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Amendamentul 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 1

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1) Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 Aprilie 
2006 privind deşeurile stabileşte cadrul 
legislativ pentru manipularea deşeurilor în 
Comunitate. Aceasta defineşte concepte 
principale precum deşeurile, recuperarea şi 
eliminarea şi stabileşte cerinţele esenţiale 
pentru gestionarea deşeurilor, în special o 
obligaţie pentru o organizare sau 
întreprindere care desfăşoară operaţiuni de 
gestionare a deşeurilor de a avea un permis 
sau de a fi înregistrat şi o obligaţie pentru 
statele membre de a dezvolta planuri de 
gestionare a deşeurilor. Aceasta stabileşte, 
de asemenea, principii majore precum o 
obligaţie de a manipula deşeurile într-un 
mod care să nu aibă un impact negativ 
asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor, o 
încurajare de a aplica ierarhia deşeurilor 
şi, conform principiului conform căruia 
poluatorul plăteşte, o cerinţă conform 
căreia costurile de eliminare a deşeurilor 
trebuie suportate de către cel care deţine 
deşeurilor, de către deţinătorii anteriori sau 
de către producătorii produsului de la care 
provin deşeurile.

(1) Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 Aprilie 
2006 privind deşeurile stabileşte cadrul 
legislativ pentru manipularea deşeurilor în 
Comunitate. Aceasta defineşte concepte 
principale precum deşeurile, recuperarea şi 
eliminarea şi stabileşte cerinţele esenţiale 
pentru gestionarea deşeurilor, în special o 
obligaţie pentru o organizare sau 
întreprindere care desfăşoară operaţiuni de 
gestionare a deşeurilor de a avea un permis 
sau de a fi înregistrat şi o obligaţie pentru 
statele membre de a dezvolta planuri de 
gestionare a deşeurilor. Aceasta stabileşte, 
de asemenea, principii majore precum o 
obligaţie de a manipula deşeurile într-un 
mod care să nu aibă un impact negativ 
asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor, 
ierarhia deşeurilor şi, conform principiului 
conform căruia poluatorul plăteşte, o 
cerinţă conform căreia costurile de 
eliminare a deşeurilor trebuie suportate de 
către cel care deţine deşeurilor, de către 
deţinătorii anteriori sau de către 
producătorii produsului de la care provin 
deşeurile.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură)

Justificare

Complementar amendamentului 21 depus de raportor, care prevede ierarhia deşeurilor ca o 
regulă generală. Prin urmare, directiva nu doar „încurajează” statele membre să aplice 
ierarhia deşeurilor.
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Amendamentul 33
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 1a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1a) Primul obiectiv al oricărei politici 
privind deşeurile ar trebui să fie 
reducerea la minimum a efectelor 
negative ale producerii şi gestionării 
deşeurilor asupra sănătăţii oamenilor şi 
asupra mediului. În acest sens, legislaţia 
privind deşeurile ar trebui, de asemenea, 
să urmărească reducerea consumului de 
resurse şi, deoarece este una dintre cele 
mai eficiente căi de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, să contribuie pe 
deplin la realizarea obiectivelor Uniunii 
Europene privind schimbările climatice. 
Legislaţia privind deşeurile ar trebui, de 
asemenea, să favorizeze aplicarea practică 
a ierarhiei deşeurilor.

Or. en

(Acest amendament adaugă la amendamentul 1 al raportorului relevanţa legislaţiei privind 
deşeurile pentru reducerea schimbărilor climatice.)

Justificare

În spiritul amendamentului 38/108/157/141 în primă lectură a PE, trebuie subliniat faptul că 
legislaţia deşeurilor joacă un rol important în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se 
poate realiza aproximativ 10% din obiectivul Uniunii Europene privind schimbările climatice 
pentru 2020 dacă se recuperează şi se reciclează mai multe deşeuri recuperabile decât se 
depozitează.
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Amendamentul 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 8

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(8) Ar trebui să se aplice reguli 
consecvente şi eficiente privind tratarea 
deşeurilor, sub rezerva anumitor excepţii, 
bunurilor mobile pe care proprietarul le 
elimină sau pe care acesta intenţionează 
sau este nevoit să le elimine.

(8) Ar trebui să se aplice reguli 
consecvente şi eficiente privind tratarea 
deşeurilor, sub rezerva anumitor excepţii, 
substanţelor şi obiectelor mobile pe care 
proprietarul le elimină sau pe care acesta 
intenţionează sau este nevoit să le elimine.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură)

Justificare

Termenul de „proprietate” poate fi interpretat greşit deoarece se pare că sugerează că 
normele se aplică numai pentru deşeurile care aparţin persoanei care le-a evacuat. Cu toate 
acestea, deoarece este destul de posibil ca cineva să evacueze ceva ce nu îi aparţine, termenul 
de „proprietate” ar trebui înlocuit cu termenii utilizaţi în definiţia „deşeurilor”.

Amendamentul 35
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 9a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(9a) Pentru a asigura protecţia totală şi 
preventivă a solului, statele membre pot, 
de asemenea, - în pofida excluderii din 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
– să reglementeze solul (în special solul 
contaminat) la nivel naţional în legislaţia 
lor privind deşeurile.

Or. de
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(III)

Justificare

Poziţia comună prevede excluderea solului (inclusiv a solului neexcavat). Ar trebui să se 
clarifice faptul că – în mod deosebit atâta timp cât nu există dispoziţii în spaţiul Uniunii 
Europene cu privire la sol – statele membre pot, de asemenea, să adopte dispoziţii cu privire 
la solul ca parte din legislaţia lor privind deşeurile.

Amendamentul 36
Anne Laperrouze

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 12

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(12) Clasificarea deşeurilor ca şi deşeuri 
periculoase trebuie să se bazeze, printre 
altele, pe legislaţia comunitară privind 
substanţele chimice, în special în ceea ce 
priveşte clasificarea preparatelor ca fiind 
periculoase, inclusiv pe valori limită ale 
concentraţiilor folosite în respectivul scop. 
Mai mult, trebuie să se păstreze sistemul 
prin care deşeurile şi deşeurile 
periculoase au fost clasificate în 
concordanţă cu lista tipurilor de deşeuri, 
aşa cum aceasta a fost stabilită ultima 
dată prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei, pentru a încuraja o clasificare 
armonizată a deşeurilor şi pentru a 
asigura identificarea armonizată a 
deşeurilor periculoase în spaţiul 
comunitar.

(12) Deşeurile periculoase sunt calificate 
după criterii de risc şi pericol. Ca urmare, 
acestea trebuie să fie reglementate 
conform unor norme stricte, pentru a 
preveni sau limita, pe cât posibil, efectele 
negative datorate gestionării 
necorespunzătoare care pot afecta mediul 
şi pot produce riscuri la adresa sănătăţii şi 
securităţii oamenilor. Datorită 
proprietăţilor periculoase ale acestora, 
deşeurile periculoase necesită o 
gestionare corespunzătoare, care implică 
colectarea specifică şi adaptată şi tehnici 
de tratare, controale speciale şi modalităţi 
speciale de trasabilitate a deşeurilor. Toţi 
operatorii de deşeuri periculoase trebuie 
să aibă calificări şi instruire adecvate.

Or. en

(Amendamentul 11 adoptat în primă lectură)

Justificare

Deoarece DCA va abroga Directiva privind deşeurile periculoase, este în mod deosebit 
important să se asigure luarea adecvată în considerare a sectorului de gestionare a 
deşeurilor periculoase în textul directivei.
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Amendamentul 37
Françoise Grossetête

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 12

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(12) Clasificarea deşeurilor ca şi deşeuri 
periculoase trebuie să se bazeze, printre 
altele, pe legislaţia comunitară privind 
substanţele chimice, în special în ceea ce 
priveşte clasificarea preparatelor ca fiind 
periculoase, inclusiv pe valori limită ale 
concentraţiilor folosite în respectivul scop. 
Mai mult, trebuie să se păstreze sistemul 
prin care deşeurile şi deşeurile 
periculoase au fost clasificate în 
concordanţă cu lista tipurilor de deşeuri, 
aşa cum aceasta a fost stabilită ultima 
dată prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei, pentru a încuraja o clasificare 
armonizată a deşeurilor şi pentru a 
asigura identificarea armonizată a 
deşeurilor periculoase în spaţiul 
comunitar.

(12) Deşeurile periculoase sunt calificate 
după criterii de risc şi pericol. Ca urmare, 
acestea trebuie să fie reglementate 
conform unor norme stricte, pentru a
preveni sau limita, pe cât posibil, efectele 
negative datorate gestionării 
necorespunzătoare care pot afecta mediul,
şi pentru a preveni riscurile la adresa 
sănătăţii şi securităţii oamenilor. Datorită 
proprietăţilor periculoase ale acestora, 
deşeurile periculoase necesită o 
gestionare corespunzătoare care implică 
colectarea specifică şi adaptată şi tehnici 
de tratare, controale speciale şi modalităţi 
speciale de trasabilitate a deşeurilor. Toţi 
operatorii de deşeuri periculoase trebuie 
să aibă calificări şi instruire adecvate.

Or. en

Justificare

Deoarece DCA va abroga Directiva privind deşeurile periculoase, este în mod deosebit 
important să se asigure luarea adecvată în considerare a sectorului de gestionare a 
deşeurilor periculoase în textul directivei, aşa cum s-a sugerat de Parlament în primă lectură
(Amendamentul 11 adoptat în primă lectură). Introducerea unei trimiteri la legislaţia privind 
substanţele chimice din acest considerent produce confuzie. Obiectivele acestor legislaţii sunt 
diferite.

Amendamentul 38
Anne Ferreira

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 12

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(12) Clasificarea deşeurilor ca şi deşeuri (12) Deşeurile periculoase sunt calificate 
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periculoase trebuie să se bazeze, printre 
altele, pe legislaţia comunitară privind 
substanţele chimice, în special în ceea ce 
priveşte clasificarea preparatelor ca fiind 
periculoase, inclusiv pe valori limită ale 
concentraţiilor folosite în respectivul scop. 
Mai mult, trebuie să se păstreze sistemul 
prin care deşeurile şi deşeurile 
periculoase au fost clasificate în 
concordanţă cu lista tipurilor de deşeuri, 
aşa cum aceasta a fost stabilită ultima 
dată prin Decizia 2000/532/CE a 
Comisiei, pentru a încuraja o clasificare 
armonizată a deşeurilor şi pentru a 
asigura identificarea armonizată a 
deşeurilor periculoase în spaţiul 
comunitar.

după criterii de risc şi pericol. Ca urmare, 
acestea trebuie să fie supuse unor norme 
stricte pentru a preveni sau limita, pe cât 
posibil, efectele negative datorate 
gestionării necorespunzătoare care pot 
afecta mediul, şi pentru a preveni riscurile 
la adresa sănătăţii şi securităţii 
oamenilor. Datorită proprietăţilor 
periculoase ale acestora, deşeurile 
periculoase necesită o gestionare 
corespunzătoare care implică colectarea 
specifică şi adaptată şi tehnici de tratare, 
controale speciale şi modalităţi speciale de 
trasabilitate a deşeurilor. Toţi operatorii 
de deşeuri periculoase trebuie să aibă 
calificări şi instruire adecvate.

Or. fr

(Reintroducerea amendamentului 11 adoptat în primă lectură)

Justificare

Abrogarea prezentei directive privind deşeurile periculoase nu trebuie să fie interpretată ca o 
lacună care face posibilă poziţia mai puţin imperativă cu privire la gestionarea deşeurilor 
periculoase. Prin urmare, este important să se facă o precizare clară  în considerente cu 
privire la acest subiect.

Amendamentul 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 12a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(12a) Deşeurile periculoase trebuie să fie 
reglementate conform unor norme stricte 
pentru a preveni efectele negative datorate 
gestionării necorespunzătoare, care pot 
afecta mediul, şi pentru a preveni riscurile 
asupra sănătăţii şi securităţii oamenilor.  
Datorită proprietăţilor periculoase ale 
acestora, deşeurile periculoase necesită o 
gestionare corespunzătoare care implică 
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colectarea specifică şi adaptată şi tehnici 
de tratare, controale speciale şi modalităţi 
speciale de trasabilitate a deşeurilor. Toţi 
operatorii de deşeuri periculoase trebuie 
să aibă calificări şi instruire adecvate.

Or. en

(Reintroducerea amendamentului 11 de la prima lectură în formă modificată)

Amendamentul 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 17

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(17) Definiţiile recuperării şi eliminării 
trebuie să fie modificate pentru a asigura o 
distincţie clară între cele două concepte, 
bazate pe o diferenţă reală în impactul 
asupra mediului prin înlocuirea resurselor 
naturale din economie şi recunoaşterea 
beneficiilor potenţiale pentru mediu şi 
pentru sănătatea oamenilor ale utilizării 
deşeurilor ca şi resurse. În plus, se pot
dezvolta orientări în vederea clarificării 
cazurilor în care această distincţie este 
dificil de pus în practică sau în care 
clasificarea activităţii ca fiind recuperare 
nu corespunde cu impactul real produs 
asupra mediului de operaţiunea respectivă.

(17) Definiţiile recuperării şi eliminării 
trebuie să fie modificate pentru a asigura o 
distincţie clară între cele două concepte, 
bazate pe o diferenţă reală în impactul 
asupra mediului prin înlocuirea resurselor 
naturale din economie şi recunoaşterea 
beneficiilor potenţiale pentru mediu şi 
pentru sănătatea oamenilor ale utilizării 
deşeurilor ca şi resurse. În plus, ar trebui 
să se dezvolte criterii în vederea clarificării 
cazurilor în care această distincţie este 
dificil de pus în practică sau în care 
clasificarea activităţii ca fiind recuperare 
nu corespunde cu impactul real produs 
asupra mediului de operaţiunea respectivă.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură, şi în concordanţă cu amendamentul 38/108/157/140/141 de la prima lectură)

Justificare

Legat de noul amendament la articolul 8 alineatul (2) de către aceiaşi autori. În cazul în care 
prezenta directivă prevede criterii de eficienţă pentru incinerarea deşeurilor, acelaşi lucru ar 
trebui să se facă şi pentru alte operaţiuni de recuperare pentru a distinge mai bine 
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operaţiunile de recuperare reală de cele de recuperare falsă. Deoarece astfel de criterii ar fi 
elemente esenţiale, acestea ar trebui prevăzute în co-decizie.

