menţionat la art. 9; 

(d)  modificãrile necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta 
directivã la progresul tehnic şi ştiinţific. 

Articolul 12 

Intrarea în vigoare 
1.  Prezenta directivã intrã în vigoare la data publicãrii sale în 
Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene. 

2.  Art. 5 alin. (4) se aplicã: 
— de la 1 iulie 2002, pentru vehicule scoase pe piaţã de la aceastã datã, 
— de la 1 ianuarie 2007, pentru vehicule scoase pe piaţã înainte de data 

menţionatã la prima liniuţã. 

3.  Statele membre pot aplica art. 5 alin. (4) înainte de data stabilitã 
la alin. (2).  

Articolul 13 

Destinatari 
Prezenta directivã se adreseazã statelor membre. 

Adoptatã la Bruxelles, 18 septembrie 2000. 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 
Preşedintele         Preşedintele 

          N. FONTAINE        H. VÉDRINE 
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ANEXA I 

Cerinţe tehnice minime pentru tratarea în conformitate cu art. 6 
alin. (1) şi (3) 

1.  Spaţii de depozitare (inclusiv depozitarea temporarã) a 
vehiculelor uzate înainte de tratare: 
−  suprafeţe impermeabile pentru zone adecvate cu asigurarea 
instalaţiilor pentru colectarea curgerilor, decantoare şi agenţi de 
curãţare-degresare, 
−  echipamente pentru tratarea apei, inclusiv a apei de ploaie, în 
conformitate cu reglementãrile referitoare la mediu şi sãnãtate. 

2.  Spaţii de tratare: 
−  suprafeţe impermeabile pentru zone adecvate cu asigurarea 
instalaţiilor pentru colectarea curgerilor, decantoare şi agenţi de 
curãţare-degresare, 
−  depozite adecvate pentru pãrţile dezmembrate, inclusiv depozite 
impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul,  
−  containere adecvate pentru depozitarea bateriilor (cu neutralizare 
electroliticã în acelaşi spaţiu sau în altã parte), filtre şi condensatoare 
care conţin PCB/PCT, 
−  rezervoare de depozitare adecvate pentru depozitarea separatã a 
lichidelor vehiculelor uzate: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de 
viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de rãcire, antigel, lichid 
de frânã, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice 
alte lichide conþinute de vehiculul uzat, 
−  echipamente pentru tratarea apei, inclusiv a apei de ploaie, în 
conformitate cu reglementãrile referitoare la mediu şi sãnãtate, 
−  depozite adecvate pentru anvelope uzate, inclusiv prevenirea 
incendiilor şi a depozitãrii excesive în stive. 

3.  Operaţii de tratare pentru depoluarea vehiculelor uzate: 
−  înlãturarea bateriilor şi a rezervoarelor de gaz lichefiat, 
−  înlãturarea sau neutralizarea componentelor cu potenţial exploziv 
(de exemplu pernele de aer), 
−  înlãturarea şi colectarea şi depozitarea separatã a combustibililor, 
uleiului de motor, uleiului de cutie de viteze, uleiului hidraulic, 
lichidelor de rãcire, antigelului, lichidului de frânã, lichidelor sistemului 
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de aer condiţionat şi a oricãror altor lichide conţinute de vehiculul uzat, 
cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru refolosirea pãrţilor 
respective, 
−  înlãturarea, pe cât posibil, a tuturor componentelor identificate ca 
având un conţinut de mercur. 

4.  Operaţii de tratare pentru promovarea reciclãrii: 
−  înlãturarea catalizatorilor, 
−  înlãturarea componentelor de metal cu conţinut de cupru, 
aluminiu şi magneziu, dacã aceste materiale nu sunt separate în procesul 
de tãiere, 
−  înlãturarea anvelopelor şi a pãrţilor mari din plastic (bare de 
protecţie, tablouri de bord, containere lichide etc.) dacã aceste materiale 
nu sunt separate în procesul de tãiere astfel încât sã fie reciclate eficient 
ca materiale, 
−  înlãturarea pãrţilor de sticlã. 

5. Operaţiile de depozitare trebuie efectuate fãrã a deteriora piesele de 
schimb şi componentele care conţin lichide sau care sunt recuperabile. 

ANEXA II 

Materiale şi componente scutite de la aplicarea art. 4 alin. (2) lit. (a) 

Materiale şi componente 

Se eticheteazã sau se 
identificã în 

conformitate cu art. 4 
alin. (2) lit. (b) pct. (iv) 

Plumbul în aliaje 
1. Oţel (inclusiv oţel galvanizat) cu un conţinut de 
pânã la 0,35% plumb în greutate  

2. Aluminiu cu un conþinut de pânã la 0,4% 
plumb în greutate  

3. Aluminiu cu un conţinut de pânã la 4% plumb 
în greutate (în jante, piese ale motorului şi 
sistemul de acţionare a geamurilor) 

X 

4. Aliaj de cupru cu un conţinut de pânã la 4% 
plumb în greutate  

5. Bucşe şi carcase de lagãre din aliaj 
plumb/bronz  
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Materiale şi componente 

Se eticheteazã sau se 
identificã în 

conformitate cu art. 4 
alin. (2) lit. (b) pct. (iv) 

Plumb şi compuşi ai plumbului în componente 
6. Baterii X 
7. Înveliş interior al rezervorului de benzinã X 
8. Amortizoare de vibraţii X 
9. Agent de vulcanizare pentru furtunuri de 
alimentare sau de presiune  

10. Stabilizator pentru vopsele de protecţie  
11. Suduri în panourile electrice şi alte instalaţii  
Crom hexavalent 
12. Înveliş anticoroziv pe numeroase componente 
de bazã ale vehiculului (maximum 2 grame per 
vehicul) 

 

Mercur 
13. Becuri şi afişaj panou instrumente X 
 
Prin procedura menţionatã la art. 4 alin. (2) lit. (b), Comisia evalueazã 
urmãtoarele aplicaţii: 
−  plumbul ca aliaj în jenţi, piese ale motorului şi sistemul de 
acţionare a geamurilor; 
−  plumbul în baterii; 
−  plumbul în greutãþile pentru echilibrare; 
−  componentele electrice care conţin plumb, încastrate în corpuri 
ceramice sau de sticlã; 
−  cadmiu în bateriile pentru vehiculele electrice ca fiind prioritare, 
pentru a stabili cât mai repede posibil dacã anexa II trebuie modificatã 
corespunzãtor. În ceea ce priveşte cadmiul din bateriile pentru 
vehiculele electrice, Comisia ia în considerare, în cadrul procedurii 
menţionate la art. 4 alin. (2) lit. (b) şi în cadrul unei evaluãri ecologice 
generale, disponibilitatea unor înlocuitori, precum şi necesitatea de a 
menţine disponibilitatea vehiculelor electrice. 
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„TRANSPUNEREA LEGISLAŢIEI UNIUNII EUROPENE 
PRIVIND DEŞEURILE ÎN LEGISLAŢIA DIN ROMÂNIA”  

– legislaţia europeană transpusă/ implementată în legislaţia 
românească – (directive europene şi acte legislative româneşti) 

 DIRECTIVA CADRU privind deşeurile 
 DIRECTIVA 75/442/CEE, amendată de DIRECTIVA 

91/156/CEE  
• Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 

privind regimul deşeurilor 
• H.G. nr. 123/2003 privind aprobarea Planului Naţional de etapă 

de Gestionare a Deşeurilor  

 DIRECTIVA 91/689/CE privind deşeurile periculoase  
• Legea nr. 426/2001  pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000  

privind regimul deşeurilor 

 DIRECTIVA 75/439/CEE privind uleiurile uzate, amendată 
de DIRECTIVA 87/101/CEE şi de DIRECTIVA 
91/692/CEE  

