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Amendamentul 119
Horst Schnellhardt

Poziția comună a Consiliului
Considerentul 40

Poziția comună a Consiliului Amendament

(40) În vederea simplificării legislației 
comunitare și al reflectării beneficiilor 
pentru mediu, dispozițiile relevante din 
Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 
iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor 
uzate ar trebui incluse în prezenta directivă 
și, prin urmare, Directiva 75/439/CE ar 
trebui abrogată. Gestionarea uleiurilor 
uzate ar trebui să fie efectuată în 
conformitate cu principiul director al 
ierarhiei deșeurilor și ar trebui acordată 
prioritate opțiunilor care oferă cele mai 
bune rezultate globale din punct de vedere 
al protecției mediului. Colectarea separată 
a uleiurilor uzate este în continuare 
esențială pentru asigurarea unei gestionări 
adecvate a acestor deșeuri și pentru 
prevenirea daunelor pe care eliminarea lor 
necorespunzătoare le poate provoca 
mediului.

(40) În vederea simplificării legislației 
comunitare și a reflectării beneficiilor 
pentru mediu, dispozițiile relevante din 
Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 
iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor 
uzate ar trebui incluse în prezenta directivă 
și prin urmare, Directiva 75/439/CE ar 
trebui abrogată. Gestionarea uleiurilor 
uzate ar trebui să fie efectuată în 
conformitate cu principiul director al 
ierarhiei deșeurilor și ar trebui menținută 
prioritatea acordată regenerării. 
Colectarea separată a uleiurilor uzate este 
în continuare esențială pentru asigurarea 
unei gestionări adecvate a acestor deșeuri 
și pentru prevenirea daunelor pe care 
eliminarea lor necorespunzătoare le poate 
provoca mediului. 

Or. de

Amendamentul 120
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendament

(b) există o piață de desfacere sau cerere
pentru substanța sau obiectul în cauză;

(b) există o piață de desfacere pentru 
substanța sau obiectul în cauză;

Or. fr
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Justificare

Return to the Commission’s original proposal.

Amendamentul 121
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Criteriile includ și valorile limită pentru 
poluanți, dacă este necesar.

eliminat

Or. de

(It is not necessary to include limit values among the end-of-waste status criteria under the 
REACH Regulation.)

Justificare

When a material that formerly came under the rules on waste is no longer waste, this material 
is then subject to all the requirements of the REACH system. Limit values are not therefore 
necessary. 

Amendamentul 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Aceste măsuri privind adoptarea 
acestor criterii și care precizează tipurile 
de deșeuri, concepute pentru a modifica 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

(2) Până la ...*, Comisia, pe baza 
evaluării prevăzute la alineatul (1), 
prezintă, dacă este cazul, o propunere 
legislativă care să menționeze criteriile de 
protecție a mediului și de calitate care 
trebuie îndeplinite pentru ca anumite 
categorii de deșeuri sub formă de produse, 
materiale sau substanțe să înceteze să fie 
considerate ca atare.
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* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive. 

Or. en

Justificare

oiThe development of environmental criteria for deciding end of waste status should be 
brought back under co decision, rather than comitology (based on the ideas of amendment 45 
from first reading). This is in addition to calling for possible proposals on the list of specified 
substances to be examined for end-of-waste status, such as glass and paper. 

Amendamentul 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în 
cazul transporturilor transfrontaliere 
către țări terțe.

Or. en

(New amendment to address an oversight in first reading so as to ensure coherence with 
international obligations)

Justificare

The concept of "waste ceasing to be a waste" is not known in international waste legislation 
such as the Basel Convention on trans-boundary shipments of hazardous and other wastes. In 
order to ensure full compliance with international obligations, it cannot apply for trans-
boundary shipments.
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Amendamentul 124
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3a) Procedura prevăzută la alineatele (1) 
și (2) nu poate fi aplicată niciodată în 
cazul deșeurilor periculoase sau al 
deșeurilor destinate valorificării energiei.

