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AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 

publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Gestionarea deșeurilor în Uniune ar 

trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a 

conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, 

pentru a proteja sănătatea umană, pentru a 

asigura utilizarea prudentă și rațională a 

resurselor naturale și pentru a promova o 

economie mai circulară. 

(1) Gestionarea deșeurilor în Uniune ar 

trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a 

conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, 

pentru a proteja sănătatea umană, pentru a 

asigura utilizarea prudentă și rațională a 

resurselor naturale, pentru a promova o 

economie mai circulară, pentru a 

îmbunătăți eficiența energetică și pentru a 

reduce dependența Uniunii de energie și 

de resurse. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La 9 iulie 2015, Parlamentul a 

adoptat o rezoluție referitoare la utilizarea 

eficientă a resurselor: spre o economie 

circulară1a, în care a subliniat, în special, 

nevoia de a stabili obiective obligatorii în 

materie de reducere a deșeurilor, de a 

dezvolta măsuri de prevenire a deșeurilor 

și de a stabili definiții clare și fără 

ambiguități. 

 _______________ 

 1a Texte adoptate, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Multe state membre nu au dezvoltat 

încă infrastructura necesară în materie de 

gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este 

esențial să se stabilească obiective de 

politică pe termen lung pentru a orienta 

măsurile și investițiile, în special prin 

prevenirea creării de capacități excedentare 

structurale în ceea ce privește tratarea 

deșeurilor reziduale și blocarea 

materialelor reciclabile în partea 

inferioară a ierarhiei deșeurilor. 

(3) Multe state membre nu au dezvoltat 

încă infrastructura necesară în materie de 

gestionare a deșeurilor. Prin urmare, este 

esențial să se stabilească obiective de 

politică pe termen lung pentru a orienta 

măsurile și investițiile, în special prin 

prevenirea creării de capacități excedentare 

structurale în ceea ce privește tratarea 

deșeurilor reziduale sau depozitarea 

deșeurilor și blocarea materialelor 

reciclabile în nivelul inferior al ierarhiei 

deșeurilor. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea clarifică considerentul și subliniază rolul deșeurilor pentru punerea în aplicare a 

economiei circulare. Propunerea subliniază faptul că nivelul inferior al ierarhiei deșeurilor, 

și anume depozitarea deșeurilor, ar trebui evitat. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Este necesar să se includă în 

Directiva 2008/98/CE definiții ale 

deșeurilor municipale, ale deșeurilor 

provenite din activități de construcție și 

demolări, ale procesului de reciclare final 

și ale rambleiajului, astfel încât domeniul 

de aplicare al acestor noțiuni să fie 

clarificat. 

(5) Este necesar să se includă în 

Directiva 2008/98/CE definiții ale 

deșeurilor municipale, ale deșeurilor 

provenite din activități de construcție și 

demolări, ale deșeurilor comerciale și 

industriale, ale procesului de reciclare 

final, ale aruncării de gunoaie pe 

domeniul public și ale rambleiajului, astfel 

încât domeniul de aplicare al acestor 

noțiuni să fie clarificat. 



 

PA\1093649RO.doc 5/43 PE582.196v01-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru a asigura faptul că 

obiectivele de reciclare se bazează pe date 

fiabile și comparabile și pentru a permite o 

monitorizare mai eficace a progreselor 

realizate în ceea ce privește îndeplinirea 

obiectivelor respective, definiția deșeurilor 

municipale din Directiva 2008/98/CE ar 

trebui să fie conformă cu definiția utilizată 

în scopuri statistice de Oficiul pentru 

Statistică al Uniunii Europene și de 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică, pe baza căreia statele membre 

raportează date de mai mulți ani. Definiția 

deșeurilor municipale din prezenta 

directivă este neutră în ceea ce privește 

statutul, public sau privat, al operatorului 

care gestionează deșeurile. 

(6) Pentru a asigura faptul că 

obiectivele de reciclare se bazează pe date 

fiabile și comparabile și pentru a permite o 

monitorizare mai eficace a progreselor 

realizate în ceea ce privește îndeplinirea 

obiectivelor respective, definiția deșeurilor 

municipale din Directiva 2008/98/CE ar 

trebui să fie armonizată cu definiția 

utilizată în scopuri statistice de Oficiul 

pentru Statistică al Uniunii Europene și de 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică, pe baza căreia statele membre 

raportează date de mai mulți ani. Definiția 

deșeurilor municipale din prezenta 

directivă este neutră în ceea ce privește 

statutul, public sau privat, al operatorului 

care gestionează deșeurile. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Statele membre ar trebui să 

introducă stimulente adecvate pentru 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special 

prin intermediul unor stimulente financiare 

menite să servească la îndeplinirea 

obiectivelor prezentei directive privind 

prevenirea generării de deșeuri și 

reciclarea, cum ar fi taxele de stocare a 

deșeurilor în depozite de deșeuri și taxele 

de incinerare, schemele de plată în funcție 

(7) Statele membre ar trebui să 

introducă stimulente adecvate pentru 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, în special 

prin intermediul unor stimulente financiare, 

fiscale și de reglementare menite să 

servească la îndeplinirea obiectivelor 

prezentei directive privind prevenirea 

generării de deșeuri și reciclarea, cum ar fi 

taxele de stocare a deșeurilor în depozite de 

deșeuri și taxele de incinerare, interzicerea 
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de cantitatea de deșeuri produsă, schemele 

de răspundere extinsă a producătorilor și 

stimulentele acordate autorităților locale. 

depozitării în deșeuri, schemele de plată în 

funcție de cantitatea de deșeuri produsă, 

schemele de răspundere extinsă a 

producătorilor , schemele de sprijinire 

directă a prețurilor, internalizarea 

externalităților pozitive și negative legate 

de reciclare și de materiile prime 

principale, politica de a aplica TVA zero 

pentru repararea și vânzarea de produse 

la mâna a doua, achizițiile publice 

obligatoriu ecologice și stimulentele 

acordate autorităților locale. 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Schemele de răspundere extinsă a 

producătorilor reprezintă o parte esențială a 

gestionării eficiente a deșeurilor, însă 

eficacitatea și performanța acestora diferă 

în mod semnificativ de la un stat membru 

la altul. Prin urmare, este necesar să se 

stabilească cerințe operaționale minime 

privind răspunderea extinsă a 

producătorilor. Cerințele respective ar 

trebui să diminueze costurile și să 

stimuleze performanța, precum și să 

asigure condiții de concurență echitabile, 

inclusiv pentru întreprinderile mici și 

mijlocii, și să evite obstacolele în calea 

bunei funcționări a pieței interne. Cerințele 

respective ar trebui să contribuie, de 

asemenea, la includerea costurilor la 

încheierea ciclului de viață în prețurile 

produselor și să ofere stimulente 

producătorilor pentru ca aceștia să țină 

seama în mai mare măsură de posibilitățile 

de reciclare și reutilizare atunci când își 

proiectează produsele. Cerințele ar trebui 

să se aplice atât schemelor noi de 

răspundere extinsă a producătorilor, cât și 

(9) Schemele de răspundere extinsă a 

producătorilor reprezintă o parte esențială a 

gestionării eficiente a deșeurilor, însă 

eficacitatea și performanța acestora diferă 

în mod semnificativ de la un stat membru 

la altul. Prin urmare, este necesar să se 

stabilească cerințe operaționale minime 

obligatorii privind schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor. 

Cerințele respective ar trebui să diminueze 

costurile și să stimuleze performanța, să 

faciliteze îmbunătățirea punerii în 

aplicare și în execuție a colectării și 

sortării separate, să asigure o reciclare de 

o calitate mai bună, să ajute la asigurarea 

unui acces eficient din punctul de vedere 

al costurilor la materiile prime secundare, 

precum și să asigure condiții de concurență 

echitabile, inclusiv pentru întreprinderile 

mici și mijlocii, și să evite obstacolele în 

calea bunei funcționări a pieței interne. 