• H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, 
completată şi modificată de H.G. nr. 441/2002  

• H.G. nr. 1159/2003 pentru modificarea H.G. nr. 662/2001 
privind gestionarea uleiurilor uzate  

 DIRECTIVA 91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii 
care conţin anumite substanţe periculoase şi DIRECTIVA 
93/86/CE privind etichetarea bateriilor  

• H.G.  nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 
care conţin substanţe periculoase  

 DIRECTIVA 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor  
• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor  
• O.M. Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 95/2005  privind 

stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de 
acceptare a deşeurilor la depozitare  şi lista naţională de deşeuri 
acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

• O.M. Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 757/2004 pentru 
aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor 
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 DIRECTIVA 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje 

• H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor 
de ambalaje - Ordinul Ministrului Apelor si Protecţiei Mediului 
nr. 880/2004 privind procedura de raportare a datelor 
referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

 DIRECTIVA 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice  

• H.G. nr. 448/2005 (M.Of. nr. 491/10.06.2005) privind deşeurile 
şi echipamentele electrice 

 DIRECTIVA 2002/95/CE privind restricţionarea utilizării 
anumitor susbtanţe periculoase în echipamentele electrice şi 
electronice precum şi Directiva  2002/96/EC privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)  

 DIRECTIVA 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor  
• H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor completată şi 

modificată de H.G. nr. 268/2005   
• O.M. Mediului şi Gospodăririi apelor nr. 756/2004 pentru 

aprobarea Normativului privind incinerarea deşeurilor 

 DIRECTIVA 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz  
• H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din 

uz 
• Ordinul comun nr. 87/527/411/2005 al ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi 
al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului privind 
aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului 
de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz; 

 
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ 

 
 DIRECTIVA 96/59/CE privind eliminarea bifenililor şi trifenililor 

policloruraţi (PCB şi PCT) 
 DECIZIA 2000/532/CE, amendată de DECIZIA 2001/119 privind 

lista deşeurilor, (ce înlocuieşte DECIZIA 94/3/CE privind lista 
deşeurilor şi DECIZIA 94/904/CE privind lista deşeurilor 
periculoase). 
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 DIRECTIVA 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în particular 
a solului, atunci când nămolul de la staţiile de epurare este utilizat în 
agricultură 

 REGULAMENTUL 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul 
transporturilor de deşeuri 

 DIRECTIVA 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului 
de titan 

 DIRECTIVA 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea 
şi monitorizarea mediului datorită deşeurilor din industria de dioxid 
de titan 

 DIRECTIVA 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea 
programelor pentru reducerea şi eventual eliminarea poluării 
cauzate de deşeurile din industria dioxidului de titan 

 
TRANSPUNERE ÎN LEGISLAŢIA DIN ROMÂNIA 

 
• H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind 

gestiunea şi controlul PCB şi a altor compuşi similari modificată cu 
H.G. nr. 291/2005. 

• O.M. Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 279/2002  privind înfiinţarea 
Secretariatului tehnic pentru gestionarea şi controlul compuşilor 
desemnaţi în cadrul Direcţiei de gestiune a deşeurilor şi substanţelor 
chimice periculoase  

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase  

• Ordin comun M.M.G.A.  nr. 344/2004 şi M.A.P.D.R. nr. 708/2004 
pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in 
agricultură 

• H.G. nr. 1357/2002 pentru stabilirea autorităţilor publice 
responsabile de controlul si supravegherea importului, exportului si 
tranzitului de deşeuri; 

• H.G. nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor 
nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a 
tranzitului; 

• H.G. nr. 514/2005 pentru completarea anexei 1 la H.G. nr. 228/2004 
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• Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel 
privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor 
periculoase şi al eliminării acestora 

• Ordinul Ministrului Mediului si Gospodăririi Apelor şi Ministrului 
Economiei şi Comertului nr. 751/870/2004 privind gestionarea 
deşeurilor din industria dioxidului de titan 

 
INFORMAREA FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN GESTIUNEA 

DEŞEURILOR MUNICIPALE 
 
♦ DIRECTIVA Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind 

deşeurile - Strategia si Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor 
aprobate prin H.G. nr. 1470/ 2004. 

♦ DIRECTIVA Consiliului 1999/31/CE din 26 aprilie 1999 cu privire 
la depozitarea deşeurilor – H.G. nr. 162/2002 amendată prin H.G. 
nr. 349/2005, O.M. nr. 95/ 2005 şi O.M. nr. 757/2004. 

♦ DIRECTIVA 2000/76/CE a Parlamentului şi Consiliului European 
din 4 decembrie 2000, privind incinerarea deşeurilor – H.G. nr. 
128/2002 modificată şi completată prin H.G. nr. 268/2005 şi O.M. 
nr. 756/2004. 

♦ DIRECTIVA Parlamentului şi a Consiliului European 94/62/CE din 
20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje – 
H.G. nr. 349/2004 amendată prin H.G. nr. 899/2004. 

♦ DIRECTIVA Consiliului 91/157/CEE din 18 martie 1991 privind 
bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase – 
H.G. nr. 1057/2001. 

♦ DIRECTIVA 2002/96/CE a Parlamentului şi Consiliului European 
din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) – H.G.  nr. 448/2005. 
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TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR EUROPENE DIN 

DOMENIUL GESTIUNII DEŞEURILOR 
 

 DIRECTIVA 75/442/CEE, privind deşeurile (directiva 
cadru) 

• O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor şi Legea nr. 
426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 

 DECIZIA COMISIEI 2000/532/CE, în conformitate cu 
prevederile art. 1 (a) a DIRECTIVEI CADRU  

• H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind obligaţia 
de evidenţă şi raportare a datelor privind generarea şi 
gestionarea deşeurilor şi pentru preluarea în legislaţia naţională 
a listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase – A 
abrogat H.G. nr. 155/1999 

 DIRECTIVA 91/689/CEE privind deşeurile periculoase 
• O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor şi Legea nr. 

426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 
 DIRECTIVA 99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 

• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
 DECIZIA CONSILIULUI 2003/33/CE stabilind criteriile şi 

procedurile pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca 
urmare a art. 16 şi Anexei II la DIRECTIVA 1999/31/CE  

• ORDIN nr. 95/ 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi 
procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare 
şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit 
de deşeuri (M.Of. nr. 194/8.03.2005) – a abrogat O.Mf. nr. 
867/2002 

 DIRECTIVA 75/439/CEE, privind eliminarea uleiurilor 
uzate 

• H.G. nr. 662/2001 
 DIRECTIVA 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor 

(directivă care abrogă DIRECTIVELE  89/369/CEE, 
89/429/CEE, privind incinerarea deşeurilor municipale şi 
DIRECTIVA 94/67/CE privind incinerarea deşeurilor 
periculoase) 

• H.G. nr. 128/2002 modificată şi completată prin H.G. nr. 
268/2005 
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 DIRECTIVELE 91/157/CEE, privind bateriile şi 
acumulatorii uzaţi care conţin anumite substanţe   
periculoase 

• H.G. nr. 1057/2001 
 DIRECTIVA 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de  

ambalaje 
• H.G. nr.   621/2005 (M. Of. nr. 639 din data de 20 iulie 2005 ) 

 REGULAMENTUL 259/93/CEE privind suprave-gherea şi 
controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea 
şi ieşirea din comunitatea europeană 

• H.G. nr. 1357/2002 (M.Of. nr. 893/10.12.2002) pentru stabilirea 
autorităţilor publice responsabile de controlul şi supravegherea 
importului, exportului şi tranzitului de deşeuri 

• H.G. nr. 228/2004 (M.Of. nr. 189/04.03.2004) privind controlul 
introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase în vederea 
importului, perfecţionării active şi a tranzitului, completată cu 
H.G. nr. 514/2005; 