Or. fr

(Specific guarantees relating to management, treatment and yield are associated with waste 
status. In order to fulfil the environmental aims of this directive, this status should not be 

withdrawn without due consideration.)

Justificare

In order to avoid failure to comply with the requirements of the incineration of waste directive 
(2000/76/EC) and to prevent waste intended for energy recovery from being treated at sites 
that are not equipped to comply with those requirements, waste intended for energy recovery 
must be excluded from reclassification as a product. The same guarantee must be applied to 
hazardous waste, which must be given the highest possible level of protection. 

Amendamentul 125
Anne Laperrouze

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3a) Procedura prevăzută la alineatele (1) 
și (2) nu vizează nici deșeurile periculoase 
nici deșeurile destinate valorificării de 
energie (periculoase sau nepericuloase).

Or. en

Justificare

It is important to ensure that the end-of-waste procedure does not lead to an increased 
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pollution nor ecodumping. This procedure should only apply for recycling (i,e. material 
recovery) but not for use of the waste as a fuel to avoid increased atmospheric pollution. A 
new fact justifies this new amendment: some time after the adoption of the common position 
by the Council, the Commission asked Italy to repeal its decision to reclassify SRF (sorted 
wastes with an energy content) as fuels.

Amendamentul 126
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) În cazul în care nu există criterii 
stabilite la nivel comunitar în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatele (1) și (2), statele membre pot 
decide de la caz la caz dacă un anumit 
deșeu a încetat să fie considerat ca atare, 
luând în considerare jurisprudența 
aplicabilă. Astfel de decizii sunt notificate 
Comisiei în conformitate cu Directiva 
98/34/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire 
a unei proceduri pentru furnizarea de 
informații în domeniul standardelor și 
reglementărilor tehnice și al normelor 
privind serviciile societății informaționale, 
atunci când directiva respectivă o impune.

(4) Criteriile adoptate în conformitate cu 
procedura prevăzută la alineatul (2) 
trebuie să fie definite astfel încât să 
garanteze faptul că produsele, materialele 
sau substanțele secundare care rezultă 
dintr-o operațiune de tratare îndeplinesc 
condițiile necesare punerii lor pe piață. 
Criteriile iau în considerare orice fel de 
riscuri posibile create de utilizarea sau 
transportul materiilor sau substanțelor 
secundare în condiții periculoase pentru 
mediu și sunt suficient de stricte pentru a 
garanta un înalt nivel de protecție pentru 
mediu și sănătatea populației.

Or. fr

Justificare

The conditions to be complied with in defining criteria such as those mentioned in Article 5, 
paragraph 2 must be clarified in order to avoid any risk of environmental dumping. The 
second part reinstates the Commission’s original proposal. 
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Amendamentul 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) În cazul în care nu există criterii 
stabilite la nivel comunitar în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatele (1) și (2), statele membre pot 
decide de la caz la caz dacă un anumit 
deșeu a încetat să fie considerat ca atare, 
luând în considerare jurisprudența 
aplicabilă. Astfel de decizii sunt notificate 
Comisiei în conformitate cu Directiva 
98/34/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire 
a unei proceduri pentru furnizarea de 
informații în domeniul standardelor și 
reglementărilor tehnice și al normelor 
privind serviciile societății 
informaționale1, atunci când directiva 
respectivă o impune.

eliminat

Or. en

Justificare

Deletion of a new paragraph introduced by the Council. Folllowing amendment 12 of the 
rapporteur, which covers the issue of end of waste criteria through a commission proposal, a
provision to leave it up to individual member states is not necessary any more. Above that, to 
avoid unharmonised waste lists and to avoid unfair competion, this paragraph has to be 
deleted.