Cerințele respective ar trebui să contribuie, 

de asemenea, la includerea costurilor la 

încheierea ciclului de viață în prețurile 

produselor și să ofere stimulente 
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celor existente. Cu toate acestea, schemele 

existente de răspundere extinsă a 

producătorilor au nevoie de o perioadă de 

tranziție pentru a-și adapta structurile și 

procedurile la noile cerințe. 

producătorilor pentru ca aceștia să țină 

seama în mai mare măsură de posibilitățile 

de reciclare și reutilizare atunci când își 

proiectează produsele. Cerințele ar trebui 

să se aplice atât schemelor noi de 

răspundere extinsă a producătorilor, cât și 

celor existente. Cu toate acestea, schemele 

existente de răspundere extinsă a 

producătorilor și statele membre unde nu 

există răspunderea extinsă a 

producătorilor au nevoie de o perioadă de 

tranziție pentru a-și adapta structurile și 

procedurile la noile cerințe. În timpul 

perioadei de tranziție, statele membre 

unde nu există răspunderea extinsă a 

producătorilor ar trebui să se asigure că 

sistemele lor de gestionare a deșeurilor 

produc rezultate de o manieră ușor de pus 

în execuție, transparentă și responsabilă 

și care să fie întru totul coerentă cu 

cerințele minime pentru schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament clarifică definiția răspunderii extinse a producătorilor și justifică în 

continuare nevoia să existe cerințe minime la nivelul UE cu privire la schemele de 

răspundere extinsă a producătorilor (REP). Cele câteva state membre fără REP ar trebui să 

poată demonstra că s-au obținut rezultate în domeniul gestionării deșeurilor de o manieră la 

fel de transparentă și responsabilă. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Prevenirea generării de deșeuri este 

cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți 

utilizarea eficientă a resurselor și de a 

reduce impactul deșeurilor asupra 

mediului. Prin urmare, este important ca 

statele membre să ia măsuri 

corespunzătoare pentru a preveni generarea 

de deșeuri și pentru a monitoriza și a 

(10) Prevenirea generării de deșeuri este 

cea mai eficace modalitate de a îmbunătăți 

utilizarea eficientă a resurselor, de a reduce 

impactul deșeurilor asupra mediului și de a 

reduce dependența de importurile unor 

materii prime din ce în ce mai rare. Prin 

urmare, este important ca statele membre 

să ia măsuri corespunzătoare pentru a 
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evalua progresele înregistrate în ceea ce 

privește punerea în aplicare a măsurilor 

respective. În vederea asigurării unei 

măsurări uniforme a progreselor globale 

înregistrate în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor de prevenire a 

generării de deșeuri, ar trebui să se instituie 

indicatori comuni. 

preveni generarea de deșeuri, inclusiv 

măsuri care să reducă prezența 

substanțelor periculoase, să promoveze 

reciclarea materialelor de înaltă calitate, 

să combată obsolescența programată, să 

capaciteze și mai mult consumatorii prin 

îmbunătățirea informațiilor despre 

produs, să încurajeze comunicarea 

continuă și campaniile periodice de 

educare cu privire la prevenirea 

deșeurilor și să monitorizeze și să 

evalueze progresele înregistrate în ceea ce 

privește punerea în aplicare a măsurilor 

respective. În vederea asigurării unei 

măsurări uniforme a progreselor globale 

înregistrate în ceea ce privește punerea în 

aplicare a măsurilor de prevenire a 

generării de deșeuri, ar trebui să se instituie 

indicatori comuni. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Comisia ar trebui să examineze 

posibilitatea de a institui obiective în 

materie de reciclare pentru deșeurile 

comerciale și industriale nepericuloase. 

Pentru a construi un mecanism precis de 

stabilire a acestor obiective, Comisia ar 

trebui să adune date cu privire la aceste 

tipuri de deșeuri pe baza rapoartelor 

comune primite de la statele membre. În 

termen de doi ani de la colectarea datelor 

și pe baza unei evaluări a impactului, 

Comisia ar trebui să analizeze 

posibilitatea de a stabili obiective separate 

în materie de reciclare pentru deșeurile 

comerciale și industriale nepericuloase 

inerte până în 2025, cel puțin pentru 

hârtie, metal și deșeurile biologice. 
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Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Colectarea și reciclarea separată a 

uleiurilor uzate ar avea beneficii 

economice și de mediu semnificative în 

domeniul asigurării aprovizionării cu 

materii prime, realizând progrese spre o 

economie circulară și contribuind la 

reducerea dependenței de sursele de 

aprovizionare cu petrol. Unele state 

membre au colectat și reciclat deja o mare 

parte din uleiurile lor uzate. Totuși, în 

2015, doar în jur de 13 % dintre toate 

uleiurile de bază au provenit din uleiuri 

uzate rafinate din nou. Prin urmare, ar 

trebui să se stabilească un obiectiv la 

nivelul Uniunii pentru colectarea și 

reciclarea uleiurilor uzate. Statele 

membre care în momentul de față nu 

dețin instalații pentru a rafina din nou 

uleiurile uzate ar trebui să poată exporta 

aceste uleiuri în alte state membre pentru 

a îndeplini obiectivul stabilit la nivelul 

întregii Uniuni. 

Or. en 

Justificare 

Regenerarea uleiurilor uzate limitează efectul asupra mediului exercitat de producția 

primară de lubrifianți și reduce impactul asupra schimbărilor climatice, prin această 

întreagă operațiune economisindu-se până la 30 % din energia consumată. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a calcula dacă obiectivele 

privind pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea sunt realizate, statele membre ar 

trebui să poată lua în considerare produsele 

și componentele care sunt pregătite pentru 

reutilizare de către operatori recunoscuți 

care se ocupă de reutilizare și de către 

scheme recunoscute de returnare a 

garanției și reciclarea metalelor care se 

efectuează în cadrul procesului de 

incinerare. În vederea asigurării unei 

calculări uniforme a acestor date, Comisia 

va adopta norme detaliate privind 

determinarea operatorilor recunoscuți care 

se ocupă de pregătirea pentru reutilizare și 

a schemelor recunoscute de returnare a 

garanției, privind criteriile de calitate 

pentru metalele reciclate și privind 

colectarea, verificarea și raportarea datelor. 

(18) Pentru a calcula dacă obiectivele 

privind pregătirea pentru reutilizare și 

reciclarea sunt realizate, statele membre ar 

trebui să poată lua în considerare produsele 

și componentele sau, dacă este cazul, 

ambalajele care sunt pregătite pentru 

reutilizare de către operatori recunoscuți 

care se ocupă de reutilizare și de către 

scheme recunoscute de returnare a 

garanției și reciclarea metalelor care se 

efectuează în cadrul procesului de 

valorificare energetică și de incinerare. În 

vederea asigurării unei calculări uniforme a 

acestor date, Comisia va adopta norme 

detaliate privind determinarea operatorilor 

recunoscuți care se ocupă de pregătirea 

pentru reutilizare și a schemelor 

recunoscute de returnare a garanției, 

privind criteriile de calitate pentru metalele 

reciclate și privind colectarea, verificarea și 

raportarea datelor. 

Or. en 

Justificare 

Replicarea metodei de calcul utilizate în anexa VI din DCD (Directiva-cadru privind 

deșeurile) în DADA (Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje) impune o 

adaptare în cazul ambalajelor, dat fiind că armonizarea fără ajustare ar duce la interpretări 

greșite, confuzie și/sau sarcini administrative nenecesare. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Gestionarea corespunzătoare a 

deșeurilor periculoase continuă să 

reprezinte o problemă în Uniune, iar datele 

privind tratarea acestora lipsesc parțial. 

