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UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ȘI DEȘEURILE

Modelele anterioare și cel actual de utilizare a resurselor au condus la niveluri ridicate de
poluare, de degradare a mediului și de epuizare a resurselor naturale. Foaia de parcurs către o
Europa eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și pentru o economie circulară ar
trebui să schimbe această tendință, transformând economia UE într-o economie sustenabilă
până în 2050. Politica UE în materie de deșeuri are o lungă istorie și s-a concentrat în
mod tradițional pe gestionarea mai sustenabilă în ceea ce privește mediul a deșeurilor. Cele
patru propuneri legislative privind deșeurile din noul pachet privind economia circulară vor
introduce noi obiective de gestionare a deșeurilor în ceea ce privește prevenirea, reutilizarea,
reciclarea și depozitarea.

TEMEIUL JURIDIC ȘI OBIECTIVE

Articolele 191-193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

CONTEXT GENERAL

Toate produsele au o bază naturală. Economia europeană depinde într-o mare măsură de resurse
naturale. În cazul în care se mențin modelele actuale, degradarea și epuizarea resurselor naturale
vor continua, la fel și generarea de deșeuri. Gradul consumului actual de resurse este de o
asemenea amploare încât pune în pericol șansele generațiilor viitoare – și ale țărilor în curs de
dezvoltare – de a avea acces la partea lor echitabilă de resurse rare. În prezent, se utilizează
anual aproximativ 16 tone de resurse pe cap de locuitor în UE, din care 10 tone în stocuri de
material (infrastructură, locuințe, bunuri durabile) și 6 tone ies din circuitul economic ca deșeuri.
Aproximativ o treime din deșeurile municipale sunt aruncate în depozitele de deșeuri și mai
puțin de jumătate sunt reciclate sau transformate în compost, existând diferențe mari între statele
membre. Utilizarea rațională a resurselor naturale a fost una dintre primele preocupări legate
de mediu aflate la baza primelor tratate europene. Foaia de parcurs către o utilizare eficientă
a resurselor este una dintre inițiativele-cheie din cel de-al șaptelea program de acțiune pentru
mediu (PAM). Unul dintre obiectivele principale îl constituie deblocarea potențialului economic
al UE pentru o productivitate mai bună și cu resurse mai puține, în direcția unei economii
circulare.
A. Eficiența utilizării resurselor
Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor
(COM(2011)0571) face parte din inițiativa emblematică Strategia Europa 2020. Foaia de parcurs
încurajează schimbarea către un model de dezvoltare sustenabilă, printr-o economie eficientă
din punctul de vedere al utilizării resurselor și săracă în emisii de dioxid de carbon. Foaia de
parcurs ține seama de progresele înregistrate prin Strategia tematică privind utilizarea durabilă
a resurselor naturale din 2005 (COM(2005)0670) și prin Strategia de dezvoltare durabilă a
UE și instituie un cadru pentru identificarea și executarea de noi acțiuni. Aceasta definește și
modificările structurale și tehnologice necesare până în 2050, inclusiv obiectivele intermediare