                                               
1 JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a 
Consiliului (JO L 363, 20. 12. 2006, p. 81).
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Amendamentul 128
Adriana Poli Bortone

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

4a. Până la ...*, Comisia prezintă, dacă 
este necesar, propuneri pentru a 
determina dacă, printre altele, 
următoarele fluxuri de deșeuri intră sub 
incidența dispozițiilor prezentului articol 
și, dacă este cazul, pentru a stabili 
specificațiile care ar trebui să se aplice în 
cazul lor: compost, agregate, hârtie, sticlă, 
metal, anvelope scoase din uz și deșeuri 
textile și alte categorii specifice de deșeuri 
care pot fi identificate cu exactitate și cu 
ajutorul standardelor tehnice europene 
existente.
*Cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

(Based on amendment 45 in first reading)

Justificare

It should be clear that end-of-waste should only apply as an exception to specifically selected 
and clearly identifiable waste streams. European technical standards provide a sound basis 
for identifying specific categories of waste and getting information about their technical and 
environmental features. Reference to European technical standards would ensure an EU level 
playing field.

Amendamentul 129
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului
Articolul 5a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(5a) Compostul care îndeplinește în mod 
clar criteriile stabilite la articolul 5 
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alineatele (1) și (2), fapt garantat de un 
sistem de calitate, a fost produs exclusiv 
din deșeuri colectate separat și poate fi 
utilizat în mod durabil pentru 
îmbunătățirea funcțiilor solului, 
beneficiază, în calitate de material la care 
se face referire în cadrul anexei V la 
Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 
(REACH), de derogări de la titlurile II, V 
și VI din Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, în conformitate cu articolul 2 
alineatul (7) litera (b) din Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006.

Or. de

(ii)

Justificare

Compost is named as a category for the development of end-of-waste criteria in the recitals 
for the common position. In this respect it appears necessary to remove compost with end-of-
waste status from the REACH Regulation. REACH contains exceptions for clearly defined 
substances that can also basically incorporate compost. This amendment defines the criteria 
by which compost is included under the exceptions from REACH.

Amendamentul 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3a) Reclasificarea deșeurilor periculoase 
ca deșeuri nepericuloase nu se poate 
realiza prin diluarea sau amestecarea 
acestora în scopul diminuării 
concentrației inițiale de poluanți până la 
un nivel mai mic decât cel de la care un 
deșeu este considerat periculos.

Or. en
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Justificare

Re-tabling of amendment 46 of EP first reading.

Amendamentul 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Poziția comună a Consiliului
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4a) Comisia asigură faptul că lista 
deșeurilor și orice revizuire a acestei liste 
respectă principiile clarității, 
inteligibilității și accesibilității pentru 
utilizatori, în special pentru IMM-uri.

Or. fr

(ii)

Justificare

A similar amendment to Amendment 36, which was adopted at first reading (‘The 
Commission shall ensure that this list is sufficiently easily understandable to SMEs and easily 
accessible’). The list of wastes in its current form is a complex document which is at odds 
with the objectives of better lawmaking and simplification advocated by the European 
institutions.

Amendamentul 132
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre pot adopta măsuri legislative sau 
non-legislative pentru a se asigura că orice 
persoană fizică sau juridică care, la nivel 

(1) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre pot adopta măsuri legislative sau 
non-legislative pentru a se asigura că orice 
persoană fizică sau juridică care, la nivel 
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profesional, elaborează, produce,
prelucrează și tratează sau vinde produse 
(producătorul produsului) este supusă 
unui regim de răspundere extinsă a 
producătorului.

profesional, produce sau importă produse
este supusă unui regim de răspundere 
extinsă a producătorului.

Or. en

Justificare

The idea of the producer responsibility concerns the producers as well as the importers. The 
extension to stakeholders, who only sell the products which another actor has launched to the 
market, as proposed by the European Council, contradicts the idea of the producer 
responsibility. Basically, the strengthening of the producer responsibility has to clearly define 
responsibilities and call on to the responsible stakeholder who alone is capable to influence 
the design and production.