Prin urmare, este necesar să se consolideze 

mecanismele de ținere a evidenței și de 

trasabilitate prin instituirea de registre 

(21) Gestionarea corespunzătoare a 

deșeurilor periculoase continuă să 

reprezinte o problemă în Uniune, iar datele 

privind tratarea acestora lipsesc parțial. 

Prin urmare, este necesar să se consolideze 

mecanismele de ținere a evidenței și de 

trasabilitate prin instituirea de registre 
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electronice pentru deșeurile periculoase în 

statele membre. Colectarea de date în 

format electronic ar trebui să fie extinsă la 

alte tipuri de deșeuri, după caz, în scopul 

de a simplifica sistemul de ținere a 

evidenței pentru întreprinderi și 

administrații și de a îmbunătăți 

monitorizarea fluxurilor de deșeuri în 

Uniune. 

electronice pentru deșeurile periculoase în 

statele membre. Colectarea de date în 

format electronic ar trebui să fie extinsă la 

alte tipuri de deșeuri, în număr cât mai 

mare, în scopul de a simplifica sistemul de 

ținere a evidenței pentru întreprinderi și 

administrații și a îmbunătăți monitorizarea 

fluxurilor de deșeuri în Uniune. 

Or. en 

Justificare 

Monitorizarea fluxurilor de deșeuri este una dintre condițiile preliminare pentru punerea în 

aplicare efective a directivei, iar introducerea unor sisteme electronice de colectare a datelor 

poate contribui la aceasta, reducând, în același timp, costurile de monitorizare. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Datele statistice raportate de statele 

membre sunt esențiale pentru Comisie în 

cadrul evaluării respectării legislației în 

domeniul deșeurilor la nivelul statelor 

membre. Calitatea, fiabilitatea și 

comparabilitatea statisticilor ar trebui 

îmbunătățite prin introducerea unui punct 

de intrare unic pentru toate datele 

referitoare la deșeuri, prin eliminarea 

obligațiilor de raportare caduce, prin 

evaluarea comparativă a metodologilor 

naționale de raportare și prin introducerea 

unui raport privind verificarea calității 

datelor. Prin urmare, atunci când întocmesc 

rapoartele privind realizarea obiectivelor 

stabilite în legislația în domeniul 

deșeurilor, statele membre trebuie să 

utilizeze cea mai recentă metodologie 

elaborată de Comisie și de institutele 

naționale de statistică ale statelor membre. 

(28) Datele raportate de statele membre 

sunt esențiale pentru Comisie în vederea 

evaluării respectării legislației privind 

deșeurile la nivelul statelor membre. 

Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea 

datelor raportate ar trebui îmbunătățite 

prin introducerea unui punct de intrare unic 

pentru toate datele referitoare la deșeuri, 

prin eliminarea obligațiilor de raportare 

caduce, prin evaluarea comparativă a 

metodologilor naționale de raportare și prin 

introducerea unui raport privind verificarea 

calității datelor. Prin urmare, atunci când 

întocmesc rapoartele privind realizarea 

obiectivelor stabilite în legislația în 

domeniul deșeurilor, statele membre 

trebuie să utilizeze cea mai recentă 

metodologie elaborată de Comisie, de 

institutele naționale de statistică ale statelor 

membre și de autoritățile naționale 

responsabile pentru gestionarea 

deșeurilor. 
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Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 2 alineatul (2), litera 

(b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b) subproduse de origine animală 

inclusiv produse transformate care intră 

sub incidența Regulamentului (CE) nr. 

1774/2002, cu excepția produselor care 

urmează să fie incinerate, depozitate sau 

utilizate într-o instalație de producere a 

biogazului sau a compostului;” 

„(b) subproduse de origine animală 

inclusiv produse transformate care intră 

sub incidența Regulamentului (CE) nr. 

1774/2002, cu excepția produselor care 

urmează să fie incinerate sau depozitate;” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ro:PDF) 

Justificare 

În general, subprodusele de origine animală nu intră în domeniul de aplicare al DCD, dat 

fiind că se supun Regulamentului nr. 1069/2009 privind subprodusele de origine animală. O 

excepție notabilă de la această regulă generală o constituie subprodusele de origine animală 

(și, prin urmare, și dejecțiile animaliere). Motivele principale pentru tratarea acestor dejecții 

într-o centrală de biogaz sunt de a evita emisiile provenite din gunoiul depozitat fără a fi fost 

tratat, de a produce energie din surse regenerabile și de a produce un îngrășământ organic 

care să aibă proprietăți agronomice mai bune comparativ cu dejecțiile animaliere netratate. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. «deșeuri biologice» înseamnă 4. «deșeuri biologice» înseamnă 
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deșeuri biodegradabile provenite din 

grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de 

bucătărie provenite din gospodării, 

restaurante, unități de alimentație și 

magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri 

comparabile provenite din uzinele de 

prelucrare a produselor alimentare și alte 

deșeuri cu proprietăți similare în materie de 

biodegradabilitate care sunt comparabile 

din punct de vedere al naturii, al 

compoziției și al cantității lor; 

deșeuri biodegradabile provenite din 

grădini și parcuri, deșeuri alimentare și de 

bucătărie provenite din gospodării, 

restaurante, unități de alimentație și 

magazine de vânzare cu amănuntul, deșeuri 

comparabile provenite din uzinele de 

prelucrare a produselor alimentare și alte 

deșeuri cu proprietăți similare în materie de 

biodegradabilitate care sunt comparabile 

din punctul de vedere al naturii și al 

compoziției; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d a (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) Se introduce următorul punct: 

 „5a. « producător de produse care 

introduce bunuri pe piața Uniunii » 

înseamnă orice persoană fizică sau 

juridică care, la nivel profesionist, 

elaborează, produce, prelucrează, 

tratează, vinde sau importă produse;” 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d b (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) Se introduce următorul punct: 

 „9a. « răspunderea extinsă a 
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producătorului » înseamnă 

responsabilitatea operațională și/sau 

financiară deplină sau parțială a 

producătorului pentru un produs, extinsă 

la etapa posterioară consumului a ciclului 

de viață al unui produs, astfel încât statele 

membre să îndeplinească obiectivele 

Uniunii în materie de deșeuri și să 

crească ratele de reutilizare și de 

reciclare;” 

Or. en 

Justificare 

DCD și DADA nu conțin o definiție a răspunderii extinse a producătorului. Această definiție 

este suficient de generală pentru a acoperi diversele modalități în care statele membre au pus 

în aplicare răspunderea extinsă a producătorului (REP), dar va clarifica căror state membre 

și scheme se vor aplica cerințele minime propuse la nivelul UE. Aceasta clarifică, de 

asemenea, domeniul de aplicare și obiectivele REP. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

16. «pregătire pentru reutilizare» 

înseamnă operațiunile de valorificare prin 

verificare, curățare sau reparare prin care 

deșeurile, produsele sau componentele 

produselor care au fost colectate de către 

un operator recunoscut care se ocupă de 

pregătirea pentru reutilizare sau de o 

schemă recunoscută de returnare a 

garanției sunt astfel pregătite încât pot fi 

reutilizate fără nicio altă operațiune de 

pretratare; 

16. «pregătire pentru reutilizare» 

înseamnă operațiunile de verificare, 

curățare sau reparare prin care produsele 

sau componentele produselor care au 

devenit deșeuri sunt astfel pregătite încât 

să poată fi reutilizate fără nicio altă 

operațiune de pretratare; 

Or. en 

Justificare 

Procesul de pregătire pentru reutilizare implică, de asemenea, organizații al căror scop 

principal nu este gestionarea deșeurilor, cum ar fi magazinele cu scop caritativ, piețele de 
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vechituri etc. Prezentul amendament intenționează să prevină suprareglementarea, care ar 

avea un impact negativ asupra existenței acestor organizații. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera e a (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) Se introduce următorul punct: 