 DIRECTIVELE 78/176/CEE şi 82/883/CEE privind 
industria dioxidului de titan 

• Ordinul comun al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor 
nr. 751/23.11.2004 şi al Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 
870/15.12.2004 privind gestionarea deşeurilor din industria 
dioxidului de titan (M.Of. nr. 10/2005) 

 DIRECTIVA 86/278/CEE privind protecţia mediului, şi în 
special a  solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură 

• Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale şi a ministrului  mediului şi gospodăririi 
apelor nr. 344/708/2004 (M.Of. nr. 959/19.10.2004) pentru 
aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special 
a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură  

 DIRECTIVA 2000/53/CE privind vehiculele uzate  
• H.G. nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din 

uz ( M.Of. nr. 32 /11.01.2005) 
 DECIZIA COMISIEI 2002/151/CE privind cerinţe minime 

pentru emiterea certificatului de distrugere în conformitate 
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cu art. 5(3) din DIRECTIVA 2000/53/CE a parlamentului 
european şi consiliului privind vehiculele scoase din uz  

• ORDIN COMUN nr. 87 din 10 februarie 2005 privind aprobarea 
modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de 
distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz 

 DECIZIA COMISIEI 2002/525/CE care modifică şi 
completează Anexa II a DIRECTIVEI 2000/53/CE a 
parlamentului european şi consiliului privind vehiculele 
scoase din uz  

• ORDIN COMUN nr. 88 din 10 februarie 2005 privind 
materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la 
aplicarea art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 2406/2004 privind 
gestionarea vehiculelor scoase din uz 

 DIRECTIVA 96/59/CE privind PCB-urile si PCT-urile 
• H.G. nr. 173/2000 (modificată prin H.G. nr. 291/2005) 

 DIRECTIVA CONSILIULUI 2002/96/CE privind deşeurile 
de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

• H.G. nr. 448/2005  
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LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL 

GESTIUNII DEŞEURILOR 
 

— LEGEA nr. 426/2001 (M.Of. nr. 411/25.07.2001) pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000  (M.Of. nr. 
283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 173/2000 (M.Of. nr. 
131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind 
gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi 
similari, modificată prin H.G. nr.  291 /2005 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 662/2001 (M.Of. nr. 
446/08.08.2001) privind gestionarea uleiurilor uzate, completată 
şi modificată de Hotărârea de Guvern nr. 441/2002 (M.Of. nr. 
325/16.05.2002) 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 1159/2003 (M.Of. nr. 
715/14.10.2003) pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 
662/2001 (M.Of. nr. 446/08.08.2001) privind gestionarea 
uleiurilor uzate 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 1057/2001 (M.Of. nr. 
700/05.11.2001) privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care 
conţin substanţe periculoase 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 349/2005 (M.Of. nr. 394 din data 
de 10 mai 2005) privind depozitarea deşeurilor 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 128/2002 (M.Of. nr. 
160/06.03.2002) privind incinerarea deşeurilor (modificată prin 
H.G. nr. 268/2005) 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 856/2002 (M.Of. nr. 
659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 1357/2002 (M.Of. nr. 
893/10.12.2002) pentru stabilirea autorităţiilor publice 
responsabile de controlul şi supravegherea importului, 
exportului şi tranzitului de deşeuri 
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— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 124/2003 privind prevenirea, 
reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 228/2004 (M.Of. nr. 
189/04.03.2004) privind controlul introducerii în ţară a 
deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării 
active şi a tranzitului, modificată prin H.G. nr. 514/2005 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 170/2004 (M.Of. nr. 
160/24.02.2004) privind gestionarea anvelopelor uzate 

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 1470/2004 (M.Of. nr. 
954/18.10.2004) privind aprobarea Strategiei Naţionale şi 
Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor  

— HOTĂRÂREA de Guvern nr. 2406/2004 privind gestionarea 
vehiculelor scoase din uz ( M.Of. nr. 32/2005) 

— ORDINUL Ministrului Apelor şi Proţectiei Mediului nr. 
757/2004 (M.Of. nr. 86 bis/26.01.2005) pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – 
construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor 
de deşeuri (care abrogă Ordinul M.A.P.M. nr. 1470/2002) 

— ORDINUL Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 
756/2004 (M.Of. nr.  86 bis/26.01.2005) pentru aprobarea 
Normativului privind incinerarea deşeurilor (care abrogă 
Ordinul M.A.P.M. nr. 1215/2003) 

— ORDINUL Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 
786/2004 pentru aprobarea Planului Regional de Gestionare a 
Deşeurilor pentru regiunea 7 Centru (model) si Ghidul pentru 
elaborarea Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor 

— ORDINUL Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 
880/20.12.2004 privind procedura de raportare a datelor 
referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (M.Of. nr. 
55/2005), care abrogă Ordinul nr. 1190/2002 privind procedura 
de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de 
ambalaje 

— ORDINUL nr. 338/625/2004 comun cu Ministerul Economiei şi 
Comerţului pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de 
autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării 
responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 
valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje 
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— ORDINUL Ministrului Agriculturii, Pădurilor,  Apelor şi 
Mediului nr. 334/2004 (M.Of. nr. 959/2004) pentru aprobarea 
normelor tehnice privind protecţia mediului în special a 
solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură 

— ORDINUL comun al Ministrului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor nr. 751/23.11.2004 şi al Ministrului Economiei şi 
Comerţului nr. 870/15.12.2004 privind gestionarea deşeurilor 
din industria dioxidului de titan (M.Of. nr. nr. 10/2005) 

— ORDINUL comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi 
Apelor nr. 2/05.01.2004 (M.Of. nr. 324/15.04.2004), al 
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 
211/06.02.2004, al Ministerului Economiei şi Comerţului nr. 
118/02.03.2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi 
control al transportului deşeurilor pe teritoriul României 

— ORDINUL nr. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind 
procedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a 
anvelopelor uzate 

— ORDINUL nr. 95/ 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare 
şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la 
depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă 
de depozit de deşeuri (M.Of. nr. 194/8.03.2005) – care a abrogat 
O.M. nr. 867/2002 

— ORDINUL comun nr. 87 din 10 februarie 2005 privind 
aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de 
distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz 

— ORDINUL comun nr. 88 din 10 februarie 2005 privind 
materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la 
aplicarea art. 4 alin. (1) din HOTĂRÂREA Guvernului nr. 
2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz 
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ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ ÎN DOMENIUL 

GESTIONĂRII DEŞEURILOR ÎN ROMÂNIA 
 
• DIRECTIVA 2006/12/CE privind deşeurile 
• DIRECTIVA 91/689/CEE privind deşeurile periculoase 

(modificată prin DIRECTIVA  94/31/ CE) 
— LEGEA nr. 27/2007 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2006 

pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor; 

— LEGEA nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, modificată şi completată de O.U.G. 
nr. 164/2008; 

— H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de 
gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a 
deşeurilor; 

• DECIZIA 2000/532/CE (modificată de DECIZIA 2001/118/CE, 
DECIZIA 2001/119/CE şi Decizia 2001/573/CE) de înlocuire a 
DECIZIEI 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în 
conformitate cu art. 1 lit. a) din DIRECTIVA 75/442/CEE şi a 
DECIZIEI 94/904/CE de stabilire a unei liste de deşeuri 
periculoase în conformitate cu art. 1 alin. (4) din DIRECTIVA 
Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase 
— H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase; 

• DIRECTIVA 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor 
— H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 
— ORDINUL nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de 

acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor 
la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare 
clasă de depozit de deşeuri; 

— ORDINUL nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deşeurilor; 

• DIRECTIVA 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor 
— H.G. nr. 268/2005 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 