Amendamentul 133
Holger Krahmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre pot adopta măsuri legislative sau 
non-legislative pentru a se asigura că orice 
persoană fizică sau juridică care, la nivel 
profesional, elaborează, produce, 
prelucrează și tratează sau vinde produse 
(producătorul produsului) este supusă unui 
regim de răspundere extinsă a 
producătorului.

(1) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre pot adopta măsuri legislative sau 
non-legislative pentru a se asigura că orice 
persoană fizică sau juridică care, la nivel 
profesional, elaborează, produce, 
prelucrează și tratează sau vinde produse 
(producătorul produsului) sau importă 
produse pe teritoriul Comunității este 
supusă unui regim de răspundere extinsă a 
producătorului.

Or. en

Justificare

Restores in part amendment 35 (article 3 a new) in first reading, adopted in plenary on 13 
February 2007 as it reintroduces importers explicitly in extended producer responsibility
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Amendamentul 134
Thomas Ulmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre pot adopta măsuri legislative sau 
non-legislative pentru a se asigura că 
orice persoană fizică sau juridică care, la 
nivel profesional, elaborează, produce, 
prelucrează și tratează sau vinde produse 
(producătorul produsului) este supusă 
unui regim de răspundere extinsă a 
producătorului. 

eliminat

Astfel de măsuri pot include, printre 
altele, acceptarea produselor returnate și 
a deșeurilor care rămân după utilizarea 
respectivelor produse, precum și 
gestionarea ulterioară a deșeurilor și 
răspunderea financiară pentru aceste 
activități.

Or. de

(ii)

Justificare

oo

Amendamentul 135
Frieda Brepoels

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre pot adopta măsuri legislative sau 

(1) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre adoptă, atunci când este cazul,



PE402.912v01-00 14/113 AM\712783RO.doc

RO

non-legislative pentru a se asigura că orice 
persoană fizică sau juridică care, la nivel 
profesional, elaborează, produce, 
prelucrează și tratează sau vinde produse 
(producătorul produsului) este supusă unui 
regim de răspundere extinsă a 
producătorului.

măsuri legislative sau non-legislative 
pentru a se asigura că orice persoană fizică 
sau juridică care, la nivel profesional, 
elaborează, produce, prelucrează și tratează 
sau vinde produse (producătorul 
produsului) este supusă unui regim de 
răspundere extinsă a producătorului.

Or. en

Justificare

Ensuring extended producer responsibility for every type of waste is not possible. Member 
States should ensure extended producer responsibility where it is  appropriate. 

Amendamentul 136
Thomas Ulmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1a) Pentru a consolida prevenirea și 
valorificarea în materie de deșeuri, statele 
membre pot adopta măsuri legislative sau 
non-legislative pentru a se asigura că 
orice persoană fizică sau juridică care, la 
nivel profesional, elaborează sau importă 
produse este supusă unui regim de 
răspundere extinsă a producătorului. 

Or. de

Justificare

ii
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Amendamentul 137
Riitta Myller

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a încuraja conceperea de
produse care să aibă un efect redus asupra 
mediului și care să genereze o cantitate 
scăzută de deșeuri în timpul producerii și al 
utilizării ulterioare, și pentru a se asigura 
că valorificarea și eliminarea produselor 
care au devenit deșeuri se realizează în 
conformitate cu articolele 10 și 11.

(2) Producătorii iau măsurile necesare 
pentru a concepe produse care să aibă un 
efect redus asupra mediului și care să 
genereze o cantitate scăzută de deșeuri în 
timpul producerii și al utilizării ulterioare, 
și pentru a se asigura că valorificarea și 
eliminarea produselor care au devenit 
deșeuri se realizează în conformitate cu 
articolele 10 și 11.

Statele membre pot lua măsurile necesare, 
în conformitate cu alineatul (1), pentru a 
încuraja conceperea de produse în acest 
scop.

Or. en

Justificare

The responsibility for design for prevention and recycling should lie on producers. Member 
states should then back this up with appropriate measures to encourage this, if necessary with 
legislative requirements on specific priority product areas – as has been done with waste 
electronic and  electrical equipment.

