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Deșeurile 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

(8) Se introduce următorul articol 8a: eliminat 

„Articolul 8a  

Cerințele generale privind 

schemele de răspundere extinsă a 

producătorilor 

 

1. Statele membre asigură faptul că 

schemele de răspundere extinsă a 

producătorilor, instituite în conformitate 

cu articolul 8 alineatul (1):- definesc în 

mod clar rolurile și responsabilitățile 

producătorilor de produse care introduc 

bunuri pe piața Uniunii, ale organizațiilor 

care pun în aplicare răspunderea extinsă 

a producătorilor în numele acestora, ale 

operatorilor privați sau publici care se 

ocupă de deșeuri, ale autorităților locale 

și, dacă este cazul, ale operatorilor 

recunoscuți care se ocupă de pregătirea 

pentru reutilizare; 

 

- definesc obiective măsurabile în materie 

de gestionare a deșeurilor, în 

conformitate cu ierarhia deșeurilor, în 

scopul de a realiza cel puțin obiectivele 

cantitative relevante pentru schemă, 

astfel cum se prevede în prezenta 

directivă, în Directiva 94/6/CE, în 

Directiva 000/53/CE, în Directiva 

006/66/CE și în Directiva 01/19/UE; 
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- instituie un sistem de raportare pentru a 

colecta date privind produsele introduse 

pe piața Uniunii de către producătorii 

care fac obiectul răspunderii extinse. 

Odată ce aceste produse devin deșeuri, 

sistemul de raportare asigură culegerea 

de date privind colectarea și tratarea 

deșeurilor respective, precizând, după caz, 

tipul fluxurilor de deșeuri; 

 

- asigură egalitatea de tratament și 

nediscriminarea între producătorii de 

produse și în ceea ce privește 

întreprinderile mici și mijlocii. 

 

2. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a asigura faptul că 

deținătorii de deșeuri vizați de schemele 

de răspundere extinsă a producătorilor 

institute în conformitate cu articolul 8 

alineatul (1) sunt informați cu privire la 

sistemele existente de colectare a 

deșeurilor și la prevenirea generării de 

deșeuri. Statele membre iau, de asemenea, 

măsuri menite să creeze stimulente pentru 

deținătorii de deșeuri în vederea 

participării la sisteme de colectare 

separată, în special prin intermediul 

stimulentelor economice sau al 

reglementărilor, după caz. 

 

3. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a asigura faptul că orice 

organizație înființată în scopul de a pune 

în aplicare obligațiile în materie de 

răspundere extinsă a producătorilor în 

numele unui producător de produse: 

 

(a) are un domeniu de aplicare clar 

definit în ceea ce privește sfera 

geografică, produsele și materialele 

vizate; 

 

(b) are mijloacele operaționale și 

financiare necesare pentru a-și îndeplini 

obligațiile în materie de răspundere 

extinsă a producătorilor; 

 

(c) instituie un mecanism de autocontrol 

adecvat, susținut de audituri independente 

periodice pentru a evalua:- gestiunea 
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financiară a organizației, inclusiv 

conformitatea cu cerințele prevăzute la 

alineatul 4 literele (a) și (b); 

calitatea datelor colectate și raportate în 

conformitate cu alineatul (1) a treia 

liniuță și cu cerințele 

Regulamentului (CE) nr. 1013/2006; (d) 

pune la dispoziția publicului informații cu 

privire la:- proprietari și membri; 

 

- contribuțiile financiare plătite de 

producători; 

 

- procedura de selecție a operatorilor care 

se ocupă de gestionarea deșeurilor. 

 

4. Statele membre iau măsurile 

necesare menite să asigure faptul că 

respectivele contribuții financiare plătite 

de producători pentru îndeplinirea 

obligațiilor care le revin în materie de 

răspundere extinsă: 

 

(a) acoperă totalitatea costurilor de 

gestionare a deșeurilor pentru produsele 

pe care le introduc pe piața Uniunii, 

inclusiv toate elementele următoare:- 

costurile aferente colectării separate, 

precum și operațiunilor de sortare și 

tratare necesare pentru îndeplinirea 

obiectivelor privind gestionarea deșeurilor 

prevăzute la alineatul (1) a doua liniuță, 

luându-se în considerare veniturile 

dobândite din reutilizare sau din vânzările 

de materii prime secundare obținute din 

produsele lor; 

 

- costurile aferente furnizării de 

informații adecvate deținătorilor de 

deșeuri în conformitate cu alineatul (2); 

 

(b) sunt ajustate pe baza costurilor reale 

la încheierea ciclului de viață aferente 

produselor individuale sau grupurilor de 

produse similare, în special luând în 

considerare potențialul lor de reutilizare 

și reciclare; 

 

(c) se bazează pe costul optimizat al 

serviciilor furnizate în cazurile în care 

operatorii care se ocupă de gestionarea 
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deșeurilor publice sunt responsabili de 

punerea în aplicare a sarcinilor 

operaționale în numele schemei de 

răspundere extinsă a producătorilor. 

5. Statele membre stabilesc un cadru 

adecvat de monitorizare și aplicare în 

vederea asigurării faptului că 

producătorii de produse pun în aplicare 

obligațiile care le revin în materie de 

răspundere extinsă, mijloacele financiare 

sunt corect utilizate și toți actorii implicați 

în punerea în aplicare a schemei 

raportează date fiabile. 

 

În cazul în care, pe teritoriul unui stat 

membru, mai multe organizații pun în 

aplicare obligațiile în materie de 

răspundere extinsă a producătorilor în 

numele acestora, statele membre instituie 

o autoritate independentă care să 

supravegheze punerea în aplicare a 

obligațiilor în materie de răspundere 

extinsă a producătorilor. 

 

6. Statele membre instituie o 

platformă pentru a asigura un dialog 

regulat între părțile interesate implicate în 

punerea în aplicare a răspunderii extinse 

a producătorilor, inclusiv între operatorii 

privați sau publici care se ocupă de 

deșeuri, autoritățile locale și, dacă este 

cazul, operatorii recunoscuți care se 

ocupă de pregătirea pentru reutilizare. 

 

7. Statele membre iau măsuri pentru 

a asigura faptul că schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor care 

au fost instituite înainte de [a se introduce 

data: optsprezece luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei directive] sunt 

conforme cu dispozițiile prezentului 

articol în termen de douăzeci și patru de 

luni de la data respectivă. 

 

Or. en 
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Justificare 

Deși trebuie recunoscut că răspunderea extinsă a producătorilor are de jucat un rol 

important prin îmbunătățirea beneficiilor pentru mediu, includerea unor condiții minime de 

operare este prea prescriptivă. Legislația din domeniul deșeurilor ar trebui să se focalizeze 

pe stimularea unui număr mai mare de scheme în domeniul îmbunătățirii calității, dar și să 

permită o flexibilitate mai mare în ceea ce privește conceperea lor. Dacă se stabilesc 

obiective și se afirmă principiul potrivit căruia producătorul plătește, nu este necesar să se 

aplice o abordare atât de rigidă în ceea ce privește stabilirea unor cerințe pentru schemele 

statelor membre în materie de răspundere extinsă a producătorilor. 

 

 


