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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de măsuri privind 

economia circulară, 

 

care conține Planul de acțiune privind economia circulară și patru propuneri legislative 

privind deșeurile. Scopul acestei propuneri legislative este de a stabili obiective pentru 

reducerea deșeurilor, inclusiv obiective în materie de depozitare, reutilizare și reciclare a 

acestora, care să fie realizate până în 2030. De asemenea, propunerea stabilește un plan 

ambițios și credibil pe termen lung pentru gestionarea deșeurilor și activitățile de reciclare.  

 

Deși Comisia ITRE a decis să împartă pachetul în patru dosare separate, acestea sunt strâns 

legate între ele. Multe dintre modificările privind statisticile și definițiile deșeurilor sunt 

prezentate în Directiva-cadru privind deșeurile (DCD), în timp ce obiectivele și obligațiile 

bazate pe aceste definiții sau statistici sunt prezentate în cadrul altor trei directive. Prin 

urmare, este necesar să se asigure că toate dosarele sunt coerente între ele.  

 

Raportorul pentru aviz salută propunerea revizuită a Comisiei, dat fiind că reprezintă o 

abordare mai vastă, mai cuprinzătoare și, de asemenea, mai realistă. Raportarea fiabilă a 

datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este, într-adevăr, esențială pentru a asigura 

condiții de concurență echitabile între statele membre și gestionarea eficientă a deșeurilor în 

UE. Fără îndoială, sunt necesare noi îmbunătățiri în domeniu. Obiectivele propuse de Comisia 

Europeană trebuie să fie ambițioase și, în același timp, realiste și realizabile pentru toate 

statele membre, în caz contrar UE putându-se confrunta cu riscul de fragmentare a pieței 

interne și de dezvoltare neincluzivă, prin urmare inegală, în acest domeniu. Pentru a continua, 

cel mai potrivit este să existe o viziune pe termen lung cu obiective suficient de ambițioase. 

Cu toate acestea, raportorul are încă îndoieli cu privire la metodologia utilizată pentru 

stabilirea obiectivelor, indiferent dacă ele sunt adecvate sau nu. De asemenea, după colectarea 

unor date fiabile și comparabile, va fi necesar să se revizuiască obiectivele și ambițiile pentru 

a le aduce la un nivel corespunzător. Pe lângă aceasta, raportorul regretă că în întreaga 

propunere nu se pune accentul pe educație și pe informare, care ar trebui să se afle în centrul 

procesului de transformare.  

 

Obiectivul directivelor de modificare privind depozitarea deșeurilor este de a îmbunătăți 

gestionarea deșeurilor în UE prin instituirea unor restricții în materie de depozitare a 

deșeurilor care să fie realizate până în 2030 și a unor restricții suplimentare privind deșeurile 

colectate separat, inclusiv deșeurile biologice. Prezenta propunere ar trebui să încurajeze 

sortarea și reciclarea suplimentară a deșeurilor în conformitate cu ierarhia deșeurilor (a se 

vedea Directiva-cadru privind deșeurile - DCD). Raportorul salută propunerea și susține că 

existența unor definiții și statistici precise este la baza întregii legislații privind deșeurile, ele 

fiind inevitabile pentru a măsura progresele realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor 

legislației privind deșeurile și ale economiei circulare.  

 

Raportorul dorește să sublinieze importanța schimbului de informații și de bune practici nu 

doar la nivelul UE, ci și între diferitele sectoare ale economiei, inclusiv industria deșeurilor, și 

sectorul financiar. Aceasta s-ar putea realiza prin crearea unor platforme de comunicații care 

să ajute la răspândirea de informații cu privire la noi soluții industriale, ar permite o vedere de 

ansamblu mai bună a capacităților disponibile și ar sprijini simbioza industrială, lucru care ar 
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putea contribui în mod semnificativ la tranziția spre o economie mai circulară. Raportorul 

consideră, de asemenea, că fondurile alocate de Comisie pentru tranziție ar putea fi folosite și 

pentru proiecte de cercetare privind tratarea deșeurilor, în special în ceea ce privește deșeurile 

periculoase.  