Amendamentul 138
Holger Krahmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a încuraja conceperea de 
produse care să aibă un efect redus asupra 
mediului și care să genereze o cantitate 
scăzută de deșeuri în timpul producerii și al 
utilizării ulterioare, și pentru a se asigura 
că valorificarea și eliminarea produselor 

(2) Statele membre pot, atunci când nu 
există legislație comunitară privind 
aspecte legate de scoaterea din uz sau de 
ciclul de viață al anumitor produse, lua 
măsurile necesare pentru a încuraja 
conceperea de produse care să aibă un efect 
redus asupra mediului și care să genereze o 
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care au devenit deșeuri se realizează în 
conformitate cu articolele 10 și 11.

cantitate scăzută de deșeuri în timpul 
producerii și al utilizării ulterioare, și 
pentru a se asigura că valorificarea și 
eliminarea produselor care au devenit 
deșeuri se realizează în conformitate cu 
articolele 10 și 11.

Or. en

Justificare

Clarifies a provision that has been newly introduced in the Council’s common position. The 
waste framework directive should not interfere with existing product-design related 
provisions. Furthermore, such provisions should not be part of a legislation based on Article 
175 of the EC treaty as they could easily result in member states individually regulating 
product-design and by that fragmenting the internal market.

Amendamentul 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Astfel de măsuri pot, printre altele, să
încurajeze dezvoltarea, producerea și 
comercializarea produselor cu utilizări 
multiple, care sunt durabile din punct de 
vedere tehnic și care pot, după ce au 
devenit deșeuri, să facă obiectul unei 
valorificări sigure și al unei eliminări care 
să respecte mediul.

Astfel de măsuri pot, printre altele, să 
încurajeze dezvoltarea, producerea și 
comercializarea produselor cu utilizări 
multiple, care sunt durabile din punct de 
vedere tehnic și care pot, după ce au 
devenit deșeuri, să facă obiectul unei 
valorificări sigure și al unei eliminări care 
să respecte mediul. Aceste măsuri ar 
trebui să includă obligația impusă 
producătorilor sau importatorilor de a 
pune la dispoziția publicului informațiile 
disponibile cu privire la măsura în care 
un deșeu este reciclabil.

Or. en
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(Partial reinstatement of amendment 35 from first reading)

Justificare

In order to promote appropriate recycling operations, producers or importers should provide 
information on the extent to which their products are recyclable when they become a waste.

Amendamentul 140
Holger Krahmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

Astfel de măsuri pot, printre altele, să 
încurajeze dezvoltarea, producerea și 
comercializarea produselor cu utilizări 
multiple, care sunt durabile din punct de 
vedere tehnic și care pot, după ce au 
devenit deșeuri, să facă obiectul unei 
valorificări sigure și al unei eliminări care 
să respecte mediul.

Astfel de măsuri pot, atunci când sunt 
avantajoase din punctul de vedere al 
ciclului de viață, să încurajeze, printre 
altele, fabricarea produselor cu utilizări 
multiple, care sunt durabile din punct de 
vedere tehnic și care pot, după ce au 
devenit deșeuri, să facă obiectul unei 
valorificări sigure și al unei eliminări care
să respecte mediul.

Or. en

Justificare

Clarifies a provision that has been newly introduced in the Council’s common position. 
Adverse environmental effects in different stages of a products life cycle should be avoided. 
The waste framework directive should not interfere with existing product-design related 
legislation.
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Amendamentul 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Statele membre informează Comisia 
cu privire la punerea în aplicare a 
alineatului (1) în cadrul raportului 
privind punerea în aplicare prevăzut la 
articolul 34. Comisia evaluează 
oportunitatea introducerii, la nivelul 
Uniunii Europene, a unor regimuri de 
răspundere extinsă a producătorului 
pentru fluxurile de deșeuri specifice, pe 
baza experienței statelor membre.