128/2002 privind incinerarea deşeurilor; 
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— Ordinul nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic 
privind incinerarea deşeurilor; 

• DIRECTIVA 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje amendate de DIRECTIVA 2004/12/CE 
— H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi 

deşeurilor de ambalaje; 
— ORDINUL nr. 927/2005 privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje; 
— ORDINUL nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de 

identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în 
scopul aplicării colectării selective; 

• DIRECTIVA 87/101/CEE de modificare a DIRECTIVEI 
75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale 

— H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 
• DIRECTIVA 2006/66/CEE privind bateriile şi acumulatorii şi 

deşeurile de baterii şi acumulatori; DIRECTIVA 93/86/CEE; 
DIRECTIVA 98/101/EC de adaptare la progresul tehnic a 
DIRECTIVEI Consiliului 91/157/CEE privind bateriile şi 
acumulatoarele care conţin anumite substanţe periculoase 
— H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 

care conţin substanţe periculoase; 
• DIRECTIVA 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz 

— H.G. nr. 2406/2004, privind gestionarea vehiculelor scoase din 
uz; 

— ORDINUL nr. 87/2005, privind aprobarea modelului şi a 
condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea 
vehiculelor scoase din uz; 

— ORDINUL nr. 88/2005, privind materialele şi componentele 
vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin (1) din H.G. nr. 
2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz; 

• DECIZIA Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime 
pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 
5 alin (3) din DIRECTIVA Parlamentului European şi a 
Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz 
— ORDINUL  comun  nr.  87/527/411 din 2005  al  Ministrului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministrului Administraţiilor şi 
Internelor şi Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de 
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emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor 
scoase din uz 

• DIRECTIVA 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) 
— H.G. nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice; 
— ORDINUL nr. 1223/2005 privind procedura de înregistrare a 

producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind 
echipamente electrice si electronice si deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice; 

— ORDINUL nr. 1225/2005 privind aprobarea Procedurii şi 
criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în 
vederea preluării responsabilităţii privind realizarea 
obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi 
valorificare a deşeurilor de echipamente electrice si electronice; 

— ORDINUL nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice 
pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru 
securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare; 

— ORDINUL comun nr. 556/435/191 din 2006 al Ministrului 
Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministrului Economiei şi 
Comerţului şi Autoritţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor privind marcajul specific aplicat 
echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după 
data de 31 decembrie 2006; 

— ORDINUL nr. 1099/2007 pentru modificarea ORDINULUI 
nr. 66/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi 
autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării 
responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de 
colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice, cu modificarile şi 
completările ulterioare; 

— ORDINUL nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului 
lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile 
publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 
cuantumul tarifelor aferente acestora; 

• REGULAMENTUL (CEE) nr. 1013/ 2006 privind transferurile 
de deşeuri 
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— H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase 
şi nepericuloase pe teritoriul României; 

— H.G. nr. 228/2004 privind controlul introducerii în ţară a 
deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării 
active şi a tranzitului; 

— H.G. nr. 514/2005 pentru. completarea la anexa nr.1 la H.G. 
nr. 228/2004; 

— ORDINUL nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului 
lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile 
publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 
cuantumul tarifelor aferente acestora; 

• DIRECTIVA 86/278/CEE privind protecţia mediului şi în 
special a solurilor când se utilizeazî nîmoluri provenite din 
epurare in agricultură 
— ORDINUL nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se 
utilizează nămolurile de epurare în agricultură; 

— ORDINUL nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului 
lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile 
publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 
cuantumul tarifelor aferente acestora; 

• DIRECTIVA 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor şi 
trifenililor policloruraţi (PCB si PCT) 
— H.G. nr 173/2000 pentru reglementarea regimului special 

privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor 
compuşi similari, modificată cu Hotărârea de Guvern nr. 
291/2005 (M.Of. nr. 330/19.04.2005), Hotărârea de Guvern nr. 
210/2007 (M.Of. nr. 187/19.03.2007), Hotărârea de Guvern nr. 
975/2007 (M.Of. nr. 598/30.08.2007); 

— ORDINUL nr. 1018/2005 privind înfiinţarea în cadrul 
Direcţiei Deşeuri şi Substanţe chimice periculoase a Secreta-
riatului pentru compuşi desemnaţi, modificat de Ordinul 
Ministrului  Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 257/2006 
(M.Of. nr. 249/20.03.2006) şi de Ordinul Ministrului Mediului 
şi Dezvoltării Durabile nr. 1349/2007 (M.Of. nr. 
629/13.09.2007); 

— ORDINUL nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului 
lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile 
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publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi 
cuantumul tarifelor aferente acestora; 

• DIRECTIVA 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea 
poluării mediului cu azbest 
— H.G. nr 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul 

poluării mediului cu azbest; 
• DIRECTIVA 67/548/CEE privind armonizarea legislaţiei şi 

măsurile administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi 
etichetarea substanţelor chimice periculoase şi Directiva nr. 
99/45/CE privind armonizarea legislaţiei şi măsurile 
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi 
etichetarea preparatelor periculoase 

— O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi 
ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

— LEGEA nr. 451/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr 200/2000; 
— H.G. nr. 490/2002 pentru. aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.U. G . nr. 200/2000; 
— LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase; 
— H.G. nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor 
chimice periculoase; 

• REGULAMENTUL Consiliului 793/93/CEE privind evaluarea 
şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente 
— H.G. nr. 2427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului 

substanţelor existente; 
— ORDINUL nr. 230/2005 pentru aprobarea Procedurii de 

raportare a datelor referitoare la substanţele existente conform 
H.G. nr. 2427/2004; 
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LEGISLAŢIA SPECIFICĂ PRIVIND GESTIUNEA 

DEŞEURILOR 
  

 Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea 
Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului 
naţional de gestionare a deşeurilor precum şi Planul Regional de 
Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 2 Sud-Est.  

1. Directiva Cadru a Consiliului 75/442/CEE privind deşeurile; 
modificată de:  
- Directiva 91/692/CEE; 
- Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 şi de:  

- O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; H.G. nr. 
1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului 
Naţional de Gestionare a Deşeurilor 

- Directiva Consiliului 91/156/CEE 
- Decizia Comisiei 96/350/CE   

2. Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deşeurile periculoase, care 
înlocuieşte Directiva 78/319/CEE privind deşeurile toxice şi periculoase, 
modificată prin Directiva Consiliului 94/31/CE   

3. Directiva Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor 
uzate, modificată de Directiva 91/692/CEE, Directiva 2000/76 şi 
Directiva Consiliului 87/101/CEE  

- O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001 

4. Directiva Consiliului 91/157/CEE privind bateriile şi acumulatorii 
care conţin anumite substanţe periculoase, modificată de:  

- H.G. nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor 
care conţin substanţe periculoase 

- Directiva Comisiei 98/101 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 
91/157/CEE şi pusp în aplicare prin Directiva Comisiei 93/86/CEE privind 
adaptarea la progresul tehnic a Directivei 91/157/CEE  

5. Directiva Consiliului 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor; 
modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003  
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- H.G. nr. 162/2002 privind depozitarea deşeurilor; O.M. nr. 
757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind 
depozitarea deşeurilor; O.M. nr. 867/2002 privind definirea 
criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe 
lista specifică unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri 
acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

6. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/76/CE 
privind incinerarea deşeurilor:  

- H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată cu 
H.G. nr. 268/2005 şi O.M. nr. 756/2004 ce aprobă Normativul 
tehnic privind incinerarea deşeurilor 