 „16a. « operator care se ocupă de 

pregătirea pentru reutilizare » înseamnă 

întreprinderi sau rețele de întreprinderi 

care se ocupă de deșeuri, care activează 

de-a lungul lanțului de procese ce vizează 

pregătirea pentru reutilizare și care 

respectă legislația din domeniul 

deșeurilor și restul legislației aplicabile în 

teritoriul în care operează;” 

Or. en 

Justificare 

Definiția clarifică condițiile care trebuie respectate pentru ca o organizație să fie 

recunoscută drept „operator care se ocupă de pregătirea pentru reutilizare” și clarifică 

termenul folosit ulterior în directivă. Ea reflectă importanța lor operatori în cadrul 

procesului de gestionare a deșeurilor, evidențiind, în același timp, rolul reglementărilor 

aplicabile ale statelor membre. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera f 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

17b. «rambleiaj» înseamnă orice 

operațiune de valorificare în cadrul căreia 

se utilizează deșeuri adecvate fie în scopuri 

de refacere în zonele în care s-au efectuat 

excavări, fie în scopuri de amenajare de 

17b. «rambleiaj» înseamnă orice 

operațiune de valorificare, în afară de 

reciclare, în cadrul căreia se utilizează 

deșeuri nepericuloase adecvate fie în 

scopuri de refacere în zonele în care s-au 
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arhitectură peisagistică ori de construcții, 

în locul altor materiale care nu sunt deșeuri 

și care în caz contrar ar fi fost utilizate în 

scopul respectiv; 

efectuat excavări, fie în scopuri de 

amenajare de arhitectură peisagistică ori de 

construcții, în locul altor materiale care nu 

sunt deșeuri și care în caz contrar ar fi fost 

utilizate în scopul respectiv; 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul consolidează ierarhia deșeurilor prin excluderea deșeurilor reciclabile din 

rambleiaj. În același timp, definiția ar trebui să prevină, de asemenea, folosirea de deșeuri 

periculoase în procesul de rambleiaj ca parte din măsurile de protejare a sănătății, a 

mediului local și a surselor de apă. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fa (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) Se introduce următorul punct: 

 „20a. « deșeuri comerciale și 

industriale » înseamnă deșeuri mixte în 

cantități mai mari decât deșeurile 

municipale provenite din activitățile 

comerciale, inclusiv fabricarea unor 

produse specifice, printre care hârtia și 

cartonul, sticla, metalele, plasticul, 

deșeurile biologice, lemnul, textilele și 

deșeurile voluminoase; deșeurile 

comerciale și industriale nu includ 

deșeurile menajere, deșeurile provenite 

din activități de construcție și demolări, 

deșeurile periculoase și deșeurile 

provenite din rețeaua de canalizare și 

tratare, inclusiv nămolul de epurare;” 

Or. en 
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Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fb (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 20 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fb) Se introduce următorul punct: 

 „20b. « aruncarea de gunoaie pe 

domeniul public » înseamnă orice acțiune 

sau omisiune a unui deținător de deșeuri, 

care are loc cu bună știință sau din 

neglijență și care rezultă în aruncarea de 

gunoaie pe domeniul public în spații 

neautorizate;” 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fc (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 20 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fc) Se introduce următorul punct: 

 „20c. « deșeuri alimentare » înseamnă 

alimente pierdute din lanțul de 

aprovizionare cu alimente; deșeurile 

alimentare nu cuprind alimentele utilizate 

ca materiale, cum ar fi bioprodusele, 

hrana pentru animale sau alimentele 

trimise pentru redistribuire;” 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fd (nouă) 



 

PE582.196v01-00 18/43 PA\1093649RO.doc 

RO 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 20 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fd) Se introduce următorul punct: 

 „20d. « contaminanți de reciclare » 

înseamnă obiecte sau substanțe 

amestecate cu deșeurile reciclabile, 

inclusiv (dar fără a se limita la) umiditate, 

materiale nereciclabile, materiale 

reciclabile care nu sunt vizate, adezivi, 

vopsea și etichete.” 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (Nu privește versiunea în limba română.)

   

„1. Pentru a consolida reutilizarea și 

prevenirea, reciclarea și alte tipuri de 

valorificare a deșeurilor, 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.  

    

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ro:PDF) 
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Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -aa(nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (aa) La articolul 8 alineatul (2), primul 

paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„2. Statele membre pot lua măsurile 

necesare pentru a încuraja proiectarea de 

produse care să aibă un efect redus asupra 

mediului și care să genereze o cantitate 

scăzută de deșeuri în timpul producerii și al 

utilizării ulterioare, și pentru a se asigura 

că valorificarea și eliminarea produselor 

care au devenit deșeuri se realizează în 

conformitate cu articolele 4 și 13.” 

„2. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a încuraja proiectarea de 

produse care să aibă un efect redus asupra 

mediului și care să genereze o cantitate 

scăzută de deșeuri în timpul producerii și al 

utilizării ulterioare, și pentru a se asigura 

că valorificarea și eliminarea produselor 

care au devenit deșeuri se realizează în 

conformitate cu articolele 4 și 13.” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ro:PDF) 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Astfel de măsuri pot, printre altele, să 

încurajeze dezvoltarea, producerea și 

comercializarea produselor cu utilizări 

multiple, care sunt durabile din punct de 

vedere tehnic și care pot, după ce au 

devenit deșeuri, să facă obiectul unei 

valorificări sigure și al unei eliminări care 

să respecte mediul. Măsurile ar trebui să 

țină seama de impactul produselor pe 

parcursul întregului lor ciclu de viață. 

Astfel de măsuri încurajează, printre 

altele, dezvoltarea, producerea și 

comercializarea produselor cu utilizări 

multiple, care sunt durabile din punct de 

vedere tehnic și ușor de reparat și care pot, 

după ce au devenit deșeuri, să facă obiectul 

unei valorificări sigure și al unei eliminări 

care să respecte mediul. Măsurile ar trebui 

să țină seama de impactul produselor pe 

parcursul întregului lor ciclu de viață. 

Or. en 
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(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ro:PDF) 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 – alineatul 5  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Comisia organizează un schimb de 

informații între statele membre și actorii 

implicați în schemele de răspundere a 

producătorilor privind punerea în aplicare 

din punct de vedere practic a cerințelor 

definite la articolul 8a și privind cele mai 

bune practici pentru a asigura guvernanța 

adecvată și cooperarea transfrontalieră a 

schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor. Acesta include, printre 

altele, schimbul de informații privind 

caracteristicile organizaționale și 

monitorizarea organizațiilor competente în 

materie de răspundere a producătorilor, 

selecția operatorilor care se ocupă de 

gestionarea deșeurilor și prevenirea 

generării de deșeuri. Comisia publică 

rezultatele acestui schimb de informații. 

5. Comisia organizează un schimb de 

informații între statele membre și actorii 

implicați în schemele de răspundere a 

producătorilor privind punerea în aplicare 

din punct de vedere practic a cerințelor 

definite la articolul 8a și privind cele mai 

bune practici pentru a asigura guvernanța 

adecvată și cooperarea transfrontalieră a 

schemelor de răspundere extinsă a 

producătorilor. Acesta include, printre 

altele, schimbul de informații privind 

caracteristicile organizaționale și 

monitorizarea organizațiilor competente în 

materie de răspundere a producătorilor, 

selecția operatorilor care se ocupă de 

gestionarea deșeurilor și prevenirea 

aruncării de gunoaie pe domeniul public. 