Or. en

(Partial reinstatement of amendment 35 from first reading in a modified form)

Justificare

If action by Member States on extended producer responsibility is to remain voluntary, then 
they should at least report on all actions taken in this respect, with a view to facilitate 
Community action.

Amendamentul 142
Riitta Myller

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) În momentul aplicării răspunderii 
extinse a producătorului, statele membre 
iau în considerare fezabilitatea tehnică și 
viabilitatea economică precum și efectele 
globale asupra mediului și a sănătății și 
impactul social, cu respectarea necesității 
de a asigura buna funcționare a pieței 
interne.

eliminat
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Or. en

Justificare

Paragraph 3, which is a new text introduced in the Council Common Position, is unnecessary 
as this is specified in the treaty.

Amendamentul 143
Holger Krahmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

4. Regimul de răspundere extinsă a 
producătorului este aplicat fără a se aduce 
atingere răspunderii pentru gestionarea 
deșeurilor prevăzută la articolul 13 
alineatul (1).

4. Regimul de răspundere extinsă a 
producătorului este aplicat fără a se aduce 
atingere răspunderii pentru gestionarea 
deșeurilor prevăzută la articolul 13 
alineatul (1) și legislației specifice 
existente privind fluxul de deșeuri.

Or. en

Justificare

Clarifies a provision that has been newly introduced by the Council in its common position. 
Strengthens implementation of existing waste stream specific legislation.

Amendamentul 144
Dorette Corbey

Poziția comună a Consiliului
Articolul 7a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 7a 
Prevenirea producerii deșeurilor

Statele membre adoptă, în conformitate 
cu articolele 1 și 11 și ținând seama de 
articolul 7 din prezenta directivă și din 
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Directiva 2005/32/CE, toate măsurile 
necesare pentru a-și stabiliza cantitatea 
totală de deșeuri produse până în 2012 în 
raport cu cantitatea totală de deșeuri 
produse în 2009.
Ca o condiție preliminară necesară 
măsurilor prevăzute la articolul 26, după 
consultarea tuturor părților interesate, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, dacă este cazul, 
propuneri de măsuri necesare pentru a 
sprijini activitățile de prevenire ale 
statelor membre, și anume:
(a) până în 2009, o listă cu indicatori care 
le va permite statelor membre să 
monitorizeze, evalueze și descrie 
progresele înregistrate de acestea în ceea 
ce privește programele și măsurile de 
prevenire a producerii deșeurilor;
(b) până în 2010, definirea unei politici de 
proiectare ecologică a produselor, care să 
prevină atât producerea de deșeuri, cât și 
prezența substanțelor periculoase în 
deșeuri, în scopul de a promova 
tehnologiile axate pe produse durabile, 
reutilizabile și reciclabile;
(c) până în 2010, definirea unor noi 
obiective calitative și cantitative de 
reducere a deșeurilor pentru 2020, care să 
se bazeze pe cele mai bune practici;
(d) până în 2010, elaborarea unui plan de 
acțiune pentru adoptarea unor măsuri de 
sprijin suplimentare la nivel european, în 
special a unor măsuri de modificare a 
modelelor de consum actuale.

Or. nl

Justificare

It is important to involve producers in waste prevention. At first reading Parliament adopted 
detailed provisions as to how producer responsibility could be approached with reference to 
waste production inter alia. The Council accepted part of this. This amendment aims to set 
out producer responsibility in the area of waste prevention once again in a somewhat clearer 
form.
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Amendamentul 145
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că toate deșeurile 
sunt supuse unor operațiuni de valorificare 
în conformitate cu articolele 10 și 11.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare, în conformitate cu articolul 1,
pentru a garanta că toate deșeurile sunt 
supuse unor operațiuni de valorificare în 
conformitate cu articolele 10 și 11.

Aceste măsuri includ cel puțin 
operațiunile enumerate în anexa II, cu 
condiția ca acestea să poată fi incluse în 
categoria valorificării, astfel cum este 
aceasta definită la articolul 3 punctul 14.