7. Directiva Parlamentului European si Consiliului 94/62/CE privind 
ambalajele şi deşeurile de ambalaje; modificată de Regulamentul (CE) 
nr. 1882/2003 şi de H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor de ambalaje; H.G. nr. 899/2004 care modifică şi completează 
H.G. nr. 349/2002; 
- Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/12/CE de 
modificare a Directivei 94/62/CE; Ordin nr. 927/2005 privind procedura 
de raportare a datelor referitoare la ambalajele şi deşeurile de ambalaje; 
Decizia Comisiei 2001/171/CE de stabilire a condiţiilor de derogare 
pentru ambalajele de sticlă privind nivelul concentraţiei de metale grele, 
stabilit în Directiva 94/62/CE  

8. Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor 
policloruraţi şi a trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)  (înlocuieşte 
Directiva 76/403/CEE); H.G. nr. 173/2000 pentru reglementarea 
regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi 
ale altor compuşi similari modificată cu HG nr. 291/2005; O.M. nr. 
279/2002 privind înfiinţarea Secretariatului tehnic pentru gestionarea şi 
controlul compuşilor desemnaţi în cadrul Direcţiei de gestiune a deşeurilor 
şi substanţelor chimice periculoase 

9. Decizia 2000/532/CE, amendată de Decizia 2001/119 privind lista 
deşeurilor H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 

10. Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protecţia mediului, şi în 
special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură; 
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modificată prin Directiva 91/692/CEE şi Regulamentul (CE) 807/2003; 
O.M. nr. 49/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia 
mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultură 

11. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/53/CE 
privind autovehiculele uzate, modificată prin: H.G. nr. 2406/2004 
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz; O.U.G. nr. 99/2004 
privind instituirea; Decizia Comisiei 2002/525/CE de modificarea a 
Anexei II din Directiva 2000/53/CE privind autovehiculele uzate 
Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto; O.U.G. nr. 
1/2005 pentru modificarea O.U.G. nr. 99/2004  

12. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea 
şi controlul transporturilor de deşeuri în, dinspre şi înspre Comunitatea 
Europeanp modificat prin: H.G. nr. 1357/2002 pentru stabilirea 
autorităţilor publice responsabile de controlul şi  supravegherea 
importului, exportului şi tranzitului de deşeuri; H.G. nr. 228/2004 
privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase în 
vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului; 
- Decizia Comisiei 1999/816/CE  
- Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2557/2001  
- Regulamentul Consiliului (CE) nr. 120/97  
- Decizia Comisiei 94/774/CE privind nota standard de expediere la care 
se referă Regulamentul (CEE) nr. 259/93/CEE; Legea nr. 6/1991 pentru 
aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul 
transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării 
acestora;  Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1547/1999 de stabilire a 
procedurilor de control care trebuie aplicate, conform Regulamentului 
(CEE) nr. 259/93, transporturilor de anumite tipuri de deşeuri către 
anumite ţări care nu intră sub incidenţa Deciziei OCDE C(92)39 final; 
Ordinul nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de 
reglementare si control al transportului deşeurilor pe teritoriul României 

13. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/95/CE 
privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice  transpusă  prin Ordinul nr. 
901/S.B./2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri 
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prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din 
punctele de colectare 

14. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/96/CE 
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 
transpusă prin Hotărârea nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice  

15. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 
2150/2002 privind statisticile asupra deşeurilor, modificat de: 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 574/2004 de modificare a anexelor I şi 
III din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 

16. Directiva nr. 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului 
de titan; Ordinul nr. 751/850/2004 privind gestionarea deşeurilor din 
industria dioxidului de titan 
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C A D R U L   L E G A L 
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

 

Legislaţie europeană Legislaţie românească 

 Directiva Cadru privind 
deşeurile nr. 2006/12/CEE 

 
 

 Directiva nr. 91/689/CEE 
privind deşeurile periculoase, 
care înlocuieşte Directiva 
78/319/CEE privind deşeurile 
toxice şi periculoase, modificată 
prin Directiva Consiliului 
94/31/CE 

— Ordonanţa de Urgenţă nr. 
78/ 2000 privind regimul 
deşeurilor (M.Of. nr. 283 din 
22 iunie 2000) aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 426/2001 pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
78/2000 privind regimul 
deşeurilor (M.Of.nr. 411 din 25 
iulie 2001); modificată şi 
completată prin Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 61/2006, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 27/2007 (M. Of. 38 
din 18 ianuarie 2007); 

— H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 
659 din 05 septembrie 2002) 
privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase – 
A abrogat H.G. nr. 155/1999; 

— H.G. nr. 1470/2004 privind 
aprobarea Strategiei naţionale 
de gestionare a deşeurilor şi a 
Planului naţional de gestionare 
a deşeurilor (M.Of.nr. 954 din 
18 octombrie 2004), modificată 
şi completată prin H.G. nr. 
358/11. 04. 2007, (M.Of. 271 
din 24 aprilie 2007); 

— O.M. nr.1364/1499/2006 
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Legislaţie europeană Legislaţie românească 

privind aprobarea planurilor 
regionale de gestionare a 
deşeurilor (M Of. 232 din  04 
aprilie 2007, iar anexele 1-8 în 
nr. 232 bis din aceeaşi dată.); 

— O.M. nr. 1385/29.12.2006 
privind aprobarea Procedurii de 
participare a publicului la 
elaborarea, modificarea sau 
revizuirea planurilor de 
gestionare a deşeurilor, 
adoptate sau aprobate la nivel 
naţional, regional şi judeţean 
(M. Of. 66 din 29 ianuarie 
2007); 

— O.M. nr. 951/06.06.2007 
privind aprobarea Metodologiei 
de elaborare a planurilor 
regionale şi judeţene de 
gestionare a deşeurilor (M. Of. 
497 şi 497 bis din 25 iulie 
2007); 

 Directiva nr. 75/439/CEE 
privind uleiurile uzate, 
amendată de Directiva nr. 
87/101/CEE, de Directiva 
nr.91/692/CEE şi Directiva 
2000/76/CEE 

— H.G nr. 235/2007 privind 
gestionarea uleiurilor uzate - 
abrogă H.G. nr. 662/2001, (M. 
Of. 199 din 22 martie 2007); 

 Directiva nr. 2006/66/EC 
privind bateriile şi 
acumulatorii precum şi 
deşeurile de baterii şi 
acumulatori si de abrogare a 
Directivei 91/157/CEE, 
modificată şi completată prin 
Directiva 2008/103/CE privind 
punerea pe piaţă a bateriilor şi 

— H.G. nr. 1132/2008 privind 
regimul bateriilor şi 
acumulatorilor şi al deseurilor 
de baterii şi acumulatori 
(M.Of. nr. 667 din 25 
septembrie 2008). 
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acumulatorilor, şi Decizia 
2008/763/CE de stabilire a 
unei metodologii comune 
pentru calcularea vânzărilor 
anuale a bateriilor şi 
acumulatorilor portabili către 
utilizatorii finali. 

• Directiva Comisiei 98/101 de 
adaptare la progresul tehnic a 
Directivei 91/157/CEE şi pusă 
în aplicare prin: 

• Directiva Comisiei 93/86/CEE 
privind adaptarea la progresul 
tehnic a Directivei 91/157/CEE 

 

 Directiva Consiliului nr. 
99/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor 

• Decizia Consiliului 
2003/33/CE privind stabilirea 
criteriilor şi procedurilor 
pentru acceptarea deşeurilor la 
depozite ca urmare a art. 16 şi 
anexei II la Directiva 
1999/31/CE 

 
 

— H.G. nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor (M.Of.nr. 
394 din 10 mai 2005), 
completată prin H.G nr. 
210/28.02.2007 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul 
protecţiei mediului. 