 

Raportorul salută propunerea de a se simplifica obligația de raportare în cazul statelor 

membre, deși anumite părți propuse de Comisie nu sunt lipsite de ambiguitate. Comisia 

propune, de asemenea, un sistem de raportare o dată la trei ani; totuși, întrebarea este cum să 

se pună în aplicare aceste termene și când va începe procesul de raportare după transpunerea 

acestei directive pentru a permite suficient de mult timp pentru reflecție și măsuri 

suplimentare, dacă se dovedesc necesare.  

 

Raportorul sprijină introducerea de restricții privind depozitarea deșeurilor biologice, dar 

consideră atât că ar trebui să fie obligatoriu ca acestea să fie colectate separat, cât și că nevoia 

de a colecta deșeurile biologice separat ar trebui evidențiată mai bine în DCD. Prin urmare, 

raportorul va propune amendamente suplimentare la DCD privind colectarea separată 

obligatorie a deșeurilor biologice pentru a crea o legătură clară între cele două dosare.  

 

Există diferențe majore între cantitatea absolută de deșeuri produsă în statele membre 

individuale. Metoda de calcul pentru obiectivele de depozitare a deșeurilor propusă de 

Comisie (exprimată procentual) nu reflectă aceste diferențe în mod suficient. Raportorul 

consideră că Comisia ar trebui să analizeze, de asemenea, posibilitatea de a introduce un 

obiectiv suplimentar bazat pe cantitatea totală de deșeuri care ar putea fi depozitate, calculat 

în kilograme per persoană per an. Aceasta ar permite să se facă mai ușor comparații între 

statele membre și ar permite o mai bună evaluare a prevenirii deșeurilor, concept care se află 

pe primul loc în ierarhia deșeurilor. Prin urmare, aceasta ar contribui, de asemenea, la 

reducerea cantității globale de deșeuri generate anual. 

 

Raportorul ar dori să sublinieze că este necesar ca legislația existentă în materie de deșeuri să 

fie pusă în aplicare și în execuție în mod corect. Orice măsuri suplimentare luate de Comisie 

ar trebui să țină seama de angajamentele stabilite prin Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare. 

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 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Deșeurile municipale (6) Deșeurile municipale 
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biodegradabile reprezintă o mare parte a 

deșeurilor municipale. Depozitarea 

deșeurilor biodegradabile netratate are 

efecte negative semnificative asupra 

mediului în ceea ce privește emisiile de 

gaze cu efect de seră și poluarea apelor de 

suprafață, a apelor subterane, a solului și a 

aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja 

obiective de reducere a stocării deșeurilor 

biodegradabile în depozitele de deșeuri, 

însă este necesar să se stabilească restricții 

suplimentare privind depozitarea deșeurilor 

biodegradabile prin interzicerea depozitării 

deșeurilor biodegradabile care au fost 

colectate separat, în conformitate cu 

articolul 22 din Directiva 2008/98/CE. 

biodegradabile reprezintă o mare parte a 

deșeurilor municipale. Depozitarea 

deșeurilor biodegradabile netratate are 

efecte negative semnificative asupra 

mediului în ceea ce privește emisiile de 

gaze cu efect de seră și poluarea apelor de 

suprafață, a apelor subterane, a solului și a 

aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja 

obiective de reducere a stocării deșeurilor 

biodegradabile în depozitele de deșeuri, 

însă este necesar să se stabilească restricții 

suplimentare privind depozitarea deșeurilor 

biodegradabile prin interzicerea depozitării 

deșeurilor biodegradabile, care ar trebui 

colectate separat, în conformitate cu 

articolul 22 din Directiva 2008/98/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a preveni efectele nocive 

asupra sănătății oamenilor și asupra 

mediului, precum și pentru a garanta că 

materialele din deșeuri valoroase din punct 

de vedere economic sunt recuperate în mod 

progresiv și eficace prin gestionarea 

adecvată a deșeurilor și în conformitate cu 

ierarhia deșeurilor, este necesar ca 

depozitarea deșeurilor să se reducă treptat. 