Comisia publică rezultatele acestui schimb 

de informații și poate prezenta orientări cu 

privire la aspectele relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- definesc în mod clar rolurile și 

responsabilitățile producătorilor de produse 

- definesc în mod clar rolurile și 

responsabilitățile producătorilor de produse 
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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; 

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, ale distribuitorilor și 

ale comercianților cu amănuntul și, dacă 

este cazul, ale operatorilor recunoscuți care 

se ocupă de pregătirea pentru reutilizare; 

Or. en 

Justificare 

Statele membre trebuie să desfășoare acțiunile specificate la punctul respectiv și nu scheme 

de răspundere extinsă a producătorilor, așa cum s-ar fi putut înțelege din textul propus. Se 

clarifică, de asemenea, definiția producătorilor de produse menționați la articolul 8 alineatul 

(1) și se completează lista actorilor relevanți ai lanțului valoric. Existența unui rol și a unor 

responsabilități clare pentru toți va asigura responsabilizarea. Orientările UE referitoare la 

roluri și responsabilități vor contribui la punerea lor în aplicare de o manieră armonizată la 

nivel național. De asemenea, ele vor consolida dispozițiile nediscriminatorii care protejează 

atât consumatorii, cât și producătorii. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- 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 94/62/CE, în Directiva 

2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în 

Directiva 2012/19/UE; 

- 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 94/62/CE, în Directiva 

2000/53/CE, în Directiva 2006/66/CE și în 

Directiva 2012/19/UE, cât și alte obiective 

considerate relevante pentru schemă; 

Or. en 

Justificare 

Statele membre trebuie să desfășoare acțiunile specificate la punctul respectiv și nu scheme 
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de răspundere extinsă a producătorilor, așa cum s-ar fi putut înțelege din textul propus. Se 

clarifică, de asemenea, definiția producătorilor de produse menționați la articolul 8 alineatul 

(1) și se completează lista actorilor relevanți ai lanțului valoric. Existența unui rol și a unor 

responsabilități clare pentru toți va asigura responsabilizarea. Orientările UE referitoare la 

roluri și responsabilități vor contribui la punerea lor în aplicare de o manieră armonizată la 

nivel național. De asemenea, ele vor consolida dispozițiile nediscriminatorii care protejează 

atât consumatorii, cât și producătorii. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- 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; 

- instituie un sistem de raportare 

pentru a colecta date privind produsele sau, 

dacă este cazul, ambalajele introduse pe 

piața Uniunii de către producătorii care fac 

obiectul răspunderii extinse. Odată ce 

aceste produse sau, dacă este cazul, 

ambalaje devin deșeuri, sistemul de 

raportare asigură culegerea de date privind 

colectarea și tratarea deșeurilor respective, 

precizând, după caz, tipul fluxurilor de 

deșeuri; 

Or. en 

Justificare 

Statele membre trebuie să desfășoare acțiunile specificate la punctul respectiv și nu scheme 

de răspundere extinsă a producătorilor, așa cum s-ar fi putut înțelege din textul propus. Se 

clarifică, de asemenea, definiția producătorilor de produse menționați la articolul 8 alineatul 

(1) și se completează lista actorilor relevanți ai lanțului valoric. Existența unui rol și a unor 

responsabilități clare pentru toți va asigura responsabilizarea. Orientările UE referitoare la 

roluri și responsabilități vor contribui la punerea lor în aplicare de o manieră armonizată la 

nivel național. De asemenea, ele vor consolida dispozițiile nediscriminatorii care protejează 

atât consumatorii, cât și producătorii. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 
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Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- asigură egalitatea de tratament și 

nediscriminarea între producătorii de 

produse și în ceea ce privește 

întreprinderile mici și mijlocii. 

- asigură egalitatea de tratament și 

nediscriminarea între producătorii de 

produse și în ceea ce privește 

întreprinderile mici și mijlocii. În special, 

costul unitar perceput de orice organizație 

care pune în aplicare răspunderea extinsă 

a producătorului în numele unui 

producător de produse pentru servicii 

legate de un produs specific este identic 

pentru toți producătorii de produse. 

Or. en 

Justificare 

Statele membre trebuie să desfășoare acțiunile specificate la punctul respectiv și nu scheme 

de răspundere extinsă a producătorilor, așa cum s-ar fi putut înțelege din textul propus. Se 

clarifică, de asemenea, definiția producătorilor de produse menționați la articolul 8 alineatul 

(1) și se completează lista actorilor relevanți ai lanțului valoric. Existența unui rol și a unor 

responsabilități clare pentru toți va asigura responsabilizarea. Orientările UE referitoare la 

roluri și responsabilități vor contribui la punerea lor în aplicare de o manieră armonizată la 

nivel național. De asemenea, ele vor consolida dispozițiile nediscriminatorii care protejează 

atât consumatorii, cât și producătorii. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 4 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - contribuie la includerea în 

prețurile produselor a costurilor de mediu 

de-a lungul ciclului de viață al produsului 

și a costurilor la încheierea ciclului de 

viață și oferă stimulente producătorilor de 

produse pentru ca aceștia să țină seama în 

mai mare măsură de prevenirea generării 

de deșeuri, precum și de durabilitatea și 

posibilitățile de reciclare și reutilizare a 

produselor atunci când și le proiectează. 
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Or. en 

Justificare 

Statele membre trebuie să desfășoare acțiunile specificate la punctul respectiv și nu scheme 

de răspundere extinsă a producătorilor, așa cum s-ar fi putut înțelege din textul propus. Se 

clarifică, de asemenea, definiția producătorilor de produse menționați la articolul 8 alineatul 

(1) și se completează lista actorilor relevanți ai lanțului valoric. Existența unui rol și a unor 

responsabilități clare pentru toți va asigura responsabilizarea. Orientările UE referitoare la 

roluri și responsabilități vor contribui la punerea lor în aplicare de o manieră armonizată la 

nivel național. De asemenea, ele vor consolida dispozițiile nediscriminatorii care protejează 

atât consumatorii, cât și producătorii. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 1 – liniuța 4 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - conține obiective clare de 

îmbunătățire a proiectării produselor 

(proiectare ecologică) pentru a preveni 

generarea de deșeuri, nu doar pentru 

reciclarea și recuperarea materialelor; 

Or. en 

Justificare 

Statele membre trebuie să desfășoare acțiunile specificate la punctul respectiv și nu scheme 

de răspundere extinsă a producătorilor, așa cum s-ar fi putut înțelege din textul propus. Se 

clarifică, de asemenea, definiția producătorilor de produse menționați la articolul 8 alineatul 

(1) și se completează lista actorilor relevanți ai lanțului valoric. Existența unui rol și a unor 

responsabilități clare pentru toți va asigura responsabilizarea. Orientările UE referitoare la 

roluri și responsabilități vor contribui la punerea lor în aplicare de o manieră armonizată la 

nivel național. De asemenea, ele vor consolida dispozițiile nediscriminatorii care protejează 

atât consumatorii, cât și producătorii. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a proteja consumatorii: 

 (a) asigurându-se că, atunci când 

folosește un sistem de colectare a 

deșeurilor, niciun deținător de deșeuri nu 

este discriminat de nicio organizație care 

pune în aplicare răspunderea extinsă a 

producătorului în numele unui 

producător de produse; 

 (b) asigurându-se că consumatorii 

dispun în mod adecvat, fără costuri 

suplimentare, de un acces corect la 

sisteme de colectare a deșeurilor furnizate 

de orice organizație care pune în aplicare 

răspunderea extinsă a producătorului în 

numele unui producător de produse în 

toate zonele geografice definite în 

conformitate cu alineatul (3) litera (a); 

 (c) asigurându-se că orice organizație 

care pune în aplicare răspunderea extinsă 

a producătorului în numele unui 

producător de produse în toate zonele 

geografice definite în conformitate cu 

alineatul (3) litera (a) furnizează servicii 

și o infrastructură de colectare a 

deșeurilor care să ofere standarde 

comparabile în materie de calitate, 

disponibilitate și accesibilitate, astfel încât 

niciun consumator să nu fie discriminat 

din cauza locului său de reședință; 

 (d) asigurându-se că orice organizație 

care pune în aplicare răspunderea extinsă 

a producătorului în numele unui 

producător de produse în toate zonele 

geografice definite în conformitate cu 

alineatul (3) litera (a) nu impune 

consumatorului limite, directe sau 

indirecte, în ceea ce privește plasarea de 

produse într-un sistem de colectare a 

deșeurilor, chiar și în cazul în care 

organizația respectivă și-a îndeplinit deja 

obiectivele în materii de deșeuri. 