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0571
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0670
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până în 2020. Foaia de parcurs propune modalități de a spori productivitatea resurselor și de a
decupla creșterea economică de utilizarea resurselor și de impactul său asupra mediului.
B. Gestionarea și prevenirea generării deșeurilor
Directiva-cadru actuală privind deșeurile (2008/98/CE) vine în continuarea strategiei tematice
privind prevenirea și reciclarea deșeurilor (COM(2005)0666), abrogând Directiva-cadru
anterioară privind deșeurile (75/442/CEE codificată în 2006/12/CE), Directiva privind deșeurile
periculoase (91/689/CEE) și Directiva privind eliminarea uleiurilor uzate (75/439/CEE).
Directiva urmărește să reformeze și să simplifice politica UE prin introducerea unui nou cadru
și prin stabilirea unor noi obiective axate pe prevenire. Directiva stabilește concepte de bază și
definiții în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv definiția deșeurilor, a reciclării și a recuperării.
Regulamentul privind transferurile de deșeuri [(CE) nr. 1013/2006] prevede normele pentru
transferurile de deșeuri atât în cadrul UE, cât și între țările UE și cele din afara acesteia,
cu scopul precis al îmbunătățirii protecției mediului. Acesta acoperă practic transferul tuturor
tipurilor de deșeuri (cu excepția materialelor radioactive), prin transport rutier, feroviar, maritim
și aerian. Sunt interzise mai ales exporturile de deșeuri periculoase în țările din afara OCDE
și exporturile de deșeuri spre eliminare în afara UE sau a Asociației Europene a Liberului
Schimb. Cu toate acestea, transferurile ilegale de deșeuri au rămas o problemă gravă; noul
regulament (UE) nr. 660/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 vizează, prin
urmare, asigurarea unei puneri în aplicare mai uniforme a Regulamentului privind transferurile
de deșeuri. Regulamentul consolidează dispozițiile privind inspecțiile din legislația în vigoare,
instituind cerințe mai stricte pentru inspecții și planificare la nivel național.
C. Legislație specifică producției și fluxului de deșeuri
Vehiculele scoase din uz: scopul Directivei 2000/53/CE este acela de a reduce deșeurile cauzate
de vehiculele scoase din uz și de componentele acestora, de exemplu prin creșterea ratei de
reutilizare și recuperare la 95 % până în 2015, iar a ratei de reutilizare și reciclare la cel puțin
85 %. Aceasta încurajează, de asemenea, producătorii și importatorii să limiteze utilizarea
substanțelor periculoase și să dezvolte integrarea materialelor reciclate. Un raport referitor la
punerea în aplicare a directivei (COM(2009)0635) arată că asigurarea respectării Directivei
privind vehiculele scoase din uz a fost problematică în multe state membre din cauza diferențelor
între numărul de mașini radiate și numărul vehiculelor scoase din uz, precum și din cauza
exporturilor ilegale către țările în curs de dezvoltare.
Regulamentul UE privind reciclarea navelor [(UE) nr. 1257/2013] a intrat în vigoare la 30
decembrie 2013. Obiectivul său principal este de a preveni, a reduce și a elimina accidentele,
rănirea și alte efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului ce ar rezulta din
reciclarea și tratarea navelor UE, mai ales pentru a asigura faptul că deșeurile periculoase ce
rezultă din reciclarea navelor fac obiectul unei gestionări raționale din punct de vedere ecologic.
Regulamentul prevede o serie de cerințe pentru navele europene, pentru armatorii europeni,
pentru centrele de reciclare ce intenționează să recicleze nave europene și pentru autoritățile sau
administrațiile competente.
Directiva 2002/96/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/34/CE, vizează
protejarea solului, a apei și a aerului, prin îmbunătățirea și reducerea eliminării deșeurilor
de echipamente electrice și electronice (DEEE). Directiva 2002/95/CE privind restricțiile de
utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS),
adoptată în paralel cu Directiva DEEE, vizează protejarea mediului înconjurător și a sănătății
umane prin restricționarea utilizării de plumb, mercur, cadmiu, crom și substanțe ignifuge
bromurate în astfel de echipamente. Punerea în aplicare a directivelor DEEE și RoHS în
statele membre s-a dovedit a fi dificilă, având în vedere faptul că doar o treime din toate