Acest obiectiv de reducere ar trebui să 

prevină crearea unei capacități excesive în 

cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor 

reziduale, de exemplu prin valorificare 

energetică sau tratarea mecano-biologică 

de calitate redusă a deșeurilor municipale 

netratate, întrucât aceasta ar putea duce la 

subminarea atingerii de către Uniune a 

obiectivelor pe termen lung privind 

pregătirea pentru reutilizare și reciclarea 

deșeurilor municipale, astfel cum sunt 

prevăzute la articolul 11 din Directiva 

(8) Pentru a preveni efectele nocive 

asupra sănătății oamenilor și asupra 

mediului, precum și pentru a garanta că 

materialele din deșeuri valoroase din punct 

de vedere economic sunt recuperate în mod 

progresiv și eficace prin gestionarea 

adecvată a deșeurilor și în conformitate cu 

ierarhia deșeurilor, este necesar ca 

depozitarea deșeurilor să se reducă treptat, 

astfel cum dispune Directiva 2008/98/CE. 

Reducerea progresivă a depozitării 

deșeurilor va determina o schimbare 

majoră în domeniul gestionării deșeurilor 

în multe state membre. Dacă se dispune 
de statistici îmbunătățite privind 

colectarea și tratarea deșeurilor, ar trebui 

să fie posibil să se prevină crearea unei 

capacități excesive în cazul instalațiilor de 

tratare a deșeurilor reziduale, de exemplu 

prin valorificare energetică sau tratarea 

mecano-biologică de calitate redusă a 
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2008/98/CE. Și, pentru a preveni efectele 

negative asupra sănătății oamenilor și 

asupra mediului, statele membre ar trebui 

să ia toate măsurile necesare pentru a se 

asigura că numai deșeurile care au fost 

tratate sunt stocate în depozite de deșeuri, 

însă respectarea acestei obligații nu ar 

trebui să ducă la crearea de capacități 

excedentare în tratarea deșeurilor 

municipale reziduale. Totodată, pentru a 

asigura coerența dintre obiectivele 

prevăzute la articolul 11 din Directiva 

2008/98/CE și obiectivul de reducere a 

depozitelor de deșeuri definit la articolul 5 

din prezenta directivă și pentru a asigura 

planificarea coordonată a infrastructurilor 

și investițiilor necesare pentru îndeplinirea 

acestor obiective, statele membre care pot 

obține prelungirea termenului pentru 

atingerea obiectivelor privind reciclarea 

deșeurilor municipale ar trebui, de 

asemenea, să beneficieze de o perioadă 

suplimentară pentru atingerea obiectivului 

de reducere până în 2030 a depozitării 

deșeurilor prevăzut în prezenta directivă. 

deșeurilor municipale netratate, întrucât 

aceasta ar putea duce la subminarea 

atingerii de către Uniune a obiectivelor pe 

termen lung privind pregătirea pentru 

reutilizare și reciclarea deșeurilor 

municipale, astfel cum sunt prevăzute la 

articolul 11 din Directiva 2008/98/CE. Și, 

pentru a preveni efectele negative asupra 

sănătății oamenilor și asupra mediului, 

statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

numai deșeurile care au fost tratate sunt 

stocate în depozite de deșeuri, însă 

respectarea acestei obligații nu ar trebui să 

ducă la crearea de capacități excedentare în 

tratarea deșeurilor municipale reziduale și 

va ajuta la obținerea de material sortat de 

înaltă calitate. Totodată, pentru a asigura 

coerența dintre obiectivele prevăzute la 

articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și 

obiectivul de reducere a depozitelor de 

deșeuri definit la articolul 5 din prezenta 

directivă și pentru a asigura planificarea 

coordonată a infrastructurilor și 

investițiilor necesare pentru îndeplinirea 

acestor obiective, statele membre care pot 

obține prelungirea termenului pentru 

atingerea obiectivelor privind reciclarea 

deșeurilor municipale ar trebui, de 

asemenea, să beneficieze de o perioadă 

suplimentară pentru atingerea obiectivului 

de reducere până în 2030 a depozitării 

deșeurilor prevăzut în prezenta directivă. 