Or. en 
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Justificare 

Propunerea consolidează protecția consumatorului și clarifică obligația creată de operatori 

pentru a pune în aplicare schema REP. Ea reflectă, de asemenea, faptul că consumatorul nu 

poate solicita prestarea serviciilor individuale, lucru care poate conduce la o situație în care 

plata pentru serviciile REP a fost inclusă în prețul producătorului cumpărat de consumator, 

dar nu pot fi folosite din cauza faptului că nu sunt disponibile puncte de colectare a 

deșeurilor sau deoarece accesul la acestea este dificil, lucru care determină consumatorul să 

sufere costuri adiționale sau inconveniențe. Pentru a preveni aceste situații, consumatorul ar 

trebui să fie protejat prin legislație. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) acoperă totalitatea costurilor de 

gestionare a deșeurilor pentru produsele pe 

care le introduc pe piața Uniunii, inclusiv 

toate elementele următoare: 

(a) acoperă următoarele costuri de 

gestionare a deșeurilor pentru produsele pe 

care le introduc pe piața Uniunii: 

Or. en 

Justificare 

O obligație nelimitată pentru producători/importatori de a acoperi „totalitatea costurilor de 

gestionare a deșeurilor” este disproporționată în raport cu rolul 

producătorului/importatorului și responsabilitatea pentru colectarea și trierea ambalajelor 

utilizate pentru reciclare. Aceasta ar impune o sarcină financiară disproporționată și 

potențial nelimitată asupra producătorilor, dincolo de responsabilitatea și controlul lor. 

Acest amendament urmărește delimitarea responsabilității producătorului de obligația 

financiară. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a– alineatul 4 – paragraful 1 – litera a - liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- costurile aferente colectării 

separate, precum și operațiunilor de sortare 

- costurile aferente colectării 

separate, precum și operațiunilor de sortare 
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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; 

pentru reciclare 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; 

Or. en 

Justificare 

O obligație nelimitată pentru producători/importatori de a acoperi „totalitatea costurilor de 

gestionare a deșeurilor” este disproporționată în raport cu rolul 

producătorului/importatorului și responsabilitatea pentru colectarea și trierea ambalajelor 

utilizate pentru reciclare. Aceasta ar impune o sarcină financiară disproporționată și 

potențial nelimitată asupra producătorilor, dincolo de responsabilitatea și controlul lor. 

Acest amendament urmărește delimitarea responsabilității producătorului de obligația 

financiară. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 8 a – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a – liniuța 3 a (nouă)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - costurile de prevenire a generării de 

deșeuri și de colectare a lor 

Or. en 

Justificare 

Obligația de a acoperi „totalitatea costurilor de gestionare a deșeurilor” ar impune o 

sarcină financiară disproporționată și potențial nelimitată asupra producătorilor, dincolo de 

responsabilitatea și controlul lor. Acest amendament urmărește delimitarea responsabilității 

producătorului de obligația financiară. De asemenea, expresia „inclusiv toate costurile 

următoare” indică faptul că costurile pot varia de la un stat membru la altul, putând conduce 

la fragmentarea pieței interne. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 
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Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prevenirea generării de deșeuri Reutilizarea și prevenirea generării de 

deșeuri 

Or. en 

Justificare 

Includerea în titlul subliniază caracterul de non-deșeu a reutilizării.  

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- încurajează utilizarea produselor 

care sunt eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, sunt durabile, pot fi 

reparate și pot fi reciclate; 

- încurajează realizarea și utilizarea 

produselor care sunt eficiente din punctul 

de vedere al utilizării resurselor, sunt 

durabile, pot fi reparate și pot fi reciclate; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- identifică și vizează produsele care 

sunt principalele surse de materii prime 

de mare importanță pentru economia 

Uniunii și a căror furnizare implică un risc 

ridicat, în scopul de a preveni 

transformarea acestora în deșeuri; 

- identifică și încurajează 

reutilizarea produselor care conțin o 

cantitate semnificativă de materii prime, a 

căror furnizare implică un risc ridicat, 

ținând seama și de securitatea 

aprovizionării, în scopul de a preveni 

transformarea acestora în deșeuri; 
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Or. en 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- încurajează instituirea de sisteme 

care promovează activitățile de reutilizare, 

inclusiv, în special, pentru echipamentele 

electrice și electronice, textile și mobilă; 

- încurajează instituirea de sisteme care 

promovează activitățile de reutilizare, 

inclusiv, în special, pentru echipamentele 

electrice și electronice, textile, mobilă, 

precum și pentru ambalarea și realizarea 

de materiale și produse; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - încurajează sprijinul operatorilor 

independenți de reparații, prin utilizarea, 

de exemplu, a unor stimulente fiscale cum 

ar fi reducerea TVA-ului sau a unor 

criterii referitoare la achizițiile publice, 

inclusiv criterii de furnizare a 

informațiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 
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Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 3 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - reduc conținutul de substanțe 

periculoase din materiale și produse prin 

stabilirea de obiective și încurajarea 

comunicării privind substanțele 

periculoase în lanțul de aprovizionare; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 4 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - reduc generarea de deșeuri și emisiile 

generate de consumul de materiale 

plastice și componente din plastic, și în 

vederea reducerii poluării marine; 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 5 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - impun notificarea cazurilor identificate 

de produse ale obsolescenței planificate și 

combat comercializarea acestor produse 

pe piețele lor naționale; 

Or. en 
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Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 1 – liniuța 5 b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - includ dezvoltarea unei comunicări 

permanente și a unor campanii de 

educare periodice în scopul sensibilizării 

cu privire la prevenirea generării de 

deșeuri. 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre monitorizează și 

evaluează punerea în aplicare a măsurilor 

de prevenire a generării de deșeuri. În acest 

scop, utilizează indicatori și obiective 

calitative sau cantitative corespunzătoare, 

în special în ceea ce privește cantitatea de 

deșeuri municipale pe cap de locuitor care 

sunt eliminate sau supuse valorificării 

energetice. 

2. Statele membre monitorizează și 

evaluează punerea în aplicare a măsurilor 

de prevenire a generării de deșeuri. În acest 

scop, utilizează indicatori și obiective 

calitative sau cantitative corespunzătoare, 

în special în ceea ce privește cantitatea de 

deșeuri municipale pe cap de locuitor care 

sunt eliminate sau supuse valorificării 

energetice. Acestea pot, de asemenea, să 

utilizeze indicatori calitativi sau cantitativi 

suplimentari, inclusiv cei care 

monitorizează generarea de deșeuri altele 

decât deșeurile municipale. 

Or. en 
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Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera -a (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – titlu 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) Titlul articolului 11 se înlocuiește 

cu următorul text: 

„Reutilizarea și reciclarea” „Pregătirea pentru reutilizare și 

reciclare” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ro:PDF) 

Justificare 

Acest amendament subliniază faptul că procesul de pregătire pentru reutilizare se referă la 

tratarea sau eventuala tratare a deșeurilor. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a  

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre iau măsuri, după 

caz, de promovare a activităților de 

pregătire pentru reutilizare, în special prin 

încurajarea instituirii și sprijinirea rețelelor 

de reutilizare și reparare, prin facilitarea 

accesului rețelelor respective la punctele de 

colectare a deșeurilor și prin promovarea 

utilizării instrumentelor economice, a 

criteriilor aplicabile achizițiilor publice, a 

obiectivelor cantitative sau a altor măsuri. 