Amendamentul 41
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 17a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(17a) O reciclare valoroasă şi ecologică 
necesită, printre altele, conformitatea cu 
condiţiile prevăzute în prezenta directivă, 
pe baza cărora se pot determina criteriile 
pentru încheierea stadiului de deşeu.

Or. de

Justificare

În comparaţie cu propunerea Comisiei, articolul 5 alineatul (1) din poziţia comună include 
condiţii suplimentare ca bază pentru criteriile pentru încheierea stadiului de deşeu. Aceste 
condiţii ar trebui să permită un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii şi ar trebui 
să se aplice şi în scopul unei reciclări valoroase.

Amendamentul 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 18

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(18) Prezenta directivă trebuie să clarifice 
de asemenea cazul în care incinerarea 
deşeurilor municipale solide este eficientă 
din punct de vedere energetic şi când 
poate fi considerată ca operaţiune de
recuperare.

eliminat

Or. en
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(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură, şi în concordanţă cu amendamentul 83  de la prima lectură)

Justificare

Poziţia comună ar reclasifica anumite incineratoare de deşeuri municipale ca fiind operaţiuni 
de recuperare, chiar dacă acestea nu sunt conforme cu cea mai bună tehnologie disponibilă. 
O astfel de reclasificare ar atrage investiţii suplimentare în incineratoare şi prin aceasta ar 
defavoriza în mod direct investiţiile necesare pentru refolosire şi reciclare, operaţiuni care 
economisesc mai multă energie şi resurse naturale decât „recuperează” incinerarea. Orice 
astfel de reclasificări ar trebui, prin urmare, să fie eliminate din poziţia comună. Astfel de 
consideraţii privind eficienţa ar fi abordate mai corespunzător în revizuirea IPPC şi a 
directivei privind incinerarea deşeurilor.

Amendamentul 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 20

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
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de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor, 
şi

de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor, 
şi

- când un anumit tip de deşeuri încetează să 
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă. În scopul încheierii 
stadiului de deşeu, o operaţiune de 
recuperare poate fi la fel de simplă 
precum controlarea deşeurilor pentru a 
verifica dacă acestea îndeplinesc criteriile 
de încheiere a stadiului de deşeu.

- când un anumit tip de deşeuri încetează să
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă.

Conceptele de produse secundare şi 
deşeuri care încetează să mai fie 
considerate deşeuri nu se aplică în scopul 
transporturilor transfrontaliere în ţările 
terţe.

Or. en

(Prima parte reprezintă un nou amendament în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din 
Regulamentul de procedură, a doua parte este nouă şi se referă la o supraveghere în prima 

lectură pentru a asigura coerenţa cu obligaţiile internaţionale.)

Justificare

Prima parte: În conformitate cu amendamentele 4 şi 11 depuse de raportor, deşeurile 
încetează să mai fie deşeuri numai atunci când operaţiunea de reutilizare, reciclare sau 
recuperare este finalizată. Simpla verificare a deşeurilor nu poate fi echivalentă cu 
finalizarea unei operaţiuni de recuperare.

A doua parte: Conceptele de produse secundare şi de deşeuri care încetează să mai fie
deşeuri nu se cunosc în legislaţia internaţională privind deşeurile, cum ar fi Convenţia de la 
Basel privind transportarea transfrontalieră a deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri. 
Pentru a asigura conformitatea deplină cu obligaţiile internaţionale, acestea nu pot fi 
aplicate pentru transporturile transfrontaliere.
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Amendamentul 44
Jules Maaten

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 20

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor, 
şi

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor, 
şi

- când un anumit tip de deşeuri încetează să
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 

- când un anumit tip de deşeuri încetează să
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
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demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă. În scopul încheierii stadiului 
de deşeu, o operaţiune de recuperare poate 
fi la fel de simplă precum controlarea 
deşeurilor pentru a verifica dacă acestea 
îndeplinesc criteriile de încheiere a 
stadiului de deşeu.

demolări, unele tipuri de cenuşă, deşeuri 
metalice, compost, deşeuri de hârtie şi 
sticlă. În scopul încheierii stadiului de 
deşeu, o operaţiune de recuperare poate fi 
la fel de simplă precum controlarea 
deşeurilor pentru a verifica dacă acestea 
îndeplinesc criteriile de încheiere a 
stadiului de deşeu.

Or. en

Justificare

Deoarece anumite tipuri de zgură ar trebui să fie considerate mai degrabă produse 
secundare tipice decât deşeuri, includerea zgurii pe lista materialelor potenţiale avute în 
vedere pentru a fi evaluate pe criterii de deşeuri finale.

Amendamentul 45
Anne Ferreira

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 20

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

Nu ar trebui să existe nicio confuzie între 
diferitele aspecte ale definirii deşeurilor, şi 
ar trebui să se aplice proceduri 
corespunzătoare pentru deşeurile care 
încetează să mai fie deşeuri. Pentru a 
specifica anumite aspecte ale definiţiei 
deşeurilor, prezenta directivă ar trebui să 
clarifice

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care 
nu a avut drept obiectiv primar 
producerea unor astfel de substanţe sau 
obiecte reprezintă produse secundare şi 
nu deşeuri. Decizia conform căreia o 
substanţă nu este deşeu poate fi luată 
numai pe baza unei abordări coordonate, 
care să fie actualizată în mod regulat, şi 
în cazul în care aceasta este în 
concordanţă cu protecţia mediului şi a 
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sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare 
generale asupra mediului sau a sănătăţii 
oamenilor, şi
- când un anumit tip de deşeuri încetează să
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă. În scopul încheierii stadiului 
de deşeu, o operaţiune de recuperare poate 
fi la fel de simplă precum controlarea 
deşeurilor pentru a verifica dacă acestea 
îndeplinesc criteriile de încheiere a 
stadiului de deşeu.

când un anumit tip de deşeuri încetează să
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă. În scopul încheierii stadiului 
de deşeu, o operaţiune de recuperare poate 
fi la fel de simplă precum controlarea
deşeurilor pentru a verifica dacă acestea 
îndeplinesc criteriile de încheiere a 
stadiului de deşeu.

Or. fr

Justificare

Orientările publicate de Comisie (21 februarie 2007) reprezintă cadrul relevant pentru 
clarificarea acestei chestiuni şi pentru evitarea unor posibile acţiuni în justiţie. Definiţia 
cuprinsă în poziţia comună a Consiliului poate produce o confuzie mai mare şi poate 
determina o reclasificare nedorită a deşeurilor ca şi produse secundare.

Amendamentul 46
Adriana Poli Bortone

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 20

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
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deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor,
şi

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor, 
şi

- când un anumit tip de deşeuri încetează să 
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă. În scopul încheierii stadiului 
de deşeu, o operaţiune de recuperare poate 
fi la fel de simplă precum controlarea 
deşeurilor pentru a verifica dacă acestea 
îndeplinesc criteriile de încheiere a 
stadiului de deşeu.

- când un anumit tip de deşeuri încetează să 
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă, precum şi alte categorii 
selectate de deşeuri care sunt clar 
identificabile, şi prin normele tehnice 
europene aflate în vigoare. În scopul 
încheierii stadiului de deşeu, o operaţiune 
de recuperare poate fi la fel de simplă 
precum controlarea deşeurilor pentru a 
verifica dacă acestea îndeplinesc criteriile 
de încheiere a stadiului de deşeu.
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Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că noţiunea de finalitate a deşeurile se aplică numai ca excepţie de la 
fluxurile de deşeuri selectate şi clar identificabile. Normele tehnice europene prevăd o bază 
solidă pentru identificarea unor categorii specifice de deşeuri şi obţinerea de informaţii în 
legătură cu caracteristicile tehnice şi de mediu ale acestora.

Amendamentul 47
Vittorio Prodi

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 20

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

(20) Nu ar trebui să existe nicio confuzie 
între diferitele aspecte ale definirii 
deşeurilor, şi ar trebui să se aplice 
proceduri corespunzătoare, acolo unde este 
necesar, pentru produsele secundare care 
nu sunt deşeuri, pe de o parte, sau pentru 
deşeurile care încetează să mai fie deşeuri, 
pe de altă parte. Pentru a specifica anumite 
aspecte ale definiţiei deşeurilor, prezenta 
directivă ar trebui să clarifice:

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor, 
şi

- atunci când substanţe sau obiecte care 
rezultă dintr-un proces de producţie care nu 
a avut drept obiectiv primar producerea 
unor astfel de substanţe sau obiecte 
reprezintă produse secundare şi nu deşeuri. 
Decizia conform căreia o substanţă nu este 
deşeu poate fi luată numai pe baza unei 
abordări coordonate, care să fie actualizată 
în mod regulat, şi în cazul în care aceasta 
este în concordanţă cu protecţia mediului şi 
a sănătăţii oamenilor. Dacă se permite 
utilizarea unui produs secundar sub o 
licenţă de mediu sau conform unor norme 
generale de mediu, acesta poate fi folosit 
de către statele membre ca şi instrument 
pentru a decide că nu se preconizează 
apariţia unor impacturi secundare generale 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor, 
şi
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- când un anumit tip de deşeuri încetează să 
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă. În scopul încheierii stadiului 
de deşeu, o operaţiune de recuperare poate 
fi la fel de simplă precum controlarea 
deşeurilor pentru a verifica dacă acestea 
îndeplinesc criteriile de încheiere a 
stadiului de deşeu.

- când un anumit tip de deşeuri încetează să 
mai fie deşeu, stabilind criterii de încheiere 
a stadiului de deşeu care prevăd un înalt 
nivel de protecţie a mediului şi un 
beneficiu economic şi de mediu; posibilele 
categorii de deşeuri pentru care ar trebui 
dezvoltate specificaţii şi criterii privind 
„încheierea stadiului de deşeu” sunt, 
printre altele, deşeurile din construcţii şi 
demolări, unele tipuri de cenuşă şi zgură, 
deşeuri metalice, compost, deşeuri de 
hârtie şi sticlă şi combustibili alternativi 
clasificaţi cu un conţinut ridicat de 
biomasă ne-virgină.  În scopul încheierii 
stadiului de deşeu, o operaţiune de 
recuperare poate fi la fel de simplă precum 
controlarea deşeurilor pentru a verifica 
dacă acestea îndeplinesc criteriile de 
încheiere a stadiului de deşeu.

Or. en

Justificare

Pentru a evita dezechilibrarea pieţelor prin folosirea biomasei pure în scopuri energetice, 
trebuie să se promoveze utilizarea combustibililor alternativi care au o proporţie ridicată de 
biomasă impură. O astfel de fracţie a biomasei este CO2 neutru. Anumite tipuri de astfel de 
combustibili au o calitate atât de ridicată, făcându-le să fie potrivite pentru a fi utilizate în 
locul combustibililor (fosili), în fabrici industriale controlate. Prin aceasta se economisesc 
resursele naturale primare (spre exemplu cărbunele, „biomasa pură”), emisiile de CO2 şi se 
contribuie la Eu

Amendamentul 48
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 20a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(20a) Încheierea stadiului de deşeu nu 
trebuie să aibă în ansamblu un impact 
dăunător asupra mediului sau a sănătăţii 
datorită utilizării substanţei sau a 
obiectului. Aceasta înseamnă, în toate 
cazurile, că produsele secundare nu 
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trebuie să conţină niveluri substanţial mai 
ridicate de poluanţi decât materiile prime 
primare comparabile. Trebuie să se 
folosească un sistem de certificare a 
calităţii pentru aplicarea acestui criteriu.

Or. de

(Poziţia comună modifică articolul privind încheierea stadiului de deşeu. Aceasta necesită o 
clarificare.)

Justificare

Încheierea stadiului de deşeu nu trebuie să afecteze mediul înconjurător sau sănătatea. Însă, 
introducerea poluanţilor într-un produs poate determina răspândirea poluanţilor în mediul 
înconjurător. De exemplu, folosirea sticlei de plumb purificat din tuburile catodice la 
producerea materialelor de construcţii poate duce pe viitor la o eliberare de plumb în 
atmosferă în momentul demolării. Aceasta nu ar însemna o utilizare durabilă a produselor 
secundare.

Amendamentul 49
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 22

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(22) Pe baza definiţiei deşeurilor, pentru a 
promova certitudinea şi consecvenţa, 
Comisia poate adopta orientări pentru a 
specifica, în anumite cazuri, momentul în 
care substanţele sau obiectele devin 
deşeuri. Astfel de orientări pot fi 
dezvoltate, inter alia, pentru echipamentele 
electronice şi electrice şi vehicule.

(22) Pe baza definiţiei deşeurilor, pentru a 
promova certitudinea şi consecvenţa, 
Comisia ar trebui să adopte măsuri pentru 
a specifica, în anumite cazuri, momentul în 
care substanţele sau obiectele devin 
deşeuri. Astfel de măsuri ar trebui să fie 
dezvoltate, inter alia, pentru echipamentele 
electronice şi electrice şi vehicule.

Or. en

Justificare

Se referă la amendamentul 17 şi la acordul 103 din prima lectură.
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Amendamentul 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 22

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(22) Pe baza definiţiei deşeurilor, pentru a 
promova certitudinea şi consecvenţa, 
Comisia poate adopta orientări pentru a 
specifica, în anumite cazuri, momentul în 
care substanţele sau obiectele devin 
deşeuri. Astfel de orientări pot fi 
dezvoltate, inter alia, pentru echipamentele 
electronice şi electrice şi vehicule.

(22) Pe baza definiţiei deşeurilor, pentru a 
promova certitudinea şi consecvenţa, 
Comisia poate adopta orientări pentru a 
specifica, în anumite cazuri, momentul în 
care substanţele sau obiectele devin 
deşeuri. Astfel de orientări ar trebui
dezvoltate urgent, inter alia, pentru 
echipamente electrice şi electronice şi 
vehicule pentru a acoperi lacunele din 
legislaţia privind transportul deşeurilor. 