Este, de asemenea, necesar să se 

garanteze că planificarea transportului de 

deșeuri în cadrul Uniunii se va face de o 

manieră coordonată, astfel încât deșeurile 

să fie tratate în mod sustenabil și eficient 

din punctul de vedere al costurilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 8a (nou) 



 

PA\1093747RO.doc 7/13 PE582.213v01-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Comisia ar trebui să analizeze 

necesitatea de a introduce un obiectiv 

pentru cantitatea totală de deșeuri care ar 

putea fi depozitate, calculat în kilograme 

per persoană per an. Un astfel de obiectiv 

ar permite să se facă mai ușor comparații 

între statele membre și ar permite o mai 

bună evaluare a prevenirii deșeurilor, 

concept care se află pe primul loc în 

ierarhia deșeurilor. Prin urmare, aceasta 

ar contribui, de asemenea, la reducerea 

cantității globale de deșeuri generate 

anual. 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 8b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Pentru a contribui la atingerea 

obiectivelor Directivei 1999/31/CE, 

Comisia ar trebui să promoveze 

coordonarea și schimbul de informații și 

de cele mai bune practici atât între statele 

membre, cât și între diversele sectoare 

economice, inclusiv industria deșeurilor și 

sectorul financiar. Aceasta s-ar putea 

realiza prin crearea unor platforme de 

comunicații care să ajute la răspândirea 

de informații cu privire la noile soluții 

industriale, ar permite o vedere de 

ansamblu mai bună a capacităților 

disponibile și ar contribui la conectarea 

industriei deșeurilor și a sectorului 

financiar și la sprijinirea simbiozei 

industriale. 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 8c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8c) Este esențial să se garanteze că 

legislația existentă în materie de deșeuri 

este pusă în aplicare și în execuție de o 

manieră adecvată. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Datele statistice raportate de statele 

membre sunt esențiale pentru Comisie în 

vederea evaluării respectării legislației 

privind deșeurile 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 de verificare a calității datelor. 

Raportarea fiabilă a datelor statistice 

privind gestionarea deșeurilor este 

esențială pentru punerea în aplicare 

eficientă și asigurarea comparabilității 

datelor între statele membre. Prin urmare, 

atunci când întocmesc rapoartele 

referitoare la respectarea obiectivelor 

stabilite în Directiva 1999/31/CE, statele 

membre ar trebui să aibă obligația de a 

utiliza cea mai recentă metodologie 

elaborată de Comisie și de institutele 

naționale de statistică din statele membre. 

(11) Datele statistice raportate de statele 

membre sunt esențiale pentru Comisie în 

vederea evaluării respectării legislației 

privind deșeurile 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, care ar trebui să fie 

Eurostat, și prin eliminarea obligațiilor de 

raportare caduce, prin evaluarea 

comparativă a metodologilor naționale de 

raportare și prin introducerea unui raport 

de verificare a calității datelor. Raportarea 

fiabilă a datelor statistice privind 

gestionarea deșeurilor este esențială pentru 

punerea în aplicare eficientă și asigurarea 

comparabilității datelor între statele 

membre. Prin urmare, atunci când 

întocmesc rapoartele referitoare la 

respectarea obiectivelor stabilite în 

Directiva 1999/31/CE, statele membre ar 

trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai 

recentă metodologie elaborată de Comisie 

și de institutele naționale de statistică din 

statele membre. 
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Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 12a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Depozitarea deșeurilor periculoase 

colectate împreună cu deșeurile 

municipale poate constitui un risc la 

adresa sănătății umane și a mediului. 

Existența unor programe de cercetare 

privind tratarea deșeurilor periculoase ar 

ajuta la reducerea cantității de deșeuri 

depozitate. Prin urmare, pentru aceste 

programe s-ar putea folosi fondurile 

alocate de Uniune pentru a sprijini 

tranziția spre economia circulară. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 16a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Prezenta directivă a fost adoptată 

ținând seama de angajamentele stabilite 

în Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016 și ar 

trebui să fie pusă în aplicare și în execuție 

în conformitate cu orientările cuprinse în 

același acord. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c 
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Directiva 1999/31/CE 

Articolul 5 – alineatul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Până cel târziu la 31 decembrie 

2024, Comisia examinează obiectivul 

prevăzut la alineatul (5) în vederea 

reducerii acestuia și a introducerii de 

restricții privind depozitarea deșeurilor 

nepericuloase, altele decât deșeurile 

municipale. În acest scop, Comisia 

transmite un raport Parlamentului 

European și Consiliului, însoțit, după caz, 

de o propunere. 