— Ordinul nr. 757/2004 pentru 
aprobarea Normativului tehnic 
privind depozitarea deşeurilor    
(M.Of.nr. 86 din 26 ianuarie 
2005) modificat de Ordinul nr. 
1230 din 30 noiembrie 2005 
privind modificarea anexei la 
Ordinul ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor nr. 757/2004 
pentru aprobarea Normativului 
tehnic privind depozitarea 
deşeurilor (M.Of. nr. 1101 din 7 
decembrie 2005); 
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— Ordinul nr. 95/2005 privind 
stabilirea criteriilor de acceptare 
şi procedurilor preliminare de 
acceptare a deşeurilor la 
depozitare şi lista naţională de 
deşeuri acceptate în fiecare clasă 
de depozit de deşeuri (M.Of. nr. 
194 din 8 martie 2005); 

— Ordinul nr. 775/2006 pentru 
aprobarea Listei localităţilor 
izolate care pot depozita 
deşeurile municipale în 
depozitele existente ce sunt 
exceptate de la respectarea unor 
prevederi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor (MO 
nr.675/07 iulie 2006); 

 

 Directiva nr. 2000/76/CE 
privind incinerarea 
deşeurilor abrogă Directivele 
89/369/CEE, 89/429/CEE, 
privind incinerarea deşeurilor 
municipale şi Directiva 
94/67/CE privind incinerarea 
deşeurilor periculoase 

 

— H.G nr. 128/2002 privind 
incinerarea deşeurilor (M.Of. nr. 
160 din 6 martie 2002) 
modificată şi completată prin 
H.G. nr. 268/2005 (M.Of. nr. 
332 din 20 aprilie 2005); 

— Ordinul nr 756/2004 pentru 
aprobarea Normativului tehnic 
privind incinerarea deşeurilor 
(M.Of. nr. 86 din 26 ianuarie 
2005 şi M.O. nr. 86 bis din 26 
ianuarie 2005 ); 

— Ordinul 1274/2005 privind 
emiterea avizului de mediu la 
încetarea activităţilor de 
eliminare a deşeurilor, respectiv 
depozitare şi incinerare (M.Of. 
nr. 1180 din 28 decembrie 
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2005), completat prin Ordinul 
M.M.D.D. nr. 636/2008 (M.Of. 
nr. 425 din 6 iunie 2008); 

 

 Directiva Consiliului nr. 
94/62/EC privind ambalajele 
şi deşeurile de amabalaje, 
modificata prin Directiva 
2004/12/CE şi de 
Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 

— H.G. nr. 621/2005 privind 
gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje (M.Of. 
nr.639 din 20 iulie 2005) 
modificată şi completată prin 
H.G. nr. 1872/2006 ( M.Of. nr. 
15 din 10 ianuarie 2007); 

— Ordinul nr. 927/2005 privind 
procedura de raportare a datelor 
referitoare la ambalaje şi deşeuri 
de ambalaje ( M.Of. nr. 929 din 
18 octombrie 2005); 

— Ordinul nr. 1281/1121/2005 
privind stabilirea modalităţilor 
de identificare a containerelor 
pentru diferite tipuri de 
materiale în scopul aplicării 
colectării selective (M.Of. nr. 
51din 19 ianuarie 2006); 

— Ordinul nr. 1229/731/1095/ 
2005 pentru aprobarea 
Procedurii şi criteriilor de 
autorizare a operatorilor 
economici în vederea preluării 
responsabilităţii privind 
realizarea obiectivelor anuale de 
valorificare, şi reciclare a 
deşeurilor de ambalaje (M.Of. 
nr. 27 din 12 ianuarie 2006), 
modificat şi completat prin 
Ordinul 194/360/1325/2006 
(M.Of. 499 din 08 iunie 2006), 
Ordinul nr. 968/665/1462/2006 
(M.Of. nr. 836 din 11 octombrie 



 431

Legislaţie europeană Legislaţie românească 

2006) şi Ordinul nr. 1207/1765 
/306/2007 (M.Of. nr. 740 din 01 
noiembrie 2007). 

— Ordinul nr. 493/2006 privind 
constituirea Comisiei de 
evaluare şi autorizare a 
operatorilor economici în 
vederea preluării 
responsabilităţii privind 
realizarea obiectivelor anuale de 
valorificare şi reciclare a 
deşeurilor de ambalaje (M.Of. 
456 din 25 mai 2006) modificat 
prin Ordinul nr. 1140/2006 
(M.Of. nr. 888 din 31 octombrie 
2006) şi prin Ordinul nr. 
1823/2007 (M.Of. nr. 838 din 07 
decembrie 2007). 

 

 Directiva nr. 96/59/CE 
privind eliminarea bifenililor 
şi trifenililor policloruraţi 
(PCB şi PCT) (Înlocuieste 
Directiva 76/403/CEE) 

— H.G. nr. 173/2000 pentru 
reglementarea regimului special 
privind gestiunea şi controlul 
bifenililor policloruraţi şi ale 
altor compuşi similari (M.Of. nr. 
131 din 28 martie 2000), 
modificată prin H.G. nr. 
291/2005 (M.Of. nr. 330 din 19 
aprilie 2005) şi prin H.G. nr. 
975/2007 (M.Of. nr. 598 din 30 
august 2007), completată prin 
H.G. nr. 210/28.02.2007 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative care transpun 
acquis-ul comunitar în domeniul 
protecţiei mediului. 

— Ordinul nr. 1018 din 19 
octombrie 2005 (abrogă 
Ordinul nr. 279/2002), privind 

 432

Legislaţie europeană Legislaţie românească 

înfiinţarea în cadrul Direcţiei 
deşeuri şi substanţe chimice 
periculoase a Secretariatului 
pentru compuşi desemnaţi 
(M.Of. nr. 966 din 1 noiembrie 
2005); 

— Ordinul nr. 257/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
anexei la Ordinul 1018/2005 
privind înfiinţarea în cadrul 
Direcţiei deşeuri şi substanţe 
chimice periculoase a 
Secretariatului pentru compuşi 
desemnaţi 

— Ordinul nr. 1349/03.09.2007 
privind abrogarea prevederilor 
articolelor 21 - 23 ale 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Secretariatului 
pentru compuşi desemnaţi, 
aprobat prin Ordinul ministrului 
mediului şi gospodării apelor nr. 
1018/2005 privind înfiinţarea în 
cadrul Direcţiei deşeuri şi 
substanţe periculoase a 
Secretariatului pentru compuşi 
desemnaţi, cu modificările şi 
completările ulterioare. (M.Of. 
nr. 629 din 13 septembrie 2007); 

 

 Decizia nr. 2000/532/CE 
privind lista deşeurilor, 
amendată de Decizia nr. 
2001/119, (ce înlocuieste 
Decizia nr. 94/3/CE privind 
lista deşeurilor şi Decizia nr. 
94/904/CE privind lista 
deşeurilor periculoase). 

— H.G. nr. 856 /2002 privind 
evidenţa gestiunii deşeurilor şi 
pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase (M.Of. nr. 
659 din 5 septembrie 2002); 
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 Regulamentul Parlamentului 
European şi al Consiliului 
(CE) nr. 1013/2006 privind 
transferul de deşeuri. Acest 
regulament a intrat în vigoare 
de la data de 15 iulie 2007, 
înlocuind Regulamentul nr. 
259/93/CEE pentru 
supravegerea şi controlul 
transporturilor de deşeuri în, 
înspre şi dinspre comunitatea 
europeană. 