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ro:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0666
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R0660
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0053:20050701:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0635
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1257&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:081:0065:0066:RO:PDF
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deșeurile electrice și electronice sunt colectate și tratate corect. Prin urmare, în urma unui
proces legislativ de durată, în 2012 au fost adoptate directivele reformate DEEE (2012/19/UE)
și RoHS (2012/18/UE). Noile directive solicită statelor membre să crească cantitatea de deșeuri
electronice colectate și să le permită consumatorilor să returneze echipamentele la orice magazin
care vinde produse electronice, fără a fi obligați să cumpere produse noi.
Eliminarea bateriilor și a acumulatorilor uzați: Directiva 2006/66/CE privind bateriile și
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori urmărește îmbunătățirea gestionării deșeurilor
și a performanței de mediu a unor astfel de produse prin stabilirea unor norme referitoare la
colectarea, reciclarea, tratarea și eliminarea lor. În plus, directiva stabilește valori-limită pentru
anumite substanțe periculoase (în special mercur și cadmiu) care intră în componența bateriilor
și a acumulatorilor. Directiva 2013/56/CE de modificare a eliminat derogarea pentru bateriile
de tip pastilă cu conținut de mercur de maxim 2 % din greutate.
Deșeurile și substanțele radioactive: În conformitate cu Directiva 96/29/Euratom, fiecare stat
membru trebuie să prevadă ca obligatorie raportarea activităților care implică un pericol ce
decurge din radiații ionizante. Date fiind posibilele pericole, în anumite cazuri astfel de activități
fac obiectul unei autorizări prealabile, după cum decide statul membru în cauză. Transporturile
de deșeuri radioactive sunt reglementate de Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 al Consiliului
și de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului.
Ambalajele și deșeurile de ambalaje: Directiva 94/62/CE are ca obiect toate ambalajele introduse
pe piața UE și toate deșeurile de ambalaje, fie că sunt utilizate ori că provin din industrie,
comerț, birouri, magazine, servicii, gospodării sau din orice alt domeniu. Directiva solicită
statelor membre să adopte măsuri pentru a preveni formarea de deșeuri de ambalaje și să dezvolte
sisteme de reutilizare a ambalajelor. Directiva 2004/12/CE de modificare stabilește criteriile și
definiția noțiunii de „ambalaj”. În plus, Directiva (UE) 2015/720 din 29 aprilie 2015 modifică
Directiva 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport subțiri din
plastic.
Deșeurile produse de industriile extractive: directiva privind gestionarea deșeurilor din
industriile extractive (Directiva privind deșeurile miniere 2001/21/CE) vizează să se ocupe de
importantele riscuri de mediu și de sănătate asociate cu volumul și potențialul de poluare al
deșeurilor provenite din activitățile extractive actuale sau din trecut.
D. Tratarea și eliminarea deșeurilor
Utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură: punerea progresivă în aplicare a Directivei
(91/271/CEE) privind tratarea apelor urbane reziduale în toate statele membre conduce la o
creștere a cantităților de nămoluri de epurare care trebuie evacuate. Directiva 86/278/CEE a
Consiliului reglementează utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură în vederea protejării
mediului (în special a solului) și a sănătății umane față de metalele grele și alți agenți
contaminanți.
Policlorbifenili (PCB) și terfenili policlorurați (PCT): Directiva 96/59/CE apropie legislațiile
statelor membre privind eliminarea controlată a PCB și a PCT, decontaminarea sau eliminarea
echipamentelor care conțin PCB și/sau eliminarea de PCB utilizați în vederea eliminării
complete a acestora. În plus, Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanții organici
persistenți acoperă și PCB.
Directiva 1999/31CE privind depozitele de deșeuri urmărește să prevină sau să reducă efectele
negative pe care le are depozitarea deșeurilor asupra mediului, în special asupra apelor de
suprafață, apelor subterane, solului și aerului, precum și asupra sănătății umane. Această
directivă stabilește un sistem de autorizații de funcționare. Statele membre trebuie să prezinte

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012L0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.197.01.0001.01.RON&toc=OJ:L:2012:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:337:0021:0032:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:31994L0062
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32015L0720
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006L0021
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:RO:HTML
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rapoarte Comisiei la fiecare trei ani privind punerea în aplicare a acestei directive. Punerea în
aplicare rămâne în continuare nesatisfăcătoare, deoarece nu toate dispozițiile au fost transpuse
în toate statele membre, iar un număr ridicat de depozite de deșeuri ilegale continuă să existe.
Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor vizează prevenirea sau reducerea cât mai
mult posibil a poluării aerului, apei și solului cauzate de incinerarea sau coincinerarea deșeurilor.
Din noiembrie 2010, această directivă a fost abrogată de Directiva 2010/75/UE privind emisiile
industriale și directivele conexe.