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură)

Justificare

Cantităţile mari de deşeuri de echipamente electrice şi electronice sunt transportate spre 
Africa cu intenţia de a fi refolosite, însă sunt doar descărcate acolo. Nave vechi întreprind o 
ultimă călătorie spre Asia pentru a fi tăiate pentru fier vechi în condiţii total inacceptabile 
pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu. Se aşteaptă de multă vreme dezvoltarea de către 
Comisie a unor orientări pentru a astupa lacunele din regulamentul privind transportarea 
deşeurilor în ceea ce priveşte definirea deşeurilor.

Amendamentul 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 26

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(26) Prezenta directivă ar trebui să ajute la 
aducerea Uniunii Europene mai aproape de 
o „societate a reciclării”, căutând să evite 
producerea de deşeuri şi să utilizeze 
deşeurile ca resurse. În special, cel de-al 

(26) Prezenta directivă ar trebui să ajute la 
aducerea Uniunii Europene mai aproape de 
o „societate a reciclării”, căutând să evite 
producerea de deşeuri şi să utilizeze 
deşeurile ca resurse. În special, cel de-al 
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şaselea Program de acţiune comunitară în 
domeniul mediului impune luarea de 
măsuri destinate asigurării separării, 
colectării şi reciclării la sursă a fluxurilor 
de deşeuri prioritare. În conformitate cu 
acest obiectiv şi ca mijloc de facilitare sau 
îmbunătăţire a potenţialului lor de 
recuperare, deşeurile ar trebui colectate 
separat dacă acest lucru este practic din 
punct de vedere tehnic, ecologic şi 
economic, înainte de a desfăşura operaţiuni 
de recuperare care să genereze cele mai 
bune rezultate ecologice globale.

şaselea Program de acţiune comunitară în 
domeniul mediului impune luarea de 
măsuri destinate asigurării separării, 
colectării şi reciclării la sursă a fluxurilor 
de deşeuri prioritare. În conformitate cu 
acest obiectiv şi ca mijloc de facilitare sau 
îmbunătăţire a potenţialului lor de 
recuperare, deşeurile ar trebui colectate 
separat iar compuşii periculoşi ar trebui 
separaţi de fluxurile de deşeuri, dacă acest 
lucru este practic din punct de vedere 
tehnic, ecologic şi economic, înainte de a 
desfăşura operaţiuni de recuperare care să 
genereze cele mai bune rezultate ecologice 
globale.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură, aflat în concordanţă cu amendamentul 54  de la prima lectură)

Justificare

Separarea compuşilor periculoşi, acolo unde este posibil, îmbunătăţeşte posibilităţile de 
recuperare. Compuşii periculoşi ar trebui să fie scoşi din ciclul economic şi să nu 
contamineze noile produse în urma procesului de recuperare.

Amendamentul 52
Eija-Riitta Korhola

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 26a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(26a) Statele membre nu ar trebui să 
sprijine incinerarea materiilor prime 
secundare (reciclatele separate cum ar fi 
hârtia recuperată), în conformitate cu 
scopul unei societăţi a reciclării.

Or. en
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Justificare

După ce Comisia a publicat Pachetul privind acţiunile climatice şi energia regenerabilă, în 
mod deosebit o propunere pentru o directivă privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, este important de observat ca instrumentele economice să nu fie folosite în aşa 
fel încât ierarhia deşeurilor să devină inutilă.

Amendamentul 53
Cristiana Muscardini

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 26a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(26a) Statele membre ar trebui să asigure 
opţiuni de gestionare suficiente şi 
eficiente din punct de vedere al costurilor 
pentru deşeurile care provin din 
operaţiunile de reciclare, recunoscând 
contribuţia principală pe care o au 
instalaţiile de reciclare la reducerea 
eliminării finale a deşeurilor, în acelaşi 
timp menţinând nivelul necesar de 
protecţie a mediului. Astfel de deşeuri 
reziduale reprezintă un obstacol 
important în calea creşterii viitoare a 
capacităţii de reciclare, iar autorităţile 
competente ar trebui să ia măsurile 
necesare în concordanţă cu scopul 
realizării unei „societăţi a reciclării”.

Or. en

(Prima lectură în PE a amendamentului 9)

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că „deşeurile secundare” din urma operaţiunilor de reciclare 
trebuie să fie planificate pentru a dezvolta o societate a reciclării şi pentru a crea pieţe 
principale în Uniunea Europeană.
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Amendamentul 54
Eija-Riitta Korhola

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 26b (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(26b) Statele membre ar trebui să asigure 
opţiuni de gestionare suficiente şi 
eficiente din punct de vedere al costurilor 
pentru deşeurile care provin din 
operaţiunile de reciclare, recunoscând 
contribuţia principală pe care o au 
instalaţiile de reciclare la reducerea 
eliminării finale a deşeurilor, în acelaşi 
timp menţinând nivelul necesar de 
protecţie a mediului. Astfel de deşeuri 
reziduale reprezintă un obstacol 
important în calea creşterii viitoare a 
capacităţii de reciclare, iar autorităţile 
competente ar trebui să ia măsurile 
necesare în concordanţă cu scopul 
realizării unei „societăţi a reciclării”.

Or. en

(Prima lectură în PE a amendamentului 9)

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că „deşeurile secundare” din urma operaţiunilor de reciclare 
trebuie să fie planificate pentru a dezvolta o societate a reciclării şi pentru a crea pieţe 
principale în Uniunea Europeană.

Amendamentul 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 28

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(28) În general, ierarhia deşeurilor 
reprezintă cea mai bună opţiune ecologică 
globală din legislaţia şi politica privind 
deşeurile, în acelaşi timp putând fi necesar 

(28) În general, ierarhia deşeurilor prevede 
o ordine a priorităţilor pentru ceea ce 
reprezintă cea mai bună opţiune ecologică 
globală din legislaţia şi politica privind 
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să se pornească de la o astfel de ierarhie 
pentru anumite fluxuri de deşeuri atunci 
când acest lucru se justifică, inter alia, prin 
fiabilitate tehnică, viabilitate economică şi 
protecţia mediului.

deşeurile, în acelaşi timp putând fi necesar 
să se pornească de la o astfel de ierarhie 
pentru anumite fluxuri de deşeuri atunci 
când acest lucru se justifică, inter alia, prin 
fiabilitate tehnică, viabilitate economică şi 
protecţia mediului.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură)

Justificare

Ierarhia ca atare nu constituie cea mai bună opţiune ecologică în legislaţia privind deşeurile, 
însă prevede o listă de priorităţi pentru identificarea celei mai bune opţiuni din punct de 
vedere ecologic.

Amendamentul 56
Eija-Riitta Korhola

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 28a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(28a) Sprijinul pentru energia 
regenerabilă trebuie să fie compatibil cu 
alte obiective comunitare, în special în 
ceea ce priveşte ierarhia în tratarea 
deşeurilor. În consecinţă, incinerarea 
deşeurilor urbane netriate nu trebuie 
promovată în baza unor sisteme de sprijin 
pentru energia regenerabilă, dacă o astfel 
de promovare ar submina ierarhia 
menţionată anterior.

Or. en

Justificare

După ce Comisia a publicat Pachetul privind acţiunile climatice şi energia regenerabilă, în 
mod deosebit o propunere pentru o directivă privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, este important de observat ca instrumentele economice să nu fie folosite în aşa 
fel încât ierarhia deşeurilor să devină inutilă.
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Amendamentul 57
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 29

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(29) Pentru a permite Comunităţii întregi 
să ajungă să fie de sine stătătoare în 
eliminarea deşeurilor şi în recuperarea  
deşeurilor municipale amestecate 
colectate din locuinţe private şi pentru a 
permite statelor membre să se îndrepte 
spre acest obiectiv în mod individual, este 
necesar să se prevadă o reţea de 
colaborare în ceea ce priveşte instalaţiile 
de eliminare şi instalaţiile de recuperare a 
deşeurilor municipale amestecate, 
colectate din locuinţe private, ţinând cont 
de condiţiile geografice şi de necesitatea 
unor instalaţii specializate pentru anumite 
tipuri de deşeuri.

(29) Conform principiului proximităţii, 
deşeurile prevăzute pentru eliminare ar 
trebui tratate într-una dintre cele mai 
apropiate instalaţii corespunzătoare, cu 
ajutorul celor mai adecvate metode şi 
tehnologii pentru a asigura un nivel 
ridicat de protecţie pentru mediul 
înconjurător şi sănătatea publică. 
Fiecare stat membru ar trebui să ia 
măsurile adecvate, în colaborare cu alte 
state membre, pentru a institui o reţea 
integrată şi adecvată de instalaţii de 
eliminare, ţinând cont de cele mai bune 
tehnici disponibile.

Or. en

(În spiritul primei lecturi în PE a amendamentului 109)

Justificare

Tratarea deşeurilor în Comunitate nu trebuie să fie definit de graniţele naţionale, ci în 
general de cea mai ecologică operaţiune de tratare. Piaţa internă a fost întotdeauna forţa 
directoare a standardelor înalte şi armonizate de mediu.  Cu toate acestea, este necesară 
aplicarea de restricţii pentru deşeurile destinate eliminării. Principiul proximităţii asigură 
evitarea transportului inutil pe distanţe lungi al deşeurilor destinate eliminării, care nu 
serveşte unui scop util.
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Amendamentul 58
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 32

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(32) Este important, în conformitate cu 
ierarhia deşeurilor, şi cu scopul de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
din evacuarea deşeurilor în gropi de gunoi, 
să se faciliteze colectarea separată şi 
tratarea corespunzătoare a deşeurilor 
biologice în vederea producerii unui 
compost ce oferă siguranţă ecologică şi a 
altor materiale bazate pe deşeuri biologice. 
Comisia, după o analiză a gestionării 
deşeurilor biologice, va prezenta 
propuneri pentru măsuri legislative, dacă 
e cazul.

(32) Este important, în conformitate cu 
ierarhia deşeurilor, şi cu scopul de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
din evacuarea deşeurilor în gropi de gunoi, 
să se faciliteze colectarea separată şi 
tratarea corespunzătoare a deşeurilor 
biologice în vederea producerii unui 
compost ce oferă siguranţă ecologică şi a 
altor materiale bazate pe deşeuri biologice. 
În acest scop, prezenta directivă ar trebui 
să prevadă criterii specifice pentru 
colectarea, utilizarea şi tratarea deşeurilor 
biologice.

Or. en

Justificare

Conform primei lecturi în PE, toate criteriile privind deşeurile biologice ar trebui să fie 
prevăzute în prezenta directivă.

Amendamentul 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 32

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(32) Este important, în conformitate cu 
ierarhia deşeurilor, şi cu scopul de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
din evacuarea deşeurilor în gropi de gunoi, 
să se faciliteze colectarea separată şi 
tratarea corespunzătoare a deşeurilor 
biologice în vederea producerii unui 
compost ce oferă siguranţă ecologică şi a 
altor materiale bazate pe deşeuri biologice. 
Comisia, după o analiză a gestionării 

(32) Este important, în conformitate cu 
ierarhia deşeurilor, şi cu scopul de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră provenite 
din evacuarea deşeurilor în gropi de gunoi, 
să se asigure colectarea separată şi tratarea 
corespunzătoare a deşeurilor biologice în 
vederea producerii unui compost ce oferă 
siguranţă ecologică şi a altor materiale 
bazate pe deşeuri biologice. Statele 
membre ar trebui să dezvolte sisteme 
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deşeurilor biologice, va prezenta propuneri 
pentru măsuri legislative, dacă e cazul.

separate de colectare a deşeurilor 
biologice. Comisia, după o analiză a 
gestionării deşeurilor biologice, va 
prezenta propuneri pentru obiective
legislative, dacă e cazul.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură, şi în concordanţă cu amendamentul 112/138  de la prima lectură)

Justificare

Nu ar trebui ca statele membre să fie lăsate să acţioneze după bunul plac în ceea ce priveşte 
deşeurile biologice. Există suficiente cunoştinţe în legătură cu beneficiile compostării pentru 
a impune luarea imediată de măsuri concrete. Statele membre ar trebui să fie obligate să 
dezvolte sisteme separate de colectare a deşeurilor biologice. În schimb, studiul Comisiei ar 
trebui să servească la stabilirea nivelului adecvat de obiective minime.

Amendamentul 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 36

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(36) Conform Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot lua 
măsurile necesare pentru prevenirea 
transporturilor de deşeuri care nu sunt în 
concordanţă cu planurile lor de gestionare 
a deşeurilor. Prin derogare de la respectivul 
regulament, statelor membre ar trebui să li 
se permită să limiteze transporturile care 
vin din exterior la incineratoare clasificate 
ca recuperatoare, în cazul în care s-a 
stabilit că deşeurile naţionale trebuie să fie 
eliminate sau că acele deşeuri trebuie 
tratate într-un mod care nu este conform cu 
planurile lor de gestionare. Este recunoscut 
faptul că este posibil ca anumite state 
membre să nu aibă posibilitatea de a 
asigura o reţea care să cuprindă toată gama 
de instalaţii de recuperare finală pe 

(36) Conform Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot lua 
măsurile necesare pentru prevenirea 
transporturilor de deşeuri care nu sunt în 
concordanţă cu planurile lor de gestionare 
a deşeurilor. Prin derogare de la respectivul 
regulament, statelor membre ar trebui să li 
se permită să limiteze transporturile care 
vin din exterior la incineratoare, în cazul în 
care s-a stabilit că deşeurile naţionale 
trebuie să fie eliminate sau că acele deşeuri 
trebuie tratate într-un mod care nu este 
conform cu planurile lor de gestionare. 
Este recunoscut faptul că este posibil ca 
anumite state membre să nu aibă 
posibilitatea de a asigura o reţea care să 
cuprindă toată gama de instalaţii de 
recuperare finală pe teritoriul lor.
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teritoriul lor.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură, aflat în concordanţă cu amendamentul 83 de la prima lectură)

Justificare

Poziţia comună ar reclasifica anumite incineratoare de deşeuri municipale ca fiind operaţiuni 
de recuperare, chiar dacă acestea nu sunt conforme cu cea mai bună tehnologie disponibilă. 
O astfel de reclasificare ar atrage investiţii suplimentare în incineratoare şi prin aceasta ar 
defavoriza în mod direct investiţiile necesare pentru refolosire şi reciclare, operaţiuni care 
economisesc mai multă energie şi resurse naturale decât „recuperează” incinerarea. Orice 
astfel de reclasificări ar trebui, prin urmare, să fie eliminate din poziţia comună. Astfel de 
consideraţii privind eficienţa ar fi abordate mai corespunzător în revizuirea IPPC şi a 
directivei privind incinerarea deşeurilor.