 Convenţia de la Basel 
privind controlul 
transportului peste frontieră 
al deşeurilor periculoase şi al 
eliminării acestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Legea nr. 6/1991 - aderarea la 
Convenţia de la Basel (M.Of. nr.  
18 din 26 ianuarie 1991); 

— Legea nr. 265/2002 – aderarea 
la amendamentele Convenţiei de 
la Basel (M.Of. nr. 352 din 27 
mai 2002); 

— H.G. nr. 788/2007 privind 
stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului 
Parlamentului European şi al 
Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 
privind transferul de deşeuri - 
abrogă H.G. nr. 895/2006 
pentru aplicarea Regulamentului 
CEE 259/93, (M.Of. nr. 255 din 
02 august 2007); 

— H.G. nr. 1061 din 10 
septembrie 2008 privind 
transportul deşeurilor 
periculoase şi nepericuloase pe 
teritoriul României (M.Of. nr. 
672 din 30 septembrie 2008) 

— Ordinul nr. 2/211/118 /2004 
pentru probarea Procedurii de 
reglementare şi control al 
transportului deşeurilor pe 
teritoriul României (M.Of. nr. 
324 din 15 aprilie 2004); 

— Ordinul nr. 986 din 19 
septembrie 2006 pentru 
modificarea şi completarea 
anexei la Ordinul ministrului 
agriculturii, pădurilor, apelor şi 
mediului, al ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi 
turismului şi al ministrului 
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economiei şi comerţului nr. 
2/211/118/2004 pentru 
aprobarea Procedurii de 
reglementare şi control al 
transportului deşeurilor pe 
teritoriul României (M.Of. 66 
din 29 ianuarie 2007); 

— Ordinul nr. 1119/2005 privind 
delegarea către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia 
Mediului a atribuţiilor ce revin 
Ministerului Mediului şi 
Gospodăririi Apelor în domeniul 
exportului deşeurilor periculoase 
şi al transportului deşeurilor 
nepericuloase în vederea 
importului, perfecţionării active 
şi a tranzitului (M.Of. nr. 1024 
din 18 noiembrie 2005); 

 

 Directiva nr.  86/278/CEE 
privind protecţia mediului şi 
în particular a solului, atunci 
când nămolul de la staţiile de 
epurare este utilizat în 
agricultură, modificată prin 
Directiva 91/692/CEE şi 
Regulamentul (CE) nr. 
807/2003 

 

— Ordinul comun nr. 
344/708/2004 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind 
protecţia mediului şi în special a 
solurilor, când se utilizează 
nămolurile de epurare în 
agricultură (M.Of. nr. 959 din 19 
octombrie 2004); 

 

 Directiva Consiliului nr. 
2000/53/EEC privind 
vehiculele scoase din uz, 
modificată prin Deciziile 
Comisiei 2002/525/CE, 
2005/438/CE şi 2005/673/CE 
care modifică şi completează 
Anexa II a Directivei 

— H.G. nr. 2406/2004 privind 
gestionarea vehiculelor scoase 
din uz (M.Of. nr. 32 din 11 
ianuarie 2005); 

— H.G. nr. 1313/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
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2000/53/CE privind vehiculele 
scoase din uz. 

• Decizia Comisiei 
2002/151/CE privind cerinţele 
minime pentru certificatul de 
distrugere eliberat în 
conformitate cu art. 5 alin (3) 
din Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
2000/53/CE privind 
vehiculele scoase din uz. 

• Decizia Comisiei 
2003/138/CE care stabileşte 
standardele de codificare 
pentru materiale şi 
componente ale vehiculelor ca 
urmare a Directivei 
2000/53/CE 

• Decizia Comisiei 
2005/293/CE, care stabileşte 
reguli detaliate cu privire la 
monitorizarea ţintelor de 
reutilizare/valorificare şi 
reutilizare/reciclare prevăzute 
în Directiva 2000/53/CE  

 

2406/2004 privind gestionarea 
vehiculelor scoase din uz (M.Of. 
nr. 829 din 9 octombrie 2006); 

— Ordinul nr. 87/527/411/2005 
privind aprobarea modelului şi a 
condiţiilor de emitere a 
certificatului de distrugere la 
preluarea vehiculelor scoase din 
uz ( M.Of. nr. 295 din 8 aprilie 
2005); 

— Ordinul nr. 1224/722/2005 
pentru aprobarea Procedurii şi 
condiţiilor de autorizare a 
persoanelor juridice în vederea 
preluării responsabilităţii privind 
realizarea obiectivelor anuale de 
reutilizare, reciclare şi 
valorificare energetică a 
vehiculelor scoase din uz 
(M.Of.nr. 1178 din 27 
decembrie 2005) modificat şi 
completat prin Ordinul nr. 
985/1726/2007 (M.Of. nr. 561 
din 15 august 2007); 

— Ordinul nr. 816/2006 (M.Of. 
nr. 724 din 24 august 2006) 
privind constituirea Comisiei de 
evaluare şi autorizare a 
persoanelor juridice în vederea 
preluării responsabilităţii privind 
realizarea obiectivelor anuale de 
reutilizare, reciclare şi 
valorificare energetică a 
vehiculelor scoase din uz 
modificat şi completat prin 
Ordinul nr. 979/2006 (M.Of. 
nr. 806 din 26 septembrie 2006); 

— Ordinul nr. 625/2007 privind 
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aprobarea Metodologiei pentru 
urmărirea realizării de către 
operatorii economici a 
obiectivelor prevăzute la art. 15 
alin. (1) şi (2) din H.G. nr. 
2.406/2004 (M. Of. nr. 252 din 
16 aprilie 2007);  

 

 Directiva nr. 2002/96/CE 
privind deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice, modificata prin 
Directiva 2003/108/CE 

 Directiva nr. 2002/95/CE 
privind restrictionarea 
utilizării anumitor substanţe 
periculoase în echipamente 
electrice şi electronice, 
amendată prin: 

 
- Decizia Comisiei 2005/618/CE, 

în scopul stabilirii valorilor 
maxime ale concentraţiilor 
anumitor substanţe periculoase 
în echipamentele electrice şi 
electronice, modificată prin: 

- Decizia Comisiei 2005/717/CE 
de modificare, în scopul 
adaptării la progresul tehnic, a 
anexei Directivei 2002/95/CE 
privind limitarea utilizării 
anumitor substanţe periculoase 
în echipamentele electrice şi 
electronice, şi 

- Decizia Comisiei 2005/747/CE 
de modificare, în scopul 
adaptării la progresul tehnic, a 
anexei Directivei 2002/95/CE 

— H.G. nr 448/2005 privind 
deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice (M.Of. 
nr. 491 din 10 iunie 2005); 

— Ordin nr. 901/2005 privind 
aprobarea măsurilor specifice 
pentru colectarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi 
electronice care prezintă riscuri 
prin contaminare pentru 
securitatea şi sănătatea 
personalului din punctele de 
colectare (M.Of. nr. 910 din 12 
octombrie 2005); 

— Ordinul nr. 1225/721/2005 
privind aprobarea Procedurii şi 
criteriilor de evaluare şi 
autorizare a organizaţiilor 
colective în vederea preluării 
responsabilităţii privind 
realizarea obiectivelor anuale de 
colectare, reutilizare, reciclare şi 
valorificare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi 
electronice (M.Of. nr. 1161 din 
21 decembrie 2005), modificat 
şi completat prin O.M. nr. 
910/2007 (M.Of. nr. 428 din 27 
iunie 2007); 

— Ordinul nr. 66 din 20 ianuarie 
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privind limitarea utilizării 
anumitor substanţe periculoase 
în echipamentele electrice şi 
electronice 

 

2006 privind constituirea 
Comisiei de evaluare şi 
autorizare a organizaţiilor 
colective în vederea preluării 
responsabilităţii privind 
realizarea obiectivelor anuale de 
colectare, reutilizare, reciclare şi 
valorificare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi 
electronice, modificat şi 
completat prin O.M. nr. 
262/2009 (ordin intern); 

— Ordinul nr. 1223/715/2005 
privind procedura de înregistrare 
a producătorilor, modul de 
evidenţă şi raportare a datelor 
privind echipamentele electrice 
şi electronice şi deşeurile de 
echipamente electrice şi 
electronice (M.Of. nr. 1 din 3 
ianuarie 2006) modificat şi 
completat prin Ordinul nr. 
706/2007 (M.Of. nr. 307 din 9 
mai 2007); 