1. Statele membre iau măsuri de 

promovare a activităților de pregătire 

pentru reutilizare, în special prin 

încurajarea instituirii și sprijinirea 

pregătirii pentru reutilizare a operatorilor 

și rețelelor lor, în special a celor care 

funcționează ca întreprinderi sociale, prin 

facilitarea accesului rețelelor respective la 

punctele de colectare a deșeurilor și 

instalații, precum și prin promovarea 

utilizării instrumentelor economice, a 

criteriilor aplicabile achizițiilor publice, a 

obiectivelor cantitative sau a altor măsuri. 

Or. en 
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Justificare 

Trebuie clarificată natura reutilizării și pregătirii în vederea reutilizării, inclusiv a 

organizațiilor implicate în aceste procese. Introducerea unor obiective cantitative pentru 

reutilizare este esențială pentru îmbunătățirea cooperării între toți actorii implicați în fluxul 

deșeurilor pentru a face din pregătirea pentru reutilizare o opțiune la alte alternative de 

tratare a deșeurilor. Acesta este și cazul celor mai bune practici, dat fiind faptul că un număr 

de state membre au introdus deja aceste obiective. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru a garanta acordarea accesului la 

instalații și la punctele de colectare a 

deșeurilor al operatorilor pentru 

pregătirea pentru reutilizare, statele 

membre stabilesc obiective cantitative 

separate pentru pregătirea în vederea 

reutilizării. Până în 2020, proporția de 

deșeuri municipale colectate provenite în 

principal din deșeurile de echipamente 

electrice și electronice, mobilă și textile 

trebuie să fie de cel puțin 2 %. Până în 

2030, acest procentaj crește până la 4 %. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie clarificată natura reutilizării și pregătirii în vederea reutilizării, inclusiv a 

organizațiilor implicate în aceste procese. Introducerea unor obiective cantitative pentru 

reutilizare este esențială pentru îmbunătățirea cooperării între toți actorii implicați în fluxul 

deșeurilor pentru a face din pregătirea pentru reutilizare o opțiune la alte alternative de 

tratare a deșeurilor. Acesta este și cazul celor mai bune practici, dat fiind faptul că un număr 

de state membre au introdus deja aceste obiective. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou) 



 

PE582.196v01-00 34/43 PA\1093649RO.doc 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre iau măsuri de promovare a 

sistemelor de sortare pentru deșeurile 

provenite din activități de construcție și 

demolări și pentru cel puțin următoarele: 

lemn, agregate, metal, sticlă și ipsos. 

În scopul realizării obiectivului stabilit la 

alineatul (2) litera (b), statele membre iau 

măsuri de promovare a sistemelor de 

sortare pentru deșeurile provenite din 

activități de construcție și demolări și 

pentru cel puțin următoarele: lemn, 

fracțiuni minerale (beton, cărămizi, țigle 

și materiale ceramice), metal, sticlă, 

materiale plastice și ipsos  

 Statele membre iau măsuri de promovare 

a sistemelor de sortare pentru deșeurile 

comerciale și industriale și pentru cel 

puțin următoarele: metal, plastic, hârtie și 

carton, deșeuri biodegradabile, sticlă și 

lemn. 

Or. en 

Justificare 

Trebuie clarificată natura reutilizării și pregătirii în vederea reutilizării, inclusiv a 

organizațiilor implicate în aceste procese. Introducerea unor obiective cantitative pentru 

reutilizare este esențială pentru îmbunătățirea cooperării între toți actorii implicați în fluxul 

deșeurilor pentru a face din pregătirea pentru reutilizare o opțiune la alte alternative de 

tratare a deșeurilor. Acesta este și cazul celor mai bune practici, dat fiind faptul că un număr 

de state membre au introdus deja aceste obiective. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până în 2030, pregătirea pentru 

reutilizare și reciclarea deșeurilor 

municipale se mărește la un nivel minim de 

65 % din greutate. 

(d) până în 2030, pregătirea pentru 

reutilizare și reciclarea deșeurilor 

municipale se mărește la un nivel minim de 

70% din greutate. 

Or. en 
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Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera d a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) până în 2020, regenerarea 

uleiurilor uzate crește până la un nivel 

minim de 60 % din greutatea uleiurilor 

uzate produse și colectate pe teritoriul 

Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Regenerarea uleiurilor uzate în uleiuri de bază este o resursă eficientă și complet fezabilă din 

punct de vedere tehnic pentru a gestiona acest flux de deșeuri periculoase. În vederea 

realizării obiectivelor prezentate de regenerare a uleiurilor uzate, ar fi necesare obiective de 

colectare la nivelul UE pentru sprijinirea regenerării. Colectarea separată a uleiurilor uzate 

este deja o realitate în toate statele membre ale UE, conform obligațiilor prevăzute la 

articolul 21 din Directiva 2008/98/CE. Prin urmare, obiectivele de colectare a uleiurilor 

uzate vor consolida punerea în aplicare a articolului 21 în toate statele membre ale UE. 

 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera db (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (db) până în 2030, regenerarea 

uleiurilor uzate crește la un nivel minim 

de 85% din greutatea uleiurilor uzate 

produse și colectate pe teritoriul Uniunii; 

Or. en 

Justificare 

Regenerarea uleiurilor uzate în uleiuri de bază este o resursă eficientă și complet fezabilă din 

punct de vedere tehnic pentru a gestiona acest flux de deșeuri periculoase. În vederea 

realizării obiectivelor prezentate de regenerare a uleiurilor uzate, ar fi necesare obiective de 
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colectare la nivelul UE pentru sprijinirea regenerării. Colectarea separată a uleiurilor uzate 

este deja o realitate în toate statele membre ale UE, conform obligațiilor prevăzute la 

articolul 21 din Directiva 2008/98/CE. Prin urmare, obiectivele de colectare a uleiurilor 

uzate vor consolida punerea în aplicare a articolului 21 în toate statele membre ale UE. 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera d 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera dc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (dc) pentru atingerea obiectivelor de 

regenerare a uleiurilor uzate și fără a 

aduce atingere obligațiilor stabilite la 

articolul 21, până în 2020, colectarea 

anuală a uleiurilor uzate crește la un 

nivel minim de 95 % din greutate și până 

la 2025 la 100 % din greutatea uleiurilor 

uzate produse și colectate pe teritoriul 

Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Regenerarea uleiurilor uzate în uleiuri de bază este o resursă eficientă și complet fezabilă din 

punct de vedere tehnic pentru a gestiona acest flux de deșeuri periculoase. În vederea 

realizării obiectivelor prezentate de regenerare a uleiurilor uzate, ar fi necesare obiective de 

colectare la nivelul UE pentru sprijinirea regenerării. Colectarea separată a uleiurilor uzate 

este deja o realitate în toate statele membre ale UE, conform obligațiilor prevăzute la 

articolul 21 din Directiva 2008/98/CE. Prin urmare, obiectivele de colectare a uleiurilor 

uzate vor consolida punerea în aplicare a articolului 21 în toate statele membre ale UE. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera fa (nouă) 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 – alineatul 5a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) La articolul 11 se adaugă 

următorul alineat: 
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 5a. Pentru a construi un mecanism precis 

de stabilire a unui set de obiective pentru 

reciclarea deșeurilor comerciale și 

industriale nepericuloase, Comisia ar 

trebui să colecteze date cu privire la aceste 

tipuri de deșeuri pe baza rapoartelor 

comune primite de la statele membre. 