Amendamentul 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 37

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(37) Pentru a îmbunătăţi modul în care 
acţiunile de prevenire a deşeurilor 
avansează în statele membre şi pentru a 
facilita circulaţia celor mai bunelor practici 
în acest domeniu, este necesar să se 
consolideze dispoziţiile cu privire la 
prevenirea deşeurilor şi să se introducă o 
cerinţă pentru statele membre de a  
dezvolta programe de prevenire a 
deşeurilor care să se concentreze asupra 
impacturilor principale asupra mediului şi 
să ţină cont de întregul ciclu de viaţă al 
produselor şi materialelor. Astfel de măsuri 
ar trebui să urmărească obiectivul de 
rupere a legăturii dintre creşterea 
economică şi impacturilor asupra mediului 
asociate cu producerea de deşeuri. 
Întreprinzătorii, precum şi publicul larg, ar 
trebui să aibă oportunitatea de a participa la 
elaborarea programelor, totodată trebuind 

(37) Pentru a îmbunătăţi modul în care 
acţiunile de prevenire a deşeurilor 
avansează în statele membre şi pentru a 
facilita circulaţia celor mai bunelor practici 
în acest domeniu, este necesar să se adopte 
obiective şi măsuri comunitare cu privire 
la prevenirea deşeurilor şi să se introducă o 
cerinţă pentru statele membre de a  
dezvolta programe de prevenire a 
deşeurilor care să se concentreze asupra 
impacturilor principale asupra mediului şi 
să ţină cont de întregul ciclu de viaţă al 
produselor şi materialelor. Astfel de măsuri 
ar trebui să urmărească obiectivul de 
rupere a legăturii dintre creşterea 
economică şi creşterea volumului de 
deşeuri, precum şi impacturilor asupra 
mediului şi asupra sănătăţii asociate cu 
producerea de deşeuri, prin realizarea unei 
reduceri nete a producţiei de deşeuri, cu 
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să aibă acces la acestea odată ce au fost 
elaborate, în conformitate cu Directiva 
2003/35/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 26 mai 2003 care prevede 
participarea publicului la elaborarea 
anumitor planuri şi programe legate de 
mediu.

caracterul dăunător şi impacturilor
negative ale acestora. Autorităţile locale şi 
regionale, precum şi întreprinzătorii şi
publicul larg, ar trebui să aibă oportunitatea 
de a participa la elaborarea programelor, 
totodată trebuind să aibă acces la acestea 
odată ce au fost elaborate, în conformitate 
cu Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 mai 2003 
care prevede participarea publicului la 
elaborarea anumitor planuri şi programe 
legate de mediu.

Or. en

(Reintroducerea amendamentului 10 de la prima lectură)

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a aduce considerentele în concordanţă cu 
amendamentul 18 depus de raportor.

Amendamentul 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 40

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(40) În interesul simplificării legislaţiei 
comunitare şi al reflectării beneficiilor 
ecologice, dispoziţiile relevante ale 
Directivei 75/439/CEE a Consiliului din 16 
iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor 
uzate ar trebui integrate în prezenta 
directivă. Prin urmare, Directiva 
75/439/CEE ar trebui abrogată. 
Gestionarea uleiurilor uzate ar trebui să se 
realizeze în conformitate cu principiul de 
orientare al ierarhiei deşeurilor, şi ar trebui 
să se prefere opţiunile care generează cele 
mai bune rezultate din punct de vedere 
ecologic la nivel global. Colectarea 
separată a uleiurilor uzate rămâne o 
problemă esenţială pentru corecta 

(40) În interesul simplificării legislaţiei 
comunitare dispoziţiile relevante ale 
Directivei 75/439/CEE a Consiliului din 16 
iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor 
uzate ar trebui integrate în prezenta 
directivă. Prin urmare, Directiva 
75/439/CEE ar trebui abrogată. 
Gestionarea uleiurilor uzate ar trebui să se 
realizeze în conformitate cu principiul de 
orientare al ierarhiei deşeurilor, şi ar trebui 
să se prefere opţiunile care generează cele 
mai bune rezultate din punct de vedere 
ecologic la nivel global. Colectarea 
separată a uleiurilor uzate rămâne o 
problemă esenţială pentru corecta 
gestionare a acestora şi pentru prevenirea 
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gestionare a acestora şi pentru prevenirea 
daunelor asupra mediului determinate de 
eliminarea necorespunzătoare a acestora.

daunelor asupra mediului determinate de 
eliminarea necorespunzătoare a acestora.

Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură)

Justificare

Singurul motiv acceptabil pentru integrarea directivei privind uleiurile uzate în directiva 
cadru privind deşeurile, este simplificarea. Nu există beneficii ecologice procedând astfel.

Amendamentul 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Considerentul 43

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(43) În mod deosebit, ar trebui să se 
confere Comisiei competenţa de a stabili 
criterii referitoare la o serie de probleme 
cum ar fi condiţiile în care un obiect 
trebuie considerat un produs secundar, 
încheierea stadiului de deşeu şi
identificarea deşeurilor care sunt 
considerate periculoase. Mai mult, ar trebui 
să se confere Comisiei competenţa de a 
adapta anexele la progresele tehnice şi 
ştiinţifice şi de a specifica aplicarea 
formulei pentru instalaţiile de incinerare 
la care se face trimitere în anexa II, R1.
Deoarece aceste măsuri sunt de conţinut 
general şi sunt proiectate pentru a modifica 
elementele ne-esenţiale din prezenta 
directivă şi pentru a le suplimenta prin 
adăugarea de elemente noi ne-esenţiale,
acestea trebuie adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor, 
prevăzută în articolul 5a din Decizia 
1999/468/CE.

(43) În mod deosebit, ar trebui să se 
confere Comisiei competenţa de a stabili 
criterii pentru identificarea deşeurilor care 
sunt considerate periculoase. Mai mult, ar 
trebui să se confere Comisiei competenţa 
de a adapta anexele la progresele tehnice şi 
ştiinţifice. Deoarece aceste măsuri sunt de 
conţinut general şi sunt proiectate pentru a 
modifica elementele ne-esenţiale din 
prezenta directivă şi pentru a le suplimenta 
prin adăugarea de elemente noi ne-
esenţiale, acestea trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
a controalelor, prevăzută în articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.
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Or. en

(Amendament nou în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de 
procedură, aflat în concordanţă cu amendamentul 107/121, 45 şi 83 de la prima lectură)

Justificare

Prima parte: În legătură cu amendamentele depuse de raportor sau de aceiaşi autori pentru a 
menţine adoptarea criteriilor pentru produse secundare, pentru cazul în care deşeurile 
încetează să mai fie deşeuri în co-decizie.

A doua parte: În legătură cu amendamentul care elimină formula eficienţei energetice din 
anexă.

Amendamentul 64
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 1

Poziţia comună a Consiliului Amendament

Obiect şi domeniu de aplicare Scop şi domeniu de aplicare
Prezenta directivă prevede măsuri de 
protejare a mediului şi a sănătăţii 
oamenilor prin prevenirea sau reducerea
impacturilor negative ale producerii şi 
gestionării deşeurilor şi prin reducerea 
efectelor globale ale utilizării resurselor şi 
îmbunătăţirea eficienţei unei astfel de 
utilizări.

Scopul prezentei directive este de a proteja 
mediul şi sănătatea oamenilor prin 
prevederea de măsuri pentru prevenirea 
sau reducerea impacturilor negative ale 
producerii şi gestionării deşeurilor şi prin 
reducerea efectelor globale ale utilizării 
resurselor şi îmbunătăţirea eficienţei unei 
astfel de utilizări.

Or. de

Justificare

Parlamentul a introdus un scop în primă lectură (Amendamentul 1). Locul potrivit pentru 
menţionarea scopului este articolul 1 din poziţia comună, care ar trebui să indice scopul şi 
obiectivul instrumentului şi, prin urmare, să fie formulat în mod corespunzător.
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Amendamentul 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 1 – alineatele 1a şi 1b (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1a) În acest sens, ca o regulă generală în 
politica şi legislaţia privind gestionarea şi 
prevenirea producerii deşeurilor, se aplică 
următoarea ierarhie a deşeurilor:
(a) prevenire şi reducere;
(b) pregătire pentru reutilizare;
(c) reciclare;
(d) alte recuperări, spre exemplu 
recuperarea energiei; şi
(e) eliminarea.
(1b) Atunci când aplică ierarhia 
deşeurilor la care se face referire în 
alineatul 1a, statele membre iau măsuri 
pentru a încuraja opţiunile care 
generează cele mai bune rezultate din 
punct de vedere ecologic la nivel global. 
Este posibil ca acest lucru să necesite 
existenţa unor fluxuri de deşeuri 
specifice, pornind de la ierarhie, în cazul 
în care aceasta se poate justifica prin 
evaluări ale ciclului de viaţă, realizate 
asupra impacturilor generale pe care le 
are producerea şi gestionarea unor astfel 
de deşeuri. Statele membre se asigură de 
transparenţa şi caracterul complet al 
acestui proces, cu respectarea normelor 
naţionale de planificare privind 
consultarea şi implicarea cetăţenilor şi a 
părţilor interesate.
Statele membre iau în considerare 
obiectivul de dezvoltare durabilă şi 
principiile generale de protecţie a 
mediului privind precauţia, acţiunile 
preventive, remedierea la sursă a 
daunelor produse asupra mediului şi 
principiul „poluatorul plăteşte”. De 
asemenea, acestea iau în considerare 
fezabilitatea tehnică şi viabilitatea 
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economică, protecţia resurselor, precum 
şi impacturile generale asupra mediului, a 
sănătăţii oamenilor, cele economice şi 
sociale, în conformitate cu prezentul 
articol şi cu articolul 10.

Or. en

(În baza amendamentului 101/14 de la prima lectură)

Justificare

Scopul acestui nou amendament este să se mute articolul 11 privind ierarhia deşeurilor într-
un loc mai accesibil în directivă. În propunerea Comisiei, ierarhia deşeurilor se găseşte în 
articolul 1. Textul privind ierarhia deşeurilor, inclusiv amendamentele 21 şi 22, este aşadar 
mutat înapoi în articolul 1, iar articolul 11 ar trebui, în consecinţă, să fie eliminat. Dacă se 
adoptă, toate trimiterile la articolul 11 din poziţia comună ar trebui să fie adaptate în mod 
corespunzător. Exprimarea din ultimul paragraf trebuie adaptată pentru a reflecta 
dispoziţiile existente în Tratat.

Amendamentul 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(b) teren (in situ) cu sol contaminat 
neexcavat şi clădiri permanent legate de 
terenul respectiv;

eliminat

Or. en

(Reintroducerea parţială a amendamentului 15/134/102/123/126 de la prima lectură)

Justificare

Conform Curţii Europene de Justiţie, solul contaminat neexcavat ar trebui considerat drept 
deşeuri. Prin urmare, nu ar trebui să fie exclus cu totul din domeniul de aplicare al prezentei 
directive, ci numai în măsura în care acesta poate fi acoperit de legislaţia comunitară 
viitoare privind solul. Siturile contaminate reprezintă o problemă majoră de mediu care ar 
trebui să fie soluţionată corespunzător.
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Amendamentul 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(b) teren (in situ) cu sol contaminat 
neexcavat şi clădiri permanent legate de 
terenul respectiv;

(b) teren (in situ) cu sol contaminat 
neexcavat şi clădiri şi alte structuri fixe 
permanent legate de terenul respectiv;

Or. en

Justificare

În afară de clădiri, există şi alte structuri fixe care sunt legate de teren, şi care nu sunt 
clădiri. Prin urmare, este necesară şi denumirea explicită a acestora.

Amendamentul 68
Horst Schnellhardt

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(c) soluri necontaminate şi alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul 
activităţilor de construcţie, în cazul în care 
este sigur că respectivul material va fi 
utilizat pentru construcţii în starea sa 
naturală şi pe locul de unde a fost excavat;

(c) soluri necontaminate excavate şi alte 
materiale geologice naturale, în cazul în 
care este sigur că respectivul material va fi 
utilizat în starea sa naturală şi pe locul de 
unde a fost excavat sau pe alt sit;

Or. de

Justificare

Parlamentul European a adoptat acest amendament în primă lectură pe data de 13 februarie 
2007. Dacă se refoloseşte material excavat necontaminat de pe acelaşi sit, autorităţile 
publice europene nu îl clasifică în mod normal ca fiind deşeuri. Dacă acelaşi material va fi 
folosit în altă parte, acesta este deseori tratat ca deşeuri. Aceasta determină costuri 
administrative semnificative şi inconveniente, fără a avea în schimb vreun avantaj.
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Amendamentul 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(c) soluri necontaminate şi alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul 
activităţilor de construcţie, în cazul în care 
este sigur că respectivul material va fi 
utilizat pentru construcţii în starea sa 
naturală şi pe locul de unde a fost excavat;

(c) soluri necontaminate şi alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul 
activităţilor de construcţie, în cazul în care 
este sigur că respectivul material va fi 
utilizat pentru construcţii în starea sa 
naturală şi pe locul de unde a fost excavat, 
cu condiţia ca materialele geologice 
naturale să nu aibă nicio caracteristică ce 
ar putea determina un impact 
considerabil asupra mediului receptor;

Or. fr

Justificare

Scopul este de a preveni orice schimbări care apar în mediul receptor datorită integrării 
materialelor naturale geologice din altă parte, spre exemplu dacă aceste materiale conţin în 
mod natural niveluri ridicate din una sau mai multe substanţe care ar modifica echilibrele 
naturale iniţiale.