PACHETUL DE MĂSURI PRIVIND ECONOMIA CIRCULARĂ

În decembrie 2015, Comisia a prezentat un plan de acțiune privind economia circulară și patru
propuneri legislative de modificare a următoarelor acte juridice: a) Directiva-cadru privind
deșeurile, b) Directiva privind depozitele de deșeuri, c) Directiva privind ambalajele și deșeurile
de ambalaje și d) Directiva privind vehiculele scoase din uz, Directiva privind bateriile și
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și Directiva privind deșeurile de echipamente
electrice și electronice. Unele dintre aceste propuneri au fost determinate de obligațiile legale
de revizuire a obiectivelor privind gestionarea deșeurilor. Directiva-cadru privind deșeurile
prevedea obligația Comisiei de a lua următoarele măsuri înainte de sfârșitul anului 2014:
revizuirea obiectivelor pentru 2020 privind reutilizarea și reciclarea deșeurilor provenind din
gospodării și privind deșeurile din construcții și demolări, stabilirea de obiective de prevenire a
producerii deșeurilor pentru 2020 și evaluarea unei serii de măsuri, inclusiv a unor scheme de
răspundere extinsă a producătorilor. Directiva privind depozitele de deșeuri prevedea obligația
Comisiei de a revizui obiectivele stabilite în aceasta până în iulie 2014, iar Directiva privind
ambalajele până la sfârșitul anului 2012.
Propunerile legislative revizuite privind deșeurile stabilesc obiective clare de reducere a
deșeurilor și o traiectorie ambițioasă și credibilă pe termen lung pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor. Printre elementele principale ale propunerii revizuite privind deșeurile se numără:
— un obiectiv comun la nivelul UE de reciclare a 65 % din deșeurile municipale până în 2030;

— un obiectiv comun la nivelul UE de reciclare a 75 % din deșeurile de ambalaje până în 2030;

— un obiectiv obligatoriu de reducere a depozitării deșeurilor până la maximum 10 % din
deșeurile municipale până în 2030;

— o interdicție de depozitare a deșeurilor colectate separat;

— promovarea unor instrumente economice de descurajare a depozitării deșeurilor;

— definiții simplificate și îmbunătățite și metode armonizate la nivelul UE de calculare a
ratelor de reciclare;

— măsuri concrete de promovare a reutilizării și de stimulare a simbiozei industriale -
transformarea unui subprodus al unei industrii în materia primă a unei alte industrii;

— stimulente economice pentru ca producătorii să introducă pe piață produse mai ecologice
și să sprijine schemele de valorificare și de reciclare (pentru ambalaje, baterii, echipamente
electrice și electronice și vehicule, de exemplu).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul a solicitat în repetate rânduri o nouă agendă pentru creșterea europeană în viitor,
având în centru eficiența utilizării resurselor, și care va necesita anumite schimbări radicale
ale modelelor de producție și de consum. Conceptul ciclului de viață complet ar trebui să
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îmbunătățească utilizarea materialelor secundare și să creeze stimulentele economice potrivite
pentru evitarea creării de deșeuri și pentru reutilizarea acestora.
În calitate de colegiuitor, Parlamentul a dezbătut pachetul privind economia circulară în cadrul
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), depunând 2 000 de
amendamente. Poziția Parlamentului European a fost adoptată în Comisia ENVI la 24 ianuarie
2017 și, fără modificări majore, în plen la 14 martie 2017 cu o largă majoritate. Pachetul
legislativ a fost retrimis Comisiei ENVI pentru negocierile interinstituționale, care au început
la 30 mai 2017 sub președinția malteză și se preconizează că vor fi încheiate sub președinția
estoniană.
Georgios Amanatidis / Dagmara Stoerring
11/2017
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