7. Până cel târziu la 31 decembrie 

2024, Comisia examinează obiectivul 

prevăzut la alineatul (5) în vederea 

reducerii acestuia și a introducerii de 

restricții privind depozitarea deșeurilor 

nepericuloase, altele decât deșeurile 

municipale. Comisia analizează, de 

asemenea, dacă se impune introducerea 

unui obiectiv pentru cantitatea totală de 

deșeuri care pot fi depozitate, calculat în 

kilograme per persoană per an. În acest 

scop, Comisia transmite un raport 

Parlamentului European și Consiliului, 

însoțit, după caz, de o propunere. 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/31/CE 

 Articolul 14 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 14a 

 Instrumentele de promovare a tranziției 

către o economie mai circulară 

 1. Pentru a contribui la realizarea 

obiectivelor prevăzute în prezenta 

directivă, statele membre utilizează 

instrumentele și măsurile care figurează 

în anexa IIIa. 

 2. Statele membre raportează Comisiei 

instrumentele sau măsurile specifice 

instituite în conformitate cu alineatul (1) 

până la... [a se introduce data: 

optsprezece luni de la intrarea în vigoare 
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a prezentei directive] și o dată la cinci ani 

începând de la această dată.” 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10a (nou) 

Directiva 1999/31/CE  

Anexa III a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a)  Se adaugă Anexa IIIa, astfel cum 

apare în anexa la prezenta directivă. 

Or. en 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Anexa (nouă) 

Directiva 1999/31/CE  

Anexa III a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ANEXĂ 

 Se adaugă următoarea anexă IIIa: 

 „Anexa IIIa 

 Instrumentele de promovare a tranziției 

către o economie mai circulară. 

 1. Instrumente economice: 

 1.1 creșterea treptată a taxelor de 

depozitare și/sau a comisioanelor pentru 

toate categoriile de deșeuri (municipale, 

inerte, de alt tip); 

 1.2 introducerea sau creșterea taxelor 

și/sau a comisioanelor de incinerare sau 

introducerea unor interdicții specifice 

privind incinerarea deșeurilor reciclabile; 

 1.3 extinderea treptată la întregul teritoriu 

al statelor membre a sistemelor de plată în 
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funcție de deșeurile generate, menite să 

stimuleze producătorii de deșeuri 

municipale să își reducă, să își reutilizeze 

și să își recicleze deșeurile; 

 1.4 măsuri de îmbunătățire a eficienței 

din punctul de vedere al costurilor a 

schemelor existente și viitoare de 

răspundere a producătorilor; 

 1.5 lărgirea domeniului de aplicare al 

schemelor de răspundere a producătorilor 

pentru a include noile fluxuri de deșeuri; 

 1.6 stimulente economice pentru 

autoritățile locale în scopul de a promova 

prevenirea generării de deșeuri, precum și 

de a dezvolta și a impulsiona schemele de 

colectare separată; 

 1.7 măsuri de sprijinire a dezvoltării 

sectorului reutilizării; 

 1.8 măsuri de eliminare a subvențiilor 

dăunătoare care nu sunt coerente cu 

ierarhia deșeurilor. 

 2. Alte măsuri: 

 2.1 măsuri tehnice și fiscale de sprijinire a 

dezvoltării piețelor de produse reutilizate 

și de materiale reciclate (inclusiv 

compostate), precum și de îmbunătățire a 

calității materialelor reciclate; 

 2.2 măsuri de creștere a gradului de 

sensibilizare a publicului cu privire la 

gestionarea corespunzătoare a deșeurilor 

și reducerea deșeurilor aruncate în locuri 

nepermise, inclusiv campanii ad hoc 

pentru a asigura reducerea deșeurilor la 

sursă și un nivel ridicat de participare la 

schemele de colectare separată; 

 2.3 măsuri pentru a asigura coordonarea 

corespunzătoare, inclusiv prin mijloace 

digitale, între toate autoritățile publice 

competente implicate în gestionarea 

deșeurilor și implicarea altor părți 

interesate importante; 

 2.4 utilizarea fondurilor structurale și de 

investiții europene pentru a finanța 

dezvoltarea infrastructurii de gestionare a 
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deșeurilor care este necesară pentru 

îndeplinirea obiectivelor relevante; 

 2.5 crearea de platforme de comunicare 

pentru a promova schimbul de cele mai 

bune practici între industrii și, de 

asemenea, între statele membre; 

 2.6 orice măsură alternativă sau 

suplimentară relevantă care vizează 

realizarea aceluiași scop.” 

Or. en 

 

 

 

 

 