Amendamentul 70
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(c) soluri necontaminate şi alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul 
activităţilor de construcţie, în cazul în 
care este sigur că respectivul material va 
fi utilizat pentru construcţii în starea sa 
naturală şi pe locul de unde a fost 
excavat; 

(c) materiale excavate necontaminate care 
pot fi folosite fie pe acelaşi sit, fie pe alt 
sit.

Or. en
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Justificare

Reintroduce exprimarea de la prima lectură în PE. Orice material excavat necontaminat, nu 
doar materialul excavat din timpul activităţilor de construcţie ar trebui să fie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei directive. Nu este necesar să se aplice legea deşeurilor 
pentru aceste materiale.

Amendamentul 71
Avril Doyle

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(c) soluri necontaminate şi alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul 
activităţilor de construcţie, în cazul în care 
este sigur că respectivul material va fi 
utilizat pentru construcţii în starea sa 
naturală şi pe locul de unde a fost excavat; 

(c) soluri necontaminate excavate şi alte 
materiale geologice naturale, în cazul în 
care este sigur că respectivul material va fi 
utilizat în starea sa naturală şi pe locul de 
unde a fost excavat sau pe alt sit;

Or. en

(Reintroducerea parţială a amendamentului 15/134/102/123/126 de la prima lectură)

Justificare

În cazul în care se refoloseşte material excavat necontaminat pe acelaşi sit, administraţiile 
publice din UE nu îl consideră, în general, drept deşeuri. Când se intenţionează folosirea 
aceloraşi materiale în altă parte, dacă acestea sunt scoase de pe sit, acestea sunt considerate 
fără îndoială deşeuri. Aceasta presupune costuri administrative şi sarcini considerabile.

Amendamentul 72
Horst Schnellhardt

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 2 – prima teză

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(2) În măsura în care sunt acoperite de 
altă legislaţie comunitară, următoarele se 
exclud din domeniul de aplicare al 

(2) Dacă sunt acoperite de altă legislaţie 
comunitară, următoarele se exclud din 
domeniul de aplicare al prezentei directive:
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prezentei directive:

Or. de

Justificare

Amendamentul specifică în mod clar faptul că directivele şi regulamentele UE care se aplică 
pentru anumite tipuri de deşeuri au prioritate faţă de prezenta directivă, acestea reprezentând 
o legislaţie a deşeurilor mai specializată.

Amendamentul 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(aa) teren (in situ) cu sol contaminat 
neexcavat şi clădiri permanent legate de 
terenul respectiv;

Or. en

(Reintroducerea parţială a amendamentului 15/134/102/123/126 de la prima lectură)

Justificare

Conform Curţii Europene de Justiţie, solul contaminat neexcavat ar trebui considerat drept 
deşeuri. Prin urmare, nu ar trebui să fie exclus cu totul din domeniul de aplicare al prezentei 
directive, ci numai în măsura în care acesta poate fi acoperit de legislaţia comunitară 
viitoare privind solul. Siturile contaminate reprezintă o problemă majoră de mediu care ar 
trebui să fie soluţionată corespunzător.

Amendamentul 74
Horst Schnellhardt

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b 

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(b) produsele secundare de origine (b) produsele secundare de origine 
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animală, inclusiv produsele procesate care 
sunt acoperite de Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002, cu excepţia celor care sunt 
destinate incinerării, depozitării în gropi 
de gunoi ecologice sau utilizării într-o 
instalaţie de biogaz sau de compostare;

animală, inclusiv produsele procesate care 
sunt acoperite de Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002;

Or. de

Justificare

Eliminarea previne incertitudinea juridică. Ca şi o lege specială, Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002 are prioritate faţă de o directivă cadru. În consecinţă, ar trebui să se specifice clar 
încă o dată faptul că excluderile cuprinse în prezenta directivă cadru se aplică pentru 
întregul domeniu de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 75
Eija-Riitta Korhola

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul (2) – litera (b)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(b) produsele secundare de origine 
animală, inclusiv produsele procesate care 
sunt acoperite de Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002, cu excepţia celor care sunt 
destinate incinerării, depozitării în gropi de 
gunoi ecologice sau utilizării într-o 
instalaţie de biogaz sau de compostare;

(b) gunoi, produse alimentare nefolosite şi 
produse secundare de origine animală, 
inclusiv produsele procesate care sunt 
acoperite de Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002 care sunt folosite şi la 
producerea combinată de biogaz şi 
îngrăşăminte, cu excepţia acelor produse 
secundare care sunt destinate incinerării 
sau depozitării în gropi de gunoi;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru compatibilitatea directivei cadru privind deşeurile cu 
noul pachet privind acţiunile climatice şi energia regenerabilă. Împreună cu obiectivele de 
protejare a calităţii apei, sunt necesare noi posibilităţi de tratare a gunoiului şi a 
subproduselor de origine animală, inclusiv a produselor alimentare procesate nefolosite. Una 
dintre posibilităţi este folosirea gunoiului, a produselor derivate şi a alimentelor nefolosite 
pentru producerea (energiei) biogazului, în combinaţie cu producerea îngrăşămintelor.
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Amendamentul 76
Horst Schnellhardt

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 2 – alineatul (2) – litera (d)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(d) deşeurile rezultate din explorarea, 
extracţia, tratarea şi depozitarea resurselor
minerale şi din activitatea carierelor care 
intră sub incidenţa Directivei 2006/21/CE.

(d) deşeurile rezultate din explorarea, 
extracţia, tratarea şi depozitarea materiilor 
prime minerale şi din activitatea carierelor 
care intră sub incidenţa Directivei 
2006/21/CE.

Or. de

Justificare

Articolul 2 alineatul (2) litera (d) trebuie să se armonizeze cu conceptele din articolul 2 
alineatul (1) din Directiva 2006/21/CE.

Amendamentul 77
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 4

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(4) „deşeuri biologice” înseamnă deşeuri 
biodegradabile de grădină şi parc, deşeuri 
alimentare şi de bucătărie din gospodării, 
provenite de la restaurante, furnizori de 
produse alimentare şi spaţii în care se 
practică vânzarea cu amănuntul şi deşeuri 
comparabile din fabricile de prelucrare a 
produselor alimentare;

(4) „deşeuri biologice” înseamnă deşeuri 
biodegradabile de grădină şi parc, deşeuri 
alimentare şi de bucătărie din gospodării, 
restaurante, furnizori de produse alimentare 
şi spaţii în care se practică vânzarea cu 
amănuntul şi deşeuri comparabile 
provenite din prelucrarea produselor 
agricole şi silvice;

Or. de

Justificare

Definiţia „deşeurilor biologice” care este nou introdusă în poziţia comună referitoare la 
directiva cadru privind deşeurile exclude o serie de deşeuri care sunt perfect potrivite pentru 
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compostare, cum ar fi fibrele de tutun sau deşeurile provenite din producţia de furaje, care au 
fost acoperite de amendamentul 30 adoptat în primă lectură. Prin urmare, este necesară 
completarea definiţiei.

Amendamentul 78
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 4

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(4) „deşeuri biologice” înseamnă deşeuri 
biodegradabile de grădină şi parc, deşeuri 
alimentare şi de bucătărie din gospodării, 
restaurante, furnizori de produse 
alimentare şi spaţii în care se practică 
vânzarea cu amănuntul şi deşeuri 
comparabile din fabricile de prelucrare a 
produselor alimentare;

(4) „deşeuri biologice” înseamnă deşeuri 
de origine animală sau din plante, în 
scopuri de recuperare, care pot fi 
descompuse de micro-organisme, 
organisme vii sau enzime din sol; 
materialul solului fără un conţinut de 
deşeuri biologice semnificativ şi resturi de 
plante din producţia agricolă, şi care intră 
sub incidenţa articolului 2 alineatul (1) 
litera (f), nu reprezintă deşeuri biologice;

Or. en

Justificare

Amendamentul 30 în primă lectură în PE.

Amendamentul 79
Eija-Riitta Korhola

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 10a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(10a) „colectarea separată” înseamnă 
colectarea atunci când un flux de deşeuri 
este păstrat separat după felul şi natura 
deşeurilor, şi se colectează şi se transportă 
separat;

Or. en
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Justificare

Colectarea separată va fi din ce în ce mai importantă pentru a deveni o societate a reciclării 
şi pentru a dezvolta pieţe principale pentru reciclare. (Amendamentul 104 în primă lectură în 
PE, susţinut de Comisie.)

Amendamentul 80
Cristiana Muscardini

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 10a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(10a) „colectarea separată” înseamnă 
colectarea atunci când un flux de deşeuri 
este păstrat separat după felul şi natura 
deşeurilor, şi se colectează şi se transportă 
separat;

Or. en

Justificare

Colectarea separată va fi din ce în ce mai importantă pentru a deveni o societate a reciclării 
şi pentru a dezvolta pieţe principale pentru reciclare. Amendamentul 104 în primă lectură.

Amendamentul 81
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 11 litera c

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(c) conţinutul de substanţe dăunătoare din 
materiale şi produse;

(c) conţinutul de substanţe periculoase din 
materiale şi produse;

Or. en

Justificare

Termenul de „periculos” este mai adecvat decât termenul „dăunător” deoarece este termenul 
generic folosit în legislaţia europeană în legătură cu substanţele şi preparatele periculoase. 
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Amendamentul 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 13a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(13a) „Reprocesarea înaintea recuperării 
sau a eliminării” se referă la acţiuni care 
preced recuperarea finală sau eliminarea 
deşeurilor, cum ar fi sortarea, strivirea, 
compactarea, ambalarea în pachete, 
uscarea, tocarea, condiţionarea, 
amestecarea sau separarea; în 
conformitate cu procedura stipulată în 
articolul 251 din Tratat, Comisia 
transmite prin…o propunere pentru un 
act legislativ privind adoptarea normelor 
de punere în aplicare pentru stabilirea 
criteriilor de mediu şi eficienţă pe baza 
cărora reprocesarea poate fi considerată o 
procedură de recuperare, având în vedere 
produsul finit al acesteia.

Or. de

În baza articolului 3 litera (i) de la prima lectură

Justificare

În practică, atunci când se abordează problema deşeurilor, marea majoritate a deşeurilor nu 
sunt imediat destinate recuperării finale sau eliminării. Ci, de regulă, deşeurile sunt iniţial 
reprocesate în fabrici independente. Ţinând cont de această importanţă practică majoră, este 
necesară o definiţie separată pentru „reprocesarea dinaintea recuperării sau a eliminării”, 
care până acum, a fost menţionată doar în articolul 3 litera (i). În acelaşi timp, însă, pare a fi 
adecvată adoptarea criteriilor de mediu şi eficienţă pentru reprocesare în concordanţă cu 
procedura legislativă prevăzută în articolul 251 din Tratat.
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Amendamentul  83
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 14

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(14) „recuperare” înseamnă orice
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. 

(14) „recuperare” înseamnă o operaţiune de 
tratare a deşeurilor, care îndeplineşte 
următoarele criterii:

(a) produce deşeuri care înlocuiesc alte 
resurse care ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini respectiva funcţie sau care, prin 
natura lor, sunt preparate pentru un astfel 
de uz;
(b) produce deşeuri de un real folos prin 
respectiva înlocuire;
(c) îndeplineşte orice criterii de eficienţă, 
stabilite în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1);
(d) reduce impacturile generale negative 
asupra mediului prin utilizarea deşeurilor 
ca înlocuitor pentru alte resurse;
(e) asigură conformitatea produselor cu 
legislaţia şi normele comunitare 
aplicabile privind siguranţa;
(f) acordă o prioritate mare protecţiei 
sănătăţii oamenilor şi a mediului şi 
reduce la minimum formarea, eliberarea 
în atmosferă şi răspândirea substanţelor 
periculoase din cadrul procesului.

Anexa II stabileşte o listă a operaţiunilor de 
recuperare, listă care nu este exhaustivă;

Anexa II stabileşte o listă armonizată şi 
care poate fi revizuită a operaţiunilor de 
recuperare;

Or. en

(Prima parte este o reintroducere a amendamentului 127 de la prima lectură, ultimul alineat 
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reprezintă un nou amendament în baza articolului 62 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul 
de procedură.)

Justificare

Înlocuirea resurselor ar trebui să fie avută în vedere numai la nivelul fabricii, nu şi la nivelul 
economiei generale, deoarece aceasta riscă apoi să devină prea extinsă pentru a avea sens. 

Anexa II ar trebui să fie considerată ca o listă armonizată care poate fi în mod evident 
revizuită. Altfel, statele membre pot aplica diferite interpretări care să submineze planurile de 
gestionare a deşeurilor de la nivel naţional prin transporturi transfrontaliere de deşeuri.

Amendamentul 84
Johannes Blokland

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 14

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(14) „recuperare” înseamnă orice
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. 

(14) „recuperare” înseamnă o operaţiune de 
tratare a deşeurilor, care îndeplineşte 
următoarele criterii:

1) produce deşeuri care înlocuiesc alte 
resurse care ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini respectiva funcţie, în fabrică, 
sau care, prin natura lor, sunt preparate 
pentru un astfel de uz;
2) produce deşeuri de un real folos prin 
respectiva înlocuire;
3) îndeplineşte orice criterii de eficienţă, 
stabilite în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1);
4) reduce impacturile generale negative 
asupra mediului prin utilizarea deşeurilor 
ca înlocuitor pentru alte resurse;
5) asigură conformitatea produselor cu 
legislaţia şi normele comunitare 
aplicabile privind siguranţa;
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6) acordă o prioritate mare protecţiei 
sănătăţii oamenilor şi a mediului şi 
reduce la minimum formarea, eliberarea 
în atmosferă şi răspândirea substanţelor 
periculoase din cadrul procesului.