Or. fr

(ii)

Justificare

Partial reinstatement of Amendment 38 as adopted at first reading.

Amendamentul 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Până la ...*, Comisia prezintă o 
propunere legislativă în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 251 din 
tratat, în vederea stabilirii unor criterii de 
protecție a mediului și de eficiență bazate 
pe cele mai bune tehnici disponibile 
pentru efectuarea operațiunilor de 
valorificare din anexa II.
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* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

(Partial reintroduction of amendment 38/108/157/140 and 141 from first reading)

Justificare

In case efficiency criteria are set for waste incineration in this directive, the same should be 
done for other recovery operations to better distinguish true recovery operations from sham 
recovery operations. As such criteria would be essential elements, they should be set in co-
decision.

Amendamentul 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Statele membre iau măsuri pentru a 
promova reciclarea de înaltă calitate și, în 
acest scop, adoptă programe de colectare 
separată atunci când este cazul, pentru a 
garanta standardele necesare de calitate 
pentru sectoarele de reciclare relevante.
Până în 2015, statele membre vor institui 
programe de colectare separată a 
deșeurilor cel puțin pentru următoarele 
categorii: hârtie, metal, plastic, sticlă, 
textile, alte deșeuri biodegradabile, ulei și 
deșeuri periculoase. Această măsură se 
aplică fără a se aduce atingere legislației 
existente sau viitoare privind fluxul de 
deșeuri sau cerințelor articolului 18.

Or. en

Justificare

Retabling of amendment 141 adopted in first reading.
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Amendamentul 148
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) Toate cerințele privind valorificarea 
și eliminarea deșeurilor, stabilite de 
statele membre sub forma dispozițiilor 
obligatorii generale, se bazează pe cele 
mai bune tehnici disponibile de gestionare 
a deșeurilor.
În măsura în care acest lucru este necesar 
pentru protecția sănătății umane și a 
mediului, Comisia înaintează propuneri 
de directive individuale care stabilesc, 
pentru deșeurile și operațiunile de 
valorificare care au o importanță 
ecologică sau economică deosebită din 
punct de vedere cantitativ, cerințe privind 
valorificarea, substanțele sau obiectele 
rezultate în urma operațiunilor de 
valorificare și utilizarea ulterioară a 
acestor substanțe și obiecte. Aceste cerințe 
au la bază cele mai bune tehnici 
disponibile de gestionare a deșeurilor.

Or. en

Justificare

1st reading agreement 41.



PE402.912v01-00 24/113 AM\712783RO.doc

RO

Amendamentul 149
Marie-Noëlle Lienemann

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 8a
Reutilizare și reciclare

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
Parlamentul European și Consiliul iau în 
considerare stabilirea de obiective pentru 
deșeurile industriale (inclusiv deșeurile 
provenind din activități de construcție și 
demolări), pe baza unei consultări a 
părților interesate și a unui raport al 
Comisiei, însoțit de o propunere, dacă este 
cazul. În raportul său, Comisia ține cont 
de tendințele în materie de tratare a 
deșeurilor și de impactul relevant pe care 
stabilirea obiectivelor îl are asupra 
mediului.

Or. fr

Justificare

Before setting such an objective, it should first have been ensured that the Member States 
were in a position to calculate such a rate for the construction industry and that Eurostat was 
in a position to collect it. This is not the case, however. Eurostat has data on production of 
construction waste for some Member States but no data on recycling of construction waste. 
The objective of 70% is entirely notional and without basis.