 Statele membre transmit Comisiei datele 

respective pe cale electronică în termen de 

șase luni de la sfârșitul anului de 

raportare pentru care sunt colectate 

datele. În termen de doi ani de la 

colectarea datelor și pe baza unei evaluări 

a impactului, Comisia analizează 

posibilitatea de a stabili obiective separate 

în materie de reciclare pentru deșeurile 

comerciale și industriale nepericuloase 

inerte până în 2025, cel puțin pentru 

hârtie, metal și deșeurile biologice. 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 a – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit 

obiectivele prevăzute la articolul 11 

alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 

11 alineatul (3), 

1. Pentru a calcula dacă s-au îndeplinit 

obiectivele prevăzute la articolul 11 

alineatul (2) literele (c) la (dc) și la 

articolul 11 alineatul (3), 

Or. en 

Justificare 

Aceasta adaptează referința la amendamentele la articolul 11 alineatul (2). 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 
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Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11a – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) statele membre pot include 

produse și componente pregătite pentru 

reutilizare de către operatori recunoscuți 

care se ocupă de pregătirea pentru 

reutilizare sau de către scheme 

recunoscute de returnare a garanției. În 

vederea calculării ratei ajustate a 

deșeurilor municipale pregătite pentru 

reutilizare și reciclate ținând cont de 

greutatea produselor și a componentelor 

pregătite pentru reutilizare, statele 

membre utilizează date verificate 

provenind de la operatori și aplică 

formula prevăzută în anexa VI. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 a – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Pentru a calcula dacă s-au realizat 

obiectivele prevăzute la articolul 11 

alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 

11 alineatul (3), statele membre pot lua în 

considerare reciclarea metalelor realizată în 

cadrul procesului de incinerare 

proporțional cu rata deșeurilor municipale 

incinerate, cu condiția ca metalele reciclate 

să îndeplinească anumite cerințe de 

calitate. 

5. Pentru a calcula dacă s-au realizat 

obiectivele prevăzute la articolul 11 

alineatul (2) literele (c) și (d) și la articolul 

11 alineatul (3), statele membre pot lua în 

considerare reciclarea metalelor realizată în 

cadrul procesului de recuperare a energiei 

și incinerare proporțional cu rata deșeurilor 

municipale incinerate, cu condiția ca 

metalele reciclate să îndeplinească anumite 

cerințe de calitate. 

Or. en 
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Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 a – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În vederea asigurării unor condiții 

armonizate pentru aplicarea alineatului (5), 

Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 38a care stabilesc 

o metodologie comună privind calcularea 

greutății metalelor ce au fost reciclate în 

cadrul procesului de incinerare, inclusiv 

criteriile de calitate pentru metalele 

reciclate. 

6. În vederea asigurării unor condiții 

armonizate pentru aplicarea alineatului (5), 

Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 38a care stabilesc 

o metodologie comună privind calcularea 

greutății metalelor ce au fost reciclate în 

cadrul procesului recuperare a energiei și 

de incinerare, inclusiv criteriile de calitate 

pentru metalele reciclate. 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 11 b – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia, în cooperare cu Agenția 

Europeană de Mediu, elaborează rapoarte 

privind progresele înregistrate în ceea ce 

privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute 

la articolul 11 alineatul (2) literele (c) și (d) 

și la articolul 11 alineatul (3) cel târziu cu 

trei ani înainte de expirarea fiecărui termen 

prevăzut în dispozițiile respective. 

1. Comisia, în cooperare cu Agenția 

Europeană de Mediu, elaborează rapoarte 

privind progresele înregistrate în ceea ce 

privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute 

la articolul 11 alineatul (2) literele (c) la 

(dc) și la articolul 11 alineatul (3) cel târziu 

cu trei ani înainte de expirarea fiecărui 

termen prevăzut în dispozițiile respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 
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Directiva 2008/98/CE 

Articolul 15 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) La articolul 15 se adaugă 

următorul alineat: 

 „4a. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a garanta că procedurile 

de selecție pentru operatorii care se ocupă 

cu gestionarea deșeurilor, desfășurate de 

autoritățile locale și organizațiile de 

punere în aplicare a răspunderii extinse a 

producătorului în numele unui 

producător de produse care introduce 

bunuri pe piața Uniunii, conțin clauze 

sociale cu scopul de a sprijini rolul 

întreprinderilor sociale.” 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 22 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre asigură colectarea 

separată a deșeurilor biologice, în cazul în 

care este posibil din punct de vedere 

tehnic, ecologic și economic și este 

oportun pentru asigurarea standardelor de 

calitate relevante aplicabile compostului și 

pentru realizarea obiectivelor stabilite la 

articolul 11 alineatul (2) literele (a), (c) și 

(d) și la articolul 11 alineatul (3). 

1. Statele membre asigură colectarea 

separată a deșeurilor biologice pentru 

asigurarea standardelor de calitate 

relevante aplicabile compostului și pentru 

realizarea obiectivelor stabilite la articolul 

11 alineatul (2) literele (a), (c) și (d) și la 

articolul 11 alineatul (3). 

Or. en 
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Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 

Directiva 2008/98/CE 

Articolul 38 – alineatul1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia poate elabora orientări 

privind interpretarea definițiilor noțiunilor 

de «valorificare» și «eliminare». 

1. Comisia poate elabora orientări 

privind interpretarea definițiilor noțiunilor 

de «prevenire a generării de deșeuri», 

«reutilizare», «valorificare» și 

«eliminare». 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Anexa VI – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Metodă de calcul privind pregătirea pentru 

reutilizare a produselor și a 

componentelor în sensul articolului 11 

alineatul (2) literele (c) și (d) și al 

articolului 11 alineatul (3) 

Metodă de calcul privind reciclarea 

deșeurilor municipale în sensul articolului 

11 alineatul (2) literele (c) și (d) și al 

articolului 11 alineatul (3) 

Or. en 

Justificare 

Combinarea obiectivelor de reciclare și pregătire pentru reutilizare se află în contradicție cu 

ierarhia deșeurilor a UE, deoarece aceasta le plasează la același nivel și, prin urmare, nu se 

justifică din punct de vedere politic. Acestea sunt două activități care, prin definiție, sunt 

complet diferite. Stabilirea unor obiective de reciclare pentru deșeurile municipale contribuie 

la atenuarea decalajelor de greutate mare și a efectelor de punere în umbră în fuziunea 

datelor și este cea mai bună abordare pentru stabilirea de obiective de calitate privind 

reciclarea și prevenirea generării deșeurilor prin reutilizare. 

 

Amendamentul  67 

Propunere de directivă 

Anexa VI – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru a calcula rata ajustată a reciclării și 

pregătirii pentru reutilizare, în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (2) 

literele (c) și (d) și cu articolul 11 alineatul 

(3), statele membre utilizează următoarea 

formulă: 

Pentru a calcula rata ajustată a reciclării, în 

conformitate cu articolul 11 alineatul (2) 

literele (c) și (d) și cu articolul 11 alineatul 

(3), statele membre utilizează următoarea 

formulă: 

Or. en 

Justificare 

Combinarea obiectivelor de reciclare și pregătire pentru reutilizare se află în contradicție cu 

ierarhia deșeurilor a UE, deoarece aceasta le plasează la același nivel și, prin urmare, nu se 

justifică din punct de vedere politic. Acestea sunt două activități care, prin definiție, sunt 

complet diferite. Stabilirea unor obiective de reciclare pentru deșeurile municipale contribuie 

la atenuarea decalajelor de greutate mare și a efectelor de punere în umbră în fuziunea 

datelor și este cea mai bună abordare pentru stabilirea de obiective de calitate privind 

reciclarea și prevenirea generării deșeurilor prin reutilizare. 

 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă 

Anexa VI – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Propunere de directivă 

Anexa VI – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 

 

Or. en 
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Amendamentul  70 

Propunere de directivă 

Anexa VI – paragraful 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

R: greutatea produselor și a 

componentelor pregătite pentru reutilizare 

într-un anumit an; 

eliminat 

Or. en 

 

 

 