Anexa II stabileşte o listă a operaţiunilor de 
recuperare, listă care nu este exhaustivă;

Anexa II stabileşte o listă exhaustivă a 
operaţiunilor de recuperare; O operaţiune 
de preparare ar trebui să fie aprobată 
numai atunci când aceasta serveşte la 
prepararea deşeurilor pentru recuperarea 
sau reciclarea ulterioară în temeiul 
articolului 16 şi, în acelaşi timp, când este 
evident de la început că toată cantitatea de 
deşeuri preparată, sau o mare parte a 
acestora, va fi destinată întotdeauna 
recuperării sau reciclării; 

Or. en

Justificare

Reformularea amendamentului 8 depus de raportor.  Cuvintele „sau în economia generală” 
sunt eliminate, deoarece aceasta nu se poate dovedi în practică. Cu privire la anexa II, 
această listă ar trebui considerată a fi exhaustivă şi în cazul tuturor operaţiunilor de 
preparare (enumerate în anexa II) ar trebui să existe certitudinea că acestea sunt destinate 
recuperării.

Amendamentul 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 14

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. Anexa II stabileşte o 
listă a operaţiunilor de recuperare, listă 
care nu este exhaustivă;

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. Anexa II stabileşte o 
listă a operaţiunilor de recuperare, listă 
care nu este exhaustivă. Reprocesarea se 
recunoaşte ca recuperare numai dacă este 
prevăzută a pregăti deşeurile pentru o 
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ulterioară recuperare sau reutilizare în 
conformitate cu articolul 16 şi există 
certitudinea anticipată că toată cantitatea 
de deşeuri procesate, sau aproape toată, 
va fi întotdeauna recuperată sau 
reutilizată;

Or. de

Justificare

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Amendamentul 86
Anne Ferreira

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 14

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. Anexa II stabileşte o 
listă a operaţiunilor de recuperare, listă 
care nu este exhaustivă;

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. Anexa II prevede o 
listă comună a operaţiunilor de recuperare; 
aceasta se evaluează şi se revizuieşte în 
mod regulat ţinând cont de progresul 
ştiinţific şi tehnologic;

Or. fr

Justificare

Formularea utilizată în poziţia comună a Consiliului nu este acceptabilă, deoarece afirmarea 
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faptului că lista din anexa II nu este exhaustivă ar genera riscul ca operaţiunile să fie 
clasificate ca şi operaţiuni de recuperare, deşi în realitate acestea nu sunt, în diferite feluri, 
de la un stat membru la altul. Mai mult, dacă s-ar dezvolta noi operaţiuni de recuperare, 
anexa II ar trebui să fie revizuită şi adaptată în concordanţă cu progresul tehnologic şi 
ştiinţific. 

Amendamentul 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 14

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. Anexa II stabileşte o 
listă a operaţiunilor de recuperare, listă 
care nu este exhaustivă;

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie. Anexa II stabileşte o 
listă a operaţiunilor de recuperare, listă 
care nu este exhaustivă;

Or. en

Justificare

Amendament adoptat de PE în primă lectură, care prevede în mod clar scopul precis al 
recuperării ca gestionare a deşeurilor. Este importantă exprimarea mai puţin generală în 
legătură cu locul în care se produce înlocuirea şi serveşte unui scop util.

Amendamentul 88
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 14

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei rezultat principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 

(14) „recuperare” înseamnă orice 
operaţiune al cărei scop principal îl 
reprezintă deşeurile care sunt utile în 
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sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală. Anexa II stabileşte o 
listă a operaţiunilor de recuperare, listă 
care nu este exhaustivă;

sensul că înlocuiesc alte materiale care, 
dacă nu, ar fi fost folosite pentru a 
îndeplini o anumită funcţie, sau deşeuri 
care sunt preparate pentru a îndeplini 
respectiva funcţie, în fabrică sau în 
economia generală, în acelaşi timp 
reducând impacturile globale dăunătoare 
asupra mediului şi ţinând cont de 
protecţia sănătăţii oamenilor. În acelaşi 
timp, trebuie să se acorde atenţie utilizării 
durabile a materialelor, cu referire 
specială la impacturile asupra mediului şi 
a sănătăţii. Anexa II stabileşte o listă a 
operaţiunilor de recuperare, listă care nu 
este exhaustivă;

Or. de

Amendamentul are la bază amendamentele 6 şi 127 în primă lectură

Justificare

În conformitate cu definiţia „recuperării” care este cuprinsă acum în propunere, utilizarea 
deşeurilor menajere pentru umplerea tranşeelor în zone în care solul este impermeabil 
(pentru ca pânza freatică să nu fie pusă în pericol) ar putea fi de asemenea definită ca 
recuperare. Aceasta nu este o formă durabilă de recuperare, deoarece problema abordării 
acestui tip de deşeuri ar fi pur şi simplu transmită generaţiilor viitoare. 

În legătură cu ierarhia deşeurilor care, în baza consideraţiilor de mediu, atribuie o valoare 
mai mare recuperării deşeurilor decât eliminării acestora, este necesară o nouă adăugare. 

Termenul de „scop principal” este în acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie.

Amendamentul 89
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 14 – paragraful 1a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

În acelaşi timp, trebuie să se acorde 
atenţie utilizării durabile a materialelor, 
cu referire specială la impacturile asupra 
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mediului şi a sănătăţii.

Or. de

Justificare

Spre deosebire de propunerea Comisiei, poziţia comună cuprinde o definiţie a „recuperării”. 
Conform acestei definiţii, utilizarea deşeurilor menajere pentru a umple tranşeele în zone în 
care solul este impermeabil (pentru a nu pune în pericol pânza freatică) ar putea fi de 
asemenea definită ca şi recuperare. Este adevărat că o astfel de utilizare a deşeurilor nu ar 
prezenta nici un pericol imediat pentru mediu sau sănătate, însă nu este o formă durabilă de 
recuperare. Problema abordării deşeurilor ar fi pur şi simplu transmisă generaţiilor viitoare 
care ar trebui să le elimine după excavare.

Amendamentul 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 punctul 16

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(16) „reciclarea” înseamnă orice 
operaţiune de recuperare prin care 
materialele considerate deşeuri sunt re-
prelucrate în produse, materiale sau 
substanţe atât în scopul obţinerii de 
produse originale, cât şi în alte scopuri. 
Aceasta cuprinde re-prelucrarea 
materialului organic dar nu include 
recuperarea de energie şi re-prelucrarea în 
materiale care vor fi utilizate ca şi 
combustibili sau pentru operaţiunile de 
rambleare;

(16) „reciclarea” înseamnă re-prelucrarea 
materialele sau a substanţelor din deşeuri 
printr-un proces de producţie prin care 
acestea produc sau sunt integrate în noi
produse, materiale sau substanţe atât în 
scopul obţinerii de produse originale, cât şi 
în alte scopuri. Aceasta cuprinde re-
prelucrarea materialelor organice, însă nu 
cuprinde, inter alia, recuperarea energiei, 
transformarea pentru utilizarea ca şi 
combustibil, procesele care implică 
arderea sau utilizarea ca sursă de energie, 
inclusiv energia chimică, sau operaţiunile 
de rambleiare;

Or. en

Justificare

oiu
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Amendamentul 91
Richard Seeber

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 16

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(16) „reciclarea” înseamnă orice operaţiune 
de recuperare prin care materialele 
considerate deşeuri sunt re-prelucrate în 
produse, materiale sau substanţe atât în 
scopul obţinerii de produse originale, cât şi 
în alte scopuri. Aceasta cuprinde re-
prelucrarea materialului organic însă nu 
include recuperarea de energie şi re-
prelucrarea în materiale care vor fi 
utilizate ca şi combustibili sau pentru
operaţiunile de rambleare;

(16) „reciclarea” înseamnă orice operaţiune 
de recuperare prin care materialele 
considerate deşeuri sunt re-prelucrate în 
produse, materiale sau substanţe atât în 
scopul obţinerii de produse originale, cât şi 
în alte scopuri. Aceasta nu include 
recuperarea de energie;

Or. de

Justificare

Definiţia reciclării, propusă în poziţia comună nu este în acord cu practica. Amendamentul 
conţine o dispoziţie clară cu privire la recuperarea energiei.

Amendamentul 92
Françoise Grossetête

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 16

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(16) „reciclarea” înseamnă orice 
operaţiune de recuperare prin care 
materialele considerate deşeuri sunt re-
prelucrate în produse, materiale sau 
substanţe atât în scopul obţinerii de 
produse originale, cât şi în alte scopuri. 
Aceasta cuprinde re-prelucrarea 
materialului organic dar nu include 
recuperarea de energie şi re-prelucrarea în 
materiale care vor fi utilizate ca şi 
combustibili sau pentru operaţiunile de 

(16) „reciclarea” înseamnă re-prelucrarea 
materialelor sau substanţelor în cadrul 
unui proces de producţie prin care acestea 
sunt integrate în noi produse. Aceasta 
cuprinde re-prelucrarea materialelor 
organice, însă nu cuprinde, inter alia, 
recuperarea energiei, transformarea 
pentru utilizarea ca şi combustibil, 
procesele care implică arderea sau 
utilizarea ca sursă de energie, inclusiv 
energia chimică, şi prelucrarea în 
materiale care vor fi folosite pentru 
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rambleare; operaţiunile de rambleiare;

Or. en

Justificare

Înţelesul reciclării în contextul directivei este „de a trece printr-un nou ciclu”, sau în alte 
cuvinte, reprocesarea materialelor sau a substanţelor. Şi aceasta a fost exact interpretarea 
dată de Parlament în cadrul primei lecturi. Această definiţie este necesară (1) pentru a face 
în mod corect distincţia între operaţiunile de recuperare şi reciclare, care de cele mai multe 
ori sunt diferite în esenţă şi au obiective diferite şi (2) pentru a asigura evitarea ca obiectivele 
reciclării să devină fără sens.

Amendamentul 93
Eija-Riitta Korhola

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 16

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(16) „reciclarea” înseamnă orice 
operaţiune de recuperare prin care 
materialele considerate deşeuri sunt re-
prelucrate în produse, materiale sau 
substanţe atât în scopul obţinerii de 
produse originale, cât şi în alte scopuri. 
Aceasta cuprinde re-prelucrarea 
materialului organic dar nu include 
recuperarea de energie şi re-prelucrarea în 
materiale care vor fi utilizate ca şi 
combustibili sau pentru operaţiunile de 
rambleare;

(16) „reciclarea” înseamnă re-prelucrarea 
materialele sau a substanţelor din deşeuri 
printr-un proces de producţie prin care 
acestea produc sau sunt integrate în noi
produse, materiale sau substanţe atât în 
scopul obţinerii de produse originale, cât şi 
în alte scopuri. Aceasta cuprinde re-
prelucrarea materialului organic dar nu 
include recuperarea de energie şi re-
prelucrarea în materiale care vor fi utilizate 
ca şi combustibili sau pentru operaţiunile 
de rambleiare;

Or. en

Justificare

Amendamentul caută să clarifice definiţia pentru a ţine mai bine seama de transformarea 
etapizată, într-un lanţ de industrii, în produse reciclate noi. (Amendamentul 21 din cadrul 
primei lecturi în PE, susţinut de Comisie.)
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Amendamentul 94
Cristiana Muscardini

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 16

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(16) „reciclarea” înseamnă orice 
operaţiune de recuperare prin care 
materialele considerate deşeuri sunt re-
prelucrate în produse, materiale sau 
substanţe atât în scopul obţinerii de 
produse originale, cât şi în alte scopuri. 
Aceasta cuprinde re-prelucrarea 
materialului organic dar nu include 
recuperarea de energie şi re-prelucrarea în 
materiale care vor fi utilizate ca şi 
combustibili sau pentru operaţiunile de 
rambleare;

(16) „reciclarea” înseamnă re-prelucrarea 
materialele sau a substanţelor din deşeuri 
printr-un proces de producţie prin care 
acestea produc sau sunt integrate în noi
produse, materiale sau substanţe atât în 
scopul obţinerii de produse originale, cât şi 
în alte scopuri. Aceasta cuprinde re-
prelucrarea materialului organic dar nu 
include recuperarea de energie şi re-
prelucrarea în materiale care vor fi utilizate 
ca şi combustibili sau pentru operaţiunile 
de rambleiare;

Or. en

Justificare

Amendamentul caută să clarifice definiţia pentru a ţine mai bine seama de transformarea 
etapizată, într-un lanţ de industrii, în produse reciclate noi. 

Amendamentul 21 din cadrul primei lecturi în PE

Amendamentul 95
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 16

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(16) „reciclarea” înseamnă orice operaţiune 
de recuperare prin care materialele 
considerate deşeuri sunt re-prelucrate în 
produse, materiale sau substanţe atât în 
scopul obţinerii de produse originale, cât şi 
în alte scopuri. Aceasta cuprinde re-
prelucrarea materialului organic dar nu 
include recuperarea de energie şi re-
prelucrarea în materiale care vor fi utilizate 

(16) „reciclarea” înseamnă orice operaţiune 
de recuperare, conform punctului 14, prin 
care materialele considerate deşeuri sunt 
re-prelucrate în produse, materiale sau 
substanţe atât în scopul obţinerii de 
produse originale, cât şi în alte scopuri. 
Aceasta cuprinde re-prelucrarea 
materialului organic dar nu include 
recuperarea de energie şi re-prelucrarea în 
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ca şi combustibili sau pentru operaţiunile 
de rambleare;

materiale care vor fi utilizate ca şi 
combustibili sau pentru operaţiunile de 
rambleiare;

Or. de

Justificare

Definiţia ar trebui să includă o trimitere la definiţia „recuperării” pentru a exprima clar 
faptul că reciclarea face parte din recuperare.

Amendamentul 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 16a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(16a) „reciclat” sau „rata de reciclare”se 
stabileşte folosind cantitatea de material 
produs în urma procesului de reciclare, 
care este folosit ca material pentru 
produse, materiale sau substanţe noi. 

Or. en

Justificare

Definiţia reciclării nu rezolvă problema cantităţii introduse/produse atunci când se stabilesc 
obiective de reciclare sau când se prezintă rapoarte privind cantitatea reciclată de deşeuri. 
Este necesară adăugarea unei definiţii pentru a clarifica faptul că produsul generat în urma 
procesului de reciclare este cel care trebuie măsurat şi folosit pentru a estima cu adevărat 
ceea ce este reciclat.
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Amendamentul 97
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 18

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(18) „eliminare” înseamnă orice operaţiune 
care nu este recuperare chiar şi atunci 
când operaţiunea are ca o consecinţă 
secundară reclamarea substanţelor sau a 
energiei. Anexa I stabileşte o listă a 
operaţiunilor de eliminare, listă care nu 
este exhaustivă;

(18) „eliminare” înseamnă orice operaţiune 
care nu este recuperare. Anexa I stabileşte 
o listă a operaţiunilor de eliminare, listă 
care nu este exhaustivă. Toate operaţiunile 
de eliminare trebuie să acorde prioritate 
protecţiei sănătăţii oamenilor şi a 
mediului.