— Odinul 556/435/191 din 5 iunie 
2006 privind marcajul specific 
aplicat echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă 
după data de 31 decembrie 2006 
(M.Of. nr. 608 din 13 iulie 
2006); 

— H.G. nr. 992 /2005 (M.Of. nr. 
822 din 12 septembrie 2005) 
privind limitarea utilizării 
anumitor substanţe periculoase 
în echipamentele electrice şi 
electronice (M.Of. nr. 822 din 
12 septembrie 2005), modificată 
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prin H.G. 816 din 21 iunie 2006 
(M.Of. nr. 588 din 7 iulie 2006). 
Anexa la H.G. a fost completată 
prin O.M. 1226/1771/2007 
(M.Of. nr. 626 din 12 
septembrie 2007); 

 

 Directiva 78/176/CEE 
privind deşeurile din 
industria dioxidului de titan 

-   Directiva nr. 82/883/CEE 
privind procedeele pentru 
supravegherea şi 
monitorizarea mediului 
datorită deşeurilor din 
industria de dioxid de titan şi 
eventual eliminarea poluarii 
cauzate de dioxidul de titan 

-   Directiva nr. 92/112/CEE 
privind procedeele pentru 
armonizarea programelor 
pentru reducerea de deşeurile 
din industria dioxidului de 
titan 

— Ordinul nr. 751/870/2004 
privind gestionarea deşeurilor 
din industria dioxidului de titan 
(M.Of. nr. 10 din 5 ianuarie 
2005); 

 
 
 

 Directiva 87/217/CEE privind 
prevenirea şi reducerea 
poluării mediului cauzată de 
azbest 

— H.G. nr. 124/2003 privind 
prevenirea, reducerea şi 
controlul poluării mediului cu 
azbest; 

— H.G. nr. 734/2006 pentru 
modificarea H.G. nr. 124/2003 
privind prevenirea, reducerea şi 
controlul poluării mediului cu 
azbest. 
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Reglementare Principalele prevederi 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A 
GUVERNULUI nr. 195 din 22 decembrie 
2005 privind protecţia mediului (M.Of. nr. 
1196 din 30 decembrie 2005, rectificare 
publicată în M.Of. nr. 88 din 31 ianuarie 
2006), aprobată cu modificări şi completată 
prin LEGEA nr. 265/2006 (M.Of. nr. 586 
din 6 iulie 2006), modificată şi completată 
prin O.U.G. nr. 57/2007 (M.Of. nr. 442 din 
29 iunie 2007), O.U.G. nr. 114/2007 (M.Of. 
nr. 713 din 22 octombrie 2007), O.U.G. nr. 
164/2008 (M.Of. nr. 808 din 3 decembrie 
2008); 

Stabileşte cadru juridic 
unitar pentru mediu 

ORDONANŢA nr. 25 din 27 august 2008 
pentru modificarea şi completarea O.U.G. 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
(M. Of. nr. 628 din 29 august 2008) 

 

LEGEA nr.  51 din 8 martie 2006 
serviciilor comunitare de utilităţi publice (M. 
Of. nr. 254 din 21 martie 2006), modificată 
prin O.U.G. nr. 13/2008 (M.Of. nr. 145 din 
26 februarie 2008) 

 

LEGEA nr. 101/2006 serviciului de 
salubrizare a localităţilor (M.Of. nr. 393 din 8 
mai 2006), modificată prin O.U.G. nr. 
92/2007 (M.Of. nr. 671 din 1 octombrie 
2007) şi prin LEGEA nr. 224/2008 (M.Of. 
nr. 743 din 3 noiembrie 2008); 

 

LEGEA nr. 608 /2001 privind evaluarea 
conformitatii produselor – republicată în 
M.Of. nr. 313 din 6 aprilie 2006, modificată 
prin LEGEA nr. 62/2007 (M.Of nr. 223 din 
2 aprilie 2007); 
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LEGEA nr. 515/2002 pentru aprobarea 
ORDONANŢEI nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 

Stabileşte obligaţiile şi 
răspunderile care revin 
autorităţilor publice 
locale, instituţiilor 
publice, agenţilor 
economici şi cetăţenilor 
pentru instaurarea unui 
climat de curăţenie în 
localităţi 

ORDINUL M.E.C. nr. 128/2004 privind 
aprobarea Listei cuprinzând standardele 
române care adoptă standarde europene 
armonizate ale căror prevederi se referă la 
ambalaje şi deşeuri de ambalaje; 

Aprobă Lista cuprinzând 
standardele române care 
adoptă standarde 
europene armonizate ale 
căror prevederi se referă 
la ambalaje şi deşeuri de 
ambalaje 

ORDINUL M.A.P.A.M. nr.723/2003 pentru 
aprobarea Normei sanitare veterinare ce 
stabileşte reguli de sănătate cu privire la 
subprodusele de la animale; 

Aprobă Normele 
sanitare veterinare ce 
stabilesc reguli de 
sănătate cu privire la 
subprodusele de la 
animale 

O.U.G. nr. 4/2007 privind reluarea pentru 
anul 2007 a Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional (M.Of nr. 129 
din 22.02.2007), aprobată de Legea nr. 
156/2007 (M.Of. nr. 395 din 12 iunie 2007); 

O.M. nr. 430/2007 pentru aprobarea 
instrucţiunilor privind modalităţile de 
aplicare ale O.U.G. nr. 4/2007 privind 
reluarea pentru anul 2007 a Programului de 
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 
(M.Of. 197 din 22 martie 2007)  
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LEGEA nr. 222/2003 pentru aprobarea 
ORDONANŢEI Guvernului nr. 82/2000 
privind autorizarea agenţilor economici care 
prestează servicii de reparaţie, de reglare 
şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a 
vehiculelor rutiere (M.Of. nr. 367 din 29 mai 
2003); 

 

ORDINUL M.S.F. nr. 219/2002 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind 
gestionarea deşeurilor rezultate din 
activităţile medicale, modificat prin 
ORDINUL 997/2004; 

Reglementează modul în 
care se colectează, 
ambalează, depozitează 
temporar, transportă şi 
elimină deşeurile 
rezultate din activităţile 
medicale 

ORDINUL nr. 698/940/2005 privind 
aprobarea Criteriilor de evaluare a 
echipamentelor de neutralizare prin 
sterilizare termică a deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală (M.Of. nr. 858 din 23 
septembrie 2005);  
ORDINUL nr. 1248/1426/2005 pentru 
modificarea anexei Ordinului comun al 
ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi 
ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind 
aprobarea Criteriilor de evaluare a 
echipamentelor de neutralizare prin 
sterilizare termică a deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală (M.Of. nr. 21 din 10 
ianuarie 2006); 
ORDINUL nr. 456/618/2006 pentru 
modificarea anexei la Ordinul ministrului 
mediului şi gospodăririi apelor şi al 
ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind 
aprobarea Criteriilor de evaluare a 
echipamentelor de neutralizare prin 
sterilizare termică a deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală (M.Of. 499/08.06.2006). 

Stabilesc criteriile de 
evaluare a 
echipamentelor de 
neutralizare prin 
sterilizare termică a 
deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală 
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ORDINUL nr. 1274/2005 privind emiterea 
avizului de mediu la încetarea activităţilor de 
eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi 
incinerare (M. Of. nr. 1180 din 28 decembrie 
2005). 

 

ORDINUL nr. 636 din 28 mai 2008 pentru 
completarea ORDINULUI nr. 1274/2005 
privind emiterea avizului de mediu la 
încetarea activităţilor de eliminare a 
deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare 
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