Or. en

Justificare

Este important să se facă o distincţie clară între recuperarea şi eliminarea deşeurilor. 
Formularea „consecinţă secundară” produce confuzie în ceea ce priveşte reclamarea 
substanţei sau a energiei din deşeuri în instalaţii industriale speciale.

Amendamentul 98
Anne Laperrouze

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 19a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(19a) „recuperarea energiei” reprezintă 
utilizarea combustibililor uzaţi ca şi 
combustibil pentru producerea de energie 
prin incinerare directă cu sau fără alte 
deşeuri sau alt combustibil dar cu 
recuperarea căldurii. Incinerarea 
deşeurilor, unde se adaugă mai multă 
energie decât se obţine pe parcursul 
procesului, nu se consideră recuperare de 
energie;

Or. en
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Justificare

Amendamentul 26 din cadrul primei lecturi în PE.

Punerea corectă în aplicare a directivei necesită o definire precisă a „recuperării energiei” 
care să fie introdusă în articolul 3. Conform definiţiei propuse, recuperarea energiei ar 
trebui să însemne orice operaţiune în care combustibilii uzaţi sunt folosiţi ca şi combustibil 
pentru producerea de energie. Pentru a face distincţia între recuperare şi eliminare, 
propunerea prevede ca procesul să poată fi considerat ca fiind o recuperare a energiei numai 
dacă eficienţa procesului arată faptul că energia este produsă din deşeuri.

Amendamentul 99
Karl-Heinz Florenz

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 19a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(19a) „cele mai bune tehnici disponibile 
de gestionare a deşeurilor” înseamnă cel 
mai eficient şi mai avansat stadiu în 
dezvoltarea activităţilor şi a metodelor de 
funcţionare, care indică adecvarea 
practică a tehnicilor specifice aplicate, pe 
parcursul operaţiunilor de gestionare a 
deşeurilor, pentru evitarea pericolelor 
pentru sănătatea oamenilor şi afectarea 
mediului înconjurător; articolul 2 
alineatul (11) din anexa IV şi respectiva 
anexă la Directiva 96/61/CE se aplică în 
mod corespunzător;

Or. en

Justificare

Amendamentul 32 din cadrul primei lecturi.
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Amendamentul 100
Péter Olajos

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 19a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(19a) „pre-tratare” înseamnă orice 
operaţiune care poate fi realizată pentru 
transportarea, depozitarea, recuperarea 
sau eliminarea într-un mod ecologic, al 
cărei produs îl reprezintă deşeurile care 
necesită tratare ulterioară.

Or. hu

Justificare

Este îngrijorător faptul că propunerea nu cuprinde conceptul de pre-tratare.  Diferite 
dispoziţii legislative nu permit alte operaţiuni de prelucrare a deşeurilor fără pre-tratare, 
deşi astfel de operaţiuni sunt realizate în principal ca şi activitate independentă în rândul 
operatorilor de pe piaţă. Cu toate acestea, conceptul de pre-tratare apare într-o serie de 
locuri în directivă.

Amendamentul 101
Péter Olajos

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 19b (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(19b) „organizaţie care coordonează 
tratarea” înseamnă orice organizaţie 
independentă înfiinţată pentru a 
administra obligaţiile producătorilor şi ale 
distribuitorilor în domeniul returnării şi 
al recuperării, organizaţie care, contra 
cost, îşi asumă obligaţiile producătorilor
şi ale distribuitorilor, în limita condiţiilor 
contractuale; aceasta organizează şi 
coordonează returnarea şi recuperarea 
sau eliminarea deşeurilor pentru care îşi 
asumă răspunderea. 
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Or. hu

Justificare

Multe organizaţii care coordonează tratarea funcţionează în diferite state membre, acestea 
asigurând conformitatea cu obligaţiile de returnare şi recuperare a deşeurilor care se aplică 
producătorilor (părţi cu obligaţii).  În cadrul activităţii lor cotidiene, acestea îndeplinesc 
sarcini importante de gestionare a deşeurilor, făcând nu numai aranjamente pentru 
returnarea şi recuperarea produselor care au devenit deşeuri, ci şi educând în mod activ 
publicul şi oferind informaţii privind mediul, în multe cazuri în cooperare cu ministerul 
responsabil cu protecţia mediului. Recomandăm ca statutul lor juridic să fie clarificat prin 
adoptarea acestei definiţii.

Amendamentul 102
Péter Olajos

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3 – punctul 19c (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(19c) „materii prime secundare” 
înseamnă deşeuri care au trecut printr-o 
operaţiune de recuperare şi respectă 
criteriile prevăzute pentru acest tip de 
materii.

Or. hu

Justificare

Articolul 5 nu specifică în mod clar modul în care sunt caracterizate materiile care nu mai 
sunt deşeuri. În practică, industria se referă la deşeurile care au trecut printr-o operaţiune de 
recuperare ca materii prime secundare. 

Amendamentul103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 3a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

Articolul 3a
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(1) Ca o regulă generală în politica şi 
legislaţia privind gestionarea şi 
prevenirea producerii deşeurilor, se aplică 
următoarea ierarhie a deşeurilor:
(a) prevenirea şi reducerea;
(b) prepararea pentru reutilizare;
(c) reciclarea;
(d) alte recuperări, spre exemplu 
recuperarea energiei ; şi
(e) eliminarea.
(2) Atunci când aplică ierarhia deşeurilor 
la care se face referire în alineatul 1, 
statele membre iau măsuri pentru a 
încuraja opţiunile care generează cele 
mai bune rezultate din punct de vedere 
ecologic la nivel global. Este posibil ca 
acest lucru să necesite existenţa unor 
fluxuri de deşeuri specifice, pornind de la 
ierarhie, în cazul în care aceasta se poate 
justifica prin considerarea ciclului de 
viaţă în impacturile generale pe care le 
are producerea şi gestionarea unor astfel 
de deşeuri. Statele membre se asigură de 
transparenţa şi caracterul complet al 
acestui proces, cu respectarea normelor 
naţionale de planificare privind 
consultarea şi implicarea cetăţenilor şi a 
părţilor interesate.
Statele membre iau în considerare 
principiile generale de protecţie a 
mediului privind precauţia şi 
durabilitatea, fezabilitatea tehnică şi 
viabilitatea economică, protecţia 
resurselor, precum şi impacturile generale 
asupra mediului, a sănătăţii oamenilor, 
cele economice şi sociale, în concordanţă 
cu articolele 1 şi 10.

Or. en

(fostul articol 11)

Justificare

Acest amendament cuprinde amendamentele 21 şi 22 din proiectul de recomandare. Scopul 
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acestui nou amendament este să se mute articolul 11 privind ierarhia deşeurilor într-un loc 
mai accesibil în directivă.  În propunerea Comisiei, ierarhia deşeurilor se găseşte în articolul 
1. Textul privind ierarhia deşeurilor, inclusiv amendamentele 21 şi 22, este aşadar mutat 
înapoi în acest nou articol 3a, iar articolul 11 ar trebui, în consecinţă, să fie eliminat. 

Amendamentul 104
Anne Ferreira

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1) O substanţă sau un obiect, care rezultă 
dintr-un proces de producţie, al cărui scop 
primar nu este producerea articolului 
respectiv, poate fi considerat ca nefiind 
deşeu în temeiul punctului (1) de la 
articolul 3, ci un produs secundar numai 
dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

eliminat

(a) este sigură utilizarea ulterioară a 
substanţei sau a obiectului respectiv;
(b) substanţa sau obiectul poate fi folosit 
direct fără altă procesare ulterioară, alta 
decât practica industrială normală;
(c) substanţa sau obiectul este produs ca 
parte integrantă dintr-un proces de 
producţie; şi 
(d) utilizarea ulterioară este legală, adică 
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia, şi 
nu determină producerea de impacturi
generale negative asupra mediului sau a 
sănătăţii oamenilor.
(2) În baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), se pot adopta măsuri pentru 
a stabili criteriile care să fie îndeplinite 
pentru anumite substanţe sau obiecte care 
sunt considerate produse secundare şi nu
deşeuri în temeiul punctului (1) din 
articolul 3. Aceste măsuri, destinate 
modificării elementelor neesenţiale din 
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prezenta directivă prin completarea
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor 
la care se face trimitere în articolul 36 
alineatul (2).

Or. fr

(Orientările publicate de Comisie (21 februarie 2007) reprezintă cadrul relevant pentru 
clarificarea acestei chestiuni şi pentru evitarea unor posibile acţiuni în justiţie.)

Justificare

Definiţia cuprinsă în poziţia comună a Consiliului poate determina o confuzie mai mare şi o 
reclasificare nedorită a deşeurilor ca şi produse secundare. Prin urmare, conceptul de 
„produs secundar” reprezintă o sursă considerabilă de acţiuni în justiţie şi o ameninţare 
pentru protecţia mediului şi a sănătăţii, precum şi pentru obiectivele unui nivel ridicat de 
protecţie în aceste două domenii. Nu există nici un motiv pentru a adăuga o nouă categorie 
între produse şi deşeuri.

Amendamentul 105
Johannes Blokland

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1) O substanţă sau un obiect, care rezultă 
dintr-un proces de producţie, al cărui scop 
primar nu este producerea articolului 
respectiv, poate fi considerat ca nefiind 
deşeu în temeiul punctului (1) de la 
articolul 3, ci un produs secundar numai 
dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

(1) O substanţă sau un obiect, care rezultă 
dintr-un proces de producţie, al cărui scop 
primar nu este producerea articolului 
respectiv, poate fi considerat ca nefiind 
deşeu în temeiul punctului (1) de la 
articolul 3, ci un produs secundar numai 
dacă se îndeplinesc condiţiile din Anexa –
Ia.

(a) este sigură utilizarea ulterioară a 
substanţei sau a obiectului respectiv;
(b) substanţa sau obiectul poate fi folosit 
direct fără altă procesare ulterioară, alta 
decât practica industrială normală;
(c) substanţa sau obiectul este produs ca 
parte integrantă dintr-un proces de 
producţie; şi 
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(d) utilizarea ulterioară este legală, adică 
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia, şi 
nu determină producerea de impacturi
generale negative asupra mediului sau a 
sănătăţii oamenilor.
(2) În baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), se pot adopta măsuri pentru 
a stabili criteriile care să fie îndeplinite 
pentru anumite substanţe sau obiecte care 
sunt considerate produse secundare şi nu 
deşeuri în temeiul punctului (1) din 
articolul 3. Aceste măsuri, destinate 
modificării elementelor neesenţiale din 
prezenta directivă, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor la 
care se face trimitere în articolul 36 
alineatul (2).

(2) Anexa – Ia poate fi modificată pentru a 
determina criteriile care trebuie îndeplinite 
pentru anumite substanţe sau obiecte 
pentru a putea fi considerate produse 
derivate şi nu deşeuri în conformitate cu 
articolul 3 punctul 1. În cazul în care 
persistă îndoieli, ar putea fi adoptate 
măsuri suplimentare pentru clarificarea 
diferenţei dintre produsele derivate şi 
deşeuri. Aceste măsuri, inclusiv criteriile 
ecologice şi de calitate, concepute pentru a 
modifica elementele neesenţiale ale 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor la 
care se face trimitere în articolul 36 
alineatul (2).

(3) Un produs secundar în contextul 
prezentei directive nu reprezintă deşeuri 
şi, prin urmare, poate fi considerat un 
produs.

Or. en

(Conform articolului 62 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură, comunicarea 
Comisiei (COM(2007)59 din 21 februarie 2007) poate fi considerată ca fiind o acţiune nouă 

ce a apărut după prima lectură (13 februarie 2007).)

Justificare

Programul decizional din anexa II la această comunicare reprezintă un instrument foarte bun 
pentru a evalua dacă un material este un produs secundar sau deşeu. De asemenea, ar trebui 
să se specifice clar faptul că în legislaţia europeană privind deşeurile avem numai două 
categorii: deşeuri şi ne-deşeuri (sau produse). Prin urmare, ar trebui să se specifice foarte 
clar faptul că un produs secundar nu este un deşeu ci un produs, pentru a evita o posibilă 
suprapunere sau o neconcordanţă între legislaţia privind deşeurile şi REACH.
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Amendamentul 106
Anne Laperrouze

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1) O substanţă sau un obiect, care rezultă 
dintr-un proces de producţie, al cărui scop 
primar nu este producerea articolului 
respectiv, poate fi considerat ca nefiind 
deşeu în temeiul punctului (1) de la 
articolul 3, ci un produs secundar numai 
dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

eliminat

(a) este sigură utilizarea ulterioară a 
substanţei sau a obiectului respectiv;
(b) substanţa sau obiectul poate fi folosit 
direct fără altă procesare ulterioară, alta 
decât practica industrială normală;
(c) substanţa sau obiectul este produs ca 
parte integrantă dintr-un proces de 
producţie; şi 
(d) utilizarea ulterioară este legală, adică 
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia, şi 
nu determină producerea de impacturi
generale negative asupra mediului sau a 
sănătăţii oamenilor.
(2) În baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), se pot adopta măsuri pentru 
a stabili criteriile care să fie îndeplinite 
pentru anumite substanţe sau obiecte care 
sunt considerate produse secundare şi nu 
deşeuri în temeiul punctului (1) din 
articolul 3. Aceste măsuri, destinate 
modificării elementelor neesenţiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor 
la care se face trimitere în articolul 36 
alineatul (2).

Or. en
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(Comisia a publicat Comunicarea sa interpretativă privind produsele secundare după prima 
lectură în Parlamentul European. Aceasta poate fi considerată o acţiune nouă.)

Justificare

În versiunea sa actuală, articolul 4 privind produsele secundare ar putea fi folosit pentru a 
eluda atât Directiva cadru privind deşeurile cât şi Directiva Reach. Pericolul acestui articol 
îl reprezintă o creştere a incertitudinii legale.

Amendamentul 107
Marcello Vernola

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1) O substanţă sau un obiect, care rezultă 
dintr-un proces de producţie, al cărui scop 
primar nu este producerea articolului 
respectiv, poate fi considerat ca nefiind 
deşeu în temeiul punctului (1) de la 
articolul 3, ci un produs secundar numai 
dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

(1) O substanţă sau un obiect, care rezultă 
dintr-un proces de producţie, al cărui scop 
primar nu este producerea articolului 
respectiv, poate fi considerat ca nefiind 
deşeu în temeiul punctului (1) de la 
articolul 3, ci un produs secundar, numai 
dacă se îndeplinesc, în mod exclusiv,
următoarele condiţii:

Or. it

Justificare

Este important să se împiedice statele membre să impună condiţii suplimentare care ar putea 
face ca punerea în aplicare a directivei să fie mai covârşitoare. 

Amendamentul 108
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 - litera a

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(a) este sigură utilizarea ulterioară a 
substanţei sau a obiectului respectiv;

(a) este sigură utilizarea ulterioară a 
substanţei sau a obiectului respectiv şi 
există o piaţă pentru aceasta/acesta,



PE402.733v01-00 64/71 AM\711129RO.doc
Traducere externă

RO

Or. de

Justificare

Pentru un produs, este evident că trebuie să existe o piaţă. Aşadar, aceasta ar trebui să fie şi 
o condiţie prealabilă pentru un produs secundar.

Amendamentul 109
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 - litera b

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(b) substanţa sau obiectul poate fi folosit 
direct fără altă procesare ulterioară, alta 
decât practica industrială normală;

(b) substanţa sau obiectul poate fi folosit 
direct fără altă procesare ulterioară, alta 
decât practica industrială normală, în care 
trebuie să se ţină cont de poluanţii 
aferenţi, specifici deşeurilor,

Or. de

(Poziţia comună cuprinde un nou articol privind produsele secundare)

Justificare

Substanţele obţinute în urma unui proces de producţie, care nu reprezintă scopul principal al 
acelui proces, pot cuprinde poluanţi. Dacă o substanţă conţine poluanţi specifici deşeurilor, 
care nu sunt cuprinşi în alte produse utilizate în acelaşi scop, aceasta indică o intenţie de a 
elimina substanţa respectivă. Acest lucru trebuie clarificat în articolul 4.

Amendamentul 110
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 - litera c

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(c) substanţa sau obiectul este produs ca 
parte integrantă dintr-un proces de 
producţie; şi 

(c) substanţa sau obiectul este produs ca 
parte integrantă dintr-un proces de 
producţie cu asigurarea calităţii într-o 
structură definită sau cu specificaţii 
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definite; şi 

Or. de

Justificare

Pentru a fi definit ca produs, substanţa sau obiectul trebuie să fie de o calitate constantă. 
Aşadar, aceasta trebuie să fie o condiţie prealabilă pentru un produs secundar.

Amendamentul 111
Karin Scheele

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 - litera d

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(d) utilizarea ulterioară este legală, adică 
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia, şi nu 
determină producerea de impacturi
generale negative asupra mediului sau a 
sănătăţii oamenilor.

(d) utilizarea ulterioară este legală, adică 
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia, şi nu
determină producerea de impacturi
generale negative asupra mediului sau a 
sănătăţii oamenilor. Trebuie să fie luate 
măsuri pentru a se asigura că poluanţii 
specifici deşeurilor nu intră în ciclul 
materialelor în cantităţi care să pericliteze 
sănătatea sau mediul înconjurător.

Or. de

(Poziţia comună cuprinde un nou articol privind produsele secundare)

Justificare

Substanţele obţinute în urma unui proces de producţie, care nu reprezintă scopul principal al 
acelui proces, pot cuprinde poluanţi. Dacă o substanţă conţine poluanţi specifici deşeurilor, 
care nu sunt cuprinşi în alte produse utilizate în acelaşi scop, aceasta indică o intenţie de a 
elimina substanţa respectivă. Acest lucru trebuie clarificat în articolul 4.



PE402.733v01-00 66/71 AM\711129RO.doc
Traducere externă

RO

Amendamentul 112
Marcello Vernola

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 - litera d

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(d) utilizarea ulterioară este legală, adică 
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia, şi nu 
determină producerea de impacturi
generale negative asupra mediului sau a 
sănătăţii oamenilor.

(d) utilizarea ulterioară este legală, adică 
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia.

Or. it

Justificare

Ultima clauză din poziţia comună pare redundantă, deoarece s-a prevăzut deja că cerinţele 
legale privind protecţia mediului şi a sănătăţii trebuie să fie îndeplinite. 

Amendamentul 113
Mojca Drčar Murko

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 1 - litera d

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(d) utilizarea ulterioară este legală, adică
substanţa sau obiectul îndeplineşte toate 
cerinţele relevante privind produsul, cele 
de mediu şi de protecţie a sănătăţii pentru 
utilitatea specifică a acesteia/acestuia, şi 
nu determină producerea de impacturi
generale negative asupra mediului sau a 
sănătăţii oamenilor.

(d) utilizarea ulterioară este legală, adică
produsul secundar poate să nu fie ceva pe 
care producătorul este obligat să îl arunce 
sau pentru care este interzisă utilizarea 
prevăzută conform legislaţiei naţionale 
sau europene.

Or. en

Justificare

Articolul 4 este nou. Poziţia comună introduce la punctele (a), (b) şi (c) un test cumulativ din 
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trei părţi, prevăzut în jurisprudenţa recentă a CEJ. În plus faţă de acest test, CEJ a constatat 
că şi uzul pentru care este destinat produsul secundar trebuie să fie legal. Formularea de la 
litera (d) din poziţia comună nu este suficient de precisă; ar trebui înlocuită cu formularea 
utilizată de Comisie în Comunicarea interpretativă privind deşeurile şi produsele secundare 
din 21 februarie 2007.

Amendamentul 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(2) În baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), se pot adopta măsuri pentru a 
stabili criteriile care să fie îndeplinite 
pentru anumite substanţe sau obiecte care 
sunt considerate produse secundare şi nu 
deşeuri în temeiul punctului (1) din 
articolul 3. Aceste măsuri, destinate 
modificării elementelor neesenţiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor 
la care se face trimitere în articolul 36 
alineatul (2).

(2) În baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), Comisia prezintă o 
propunere legislativă pentru a stabili 
criteriile ecologice şi de calitate care să fie 
îndeplinite pentru anumite substanţe sau 
obiecte care sunt considerate produse 
secundare şi nu deşeuri în temeiul 
punctului (1) din articolul 3. În absenţa 
unor astfel de criterii la nivel comunitar 
sau a jurisprudenţei aplicabile, 
substanţele, materialele sau obiectele în 
cauză sunt considerate în continuare 
deşeuri.

Or. en

(Reintroducerea parţială a amendamentului 107/121 şi a amendamentului 7 din cadrul 
primei lecturi)

Justificare

Este important să se asigure faptul că noua definiţie a produselor secundare nu determină 
scăpări care ar permite deşeurilor să iasă de sub incidenţa prezentei directive. Prin urmare, 
ar trebui să se stabilească criterii specifice de calitate şi mediu înainte ca această 
reclasificare să se producă. Deoarece aceste criterii ar reprezenta elemente esenţiale, acestea 
ar trebui adoptate în co-decizie.
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Amendamentul 115
Mojca Drčar Murko

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(2) În baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), se pot adopta măsuri pentru a 
stabili criteriile care să fie îndeplinite 
pentru anumite substanţe sau obiecte care 
sunt considerate produse secundare şi nu 
deşeuri în temeiul punctului (1) din 
articolul 3. Aceste măsuri, destinate 
modificării elementelor neesenţiale din 
prezenta directivă prin completarea
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor la 
care se face trimitere în articolul 36 
alineatul (2).

(2) În baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), şi având în vedere în mod 
deosebit principiul precauţiei, 
preocupările privind mediul şi sănătatea, 
precum şi condiţiile stabilite prin 
jurisprudenţă, Comisia poate adopta 
măsuri pentru a stabili dacă substanţe sau 
obiecte specifice pot fi considerate 
produse secundare şi nu deşeuri. Aceste 
măsuri se adoptă fie printr-o propunere 
legislativă, fie în conformitate cu 
procedura de reglementare a controalelor la 
care se face trimitere în articolul 36 
alineatul (2), după caz.

În absenţa unor astfel de măsuri adoptate 
la nivel european sau a unei 
jurisprudenţe europene specifice 
aplicabile, materialele sau substanţele în 
cauză ar trebui să fie considerate în 
continuare deşeuri.

Or. en

Justificare

Articolul 4 se aplică pentru o varietate amplă de procese industriale şi reprezintă o nouă 
categorie legală.  Pentru a menţine un nivel ridicat de certitudine legală, definiţia produselor 
secundare trebuie să fie interpretată cu stricteţe.  Este necesar să se sublinieze faptul că în 
absenţa măsurilor adoptate la nivel european, materialele şi substanţele sunt considerate în 
continuare deşeuri.



AM\711129RO.doc 69/71 PE402.733v01-00
Traducere externă

RO

Amendamentul 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(2a) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică 
pentru transporturile transfrontaliere în 
ţările terţe.

Or. en

(Amendament nou pentru a corecta o omitere din prima lectură pentru a asigura coerenţa cu 
obligaţiile internaţionale)

Justificare

Conceptul de „produse secundare” nu este cunoscut în legislaţia internaţională privind 
deşeurile, cum ar fi Convenţia de la Basel privind transporturile transfrontaliere de deşeuri 
periculoase şi alte deşeuri. Pentru a asigura pe deplin concordanţa cu obligaţiile 
internaţionale, produsele secundare trebuie să fie considerate în continuare deşeuri în sensul 
transporturilor transfrontaliere.

Amendamentul 117
Françoise Grossetête

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1) Anumite deşeuri specificate încetează 
să mai fie deşeuri în sensul punctului (1) 
din articolul 3 atunci când acestea au fost 
supuse unei operaţiuni de recuperare şi 
îndeplinesc criteriile specifice care vor fi 
dezvoltate în concordanţă cu următoarele 
condiţii:

(1) Statele membre pot solicita Comisiei 
să stabilească dacă, în mod excepţional, 
un anumit deşeu încetează să mai fie
deşeu atunci când acesta fost supus unei 
operaţiuni de recuperare în scopul 
reciclării şi îndeplineşte criteriile specifice 
care vor fi dezvoltate în concordanţă cu 
următoarele condiţii:

(a) substanţa sau obiectul se foloseşte în 
mod obişnuit pentru un anumit scop;

(a) substanţa sau obiectul se foloseşte în 
mod obişnuit pentru scopurile specifice;

(b) există o piaţă sau o cerere pentru o 
astfel de substanţă sau un astfel de obiect;

(b) există o piaţă pentru o astfel de 
substanţă sau un astfel de obiect;
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(c) substanţa sau obiectul îndeplineşte 
cerinţele tehnice pentru scopul specific la 
care se face referire la (a) şi respectă 
legislaţia şi normele aplicabile existente 
pentru produse; şi

(c) substanţa sau obiectul îndeplineşte 
cerinţele tehnice pentru scopul specific şi 
respectă legislaţia şi normele aplicabile 
existente pentru produse; şi

(d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu 
va determina impacturi globale negative 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor.

(d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu 
va determina impacturi globale negative 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor.

Or. en

Justificare

Conform legislaţiei europene actuale, deşeurile care sunt transformate în combustibili nu 
încetează să mai fie deşeuri până când nu are loc procesul de incinerare sau ardere. 
Directiva privind incinerarea deşeurilor prevede un cadru de reglementare strict, precum şi 
standarde de funcţionare care asigură un nivel ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii 
publice.  Declasificarea unor astfel de fluxuri de deşeuri înseamnă că arderea lor nu mai 
intră sub incidenţa Directivei privind incinerarea deşeurilor, şi nici a regulamentelor privind 
transportarea deşeurilor. Aceasta ar putea duce la impacturi negative asupra mediului. 

Amendamentul 118
Johannes Blokland

Poziţia comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului Amendament

(1) Anumite deşeuri specificate încetează 
să mai fie deşeuri în sensul punctului (1) 
din articolul 3 atunci când acestea au fost 
supuse unei operaţiuni de recuperare şi 
îndeplinesc criteriile specifice care vor fi 
dezvoltate în concordanţă cu următoarele 
condiţii:

(1) Statele membre pot solicita Comisiei 
să stabilească dacă, în mod excepţional, 
un anumit deşeu încetează să mai fie
deşeu în sensul punctului (1) de la articolul 
3, atunci când acesta fost supus unei 
operaţiuni de recuperare şi îndeplineşte 
criteriile specifice care vor fi dezvoltate în 
concordanţă cu următoarele condiţii:

(a) substanţa sau obiectul se foloseşte în 
mod obişnuit pentru un anumit scop; 

(a) substanţa sau obiectul se foloseşte în 
mod obişnuit pentru un anumit scop;

(b) există o piaţă sau o cerere pentru o 
astfel de substanţă sau un astfel de obiect;

(b) există o piaţă sau o cerere pentru o 
astfel de substanţă sau un astfel de obiect;

(c) substanţa sau obiectul îndeplineşte 
cerinţele tehnice pentru scopul specific la 
care se face referire la (a) şi respectă 
legislaţia şi normele aplicabile existente 

(c) substanţa sau obiectul îndeplineşte 
cerinţele tehnice pentru scopul specific la 
care se face referire la (a) şi respectă 
legislaţia şi normele aplicabile existente 
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pentru produse; şi pentru produse; şi
(d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu 
va determina impacturi globale negative 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor.

(d) utilizarea substanţei sau a obiectului nu 
va determina impacturi globale negative 
asupra mediului sau a sănătăţii oamenilor.

Or. en

Justificare

Rearanjarea unei părţi a amendamentului 45 din cadrul primei lecturi în PE pentru a 
exprima mai precis condiţiile în care deşeurile pot înceta a mai fi deşeuri.
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