Amendamentul 150
Dorette Corbey

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 8a 
Reutilizare și reciclare
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(1) Statele membre adoptă, ținând seama 
de articolul 7 din prezenta directivă și din 
Directiva 2005/32/CE, măsuri pentru a 
promova reutilizarea produselor, în 
special prin crearea și sprijinirea unor 
rețele acreditate de reutilizare și reparare, 
precum și prin elaborarea, dacă este 
cazul, de norme pertinente în materie de 
procese și produse.
Statele membre pot adopta măsuri 
suplimentare de promovare a reutilizării, 
cum ar fi utilizarea unor instrumente 
economice, a unor criterii referitoare la 
achizițiile publice, a unor obiective 
cantitative sau a unor interdicții privind 
introducerea pe piață a anumitor produse.
(2) Pentru respectarea obiectivelor 
prezentei directive și pentru avansarea 
spre o societate europeană a reciclării cu 
un înalt nivel de eficiență a folosirii 
resurselor, statele membre adoptă, ținând 
seama de articolul 7 din prezenta directivă 
și din Directiva 2005/32/CE, măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
următoarele obiective sunt atinse:
(a) până în 2020, pregătirea pentru 
reutilizare și reciclare a deșeurilor 
menajere se mărește la un nivel minim de 
50% din masă;
(b) până în 2020, pregătirea pentru 
reutilizare și reciclare a deșeurilor 
provenind din activități de construcție și 
demolări se mărește la un nivel minim de 
70% din masă.
În cazul țărilor la care, pe perioada 2000-
2005, Eurostat înregistrează o rată de 
reciclare mai mică de 5% în oricare dintre 
categoriile de mai sus sau pentru care nu 
deține date oficiale, se poate acorda o 
perioadă suplimentară de 5 ani pentru 
realizarea obiectivelor.
Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează obiectivele menționate la 
literele (a) și (b) și iau în considerare 
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stabilirea de obiective pentru deșeuri 
industriale pe baza unui raport al 
Comisiei, însoțit de o propunere, dacă este 
cazul. În raportul său, Comisia ține cont 
de tendințele în materie de tratare a 
deșeurilor și de impactul relevant pe care 
stabilirea obiectivelor îl are asupra 
mediului.
În vederea armonizării caracteristicilor și 
prezentării datelor generate și pentru a 
asigura compatibilitatea acestora, statele 
membre raportează datele în conformitate 
cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 
2150/2002 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 noiembrie 2002 
referitor la statisticile privind deșeurile1. 
Dacă este necesar, Comisia, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 36 alineatul (2) al prezentei 
directive, stabilește reguli detaliate de 
verificare a respectării de către statele 
membre a obiectivelor fixate în prezentul 
alineat.
1 JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 
(JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Or. nl

Justificare

It is important to involve producers in waste prevention. At first reading Parliament adopted 
detailed provisions as to how producer responsibility could be approached with reference to 
waste production inter alia. The Council accepted part of this. This amendment aims to set 
out producer responsibility in the area of waste prevention once again in a somewhat clearer 
form.
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Amendamentul 151
Thomas Ulmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 8a

Reutilizare și reciclare

(1) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a promova reciclarea produselor, în 
special prin înființarea și sprijinirea unor 
centre și rețele acreditate de reparare și 
reutilizare și, dacă este nevoie, prin 
elaborarea de norme adecvate în materie 
de proceduri și produse.

Statele membre pot adopta măsuri 
suplimentare de promovare a reutilizării, 
sub forma, de exemplu, a unor 
instrumente economice, a unor criterii 
referitoare la achizițiile publice, a unor 
obiective cantitative sau a unor interdicții 
privind introducerea pe piață a anumitor 
produse.

(2) (a) În scopul îndeplinirii obiectivului 
de a mări în mod semnificativ procentul 
deșeurilor pregătite pentru reutilizare și 
reciclare până în 2010, Comisia 
Europeană ar trebui să realizeze mai întâi 
un studiu de impact.

(b) Obiectivul specific care poate fi stabilit 
pe baza rezultatelor studiului de impact al 
Comisiei Europene ar trebui lăsat la 
latitudinea statelor membre.

(c) Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
Comisia Europeană ar trebui să evalueze 
progresul realizat de statele membre și să 
prezinte propuneri de îmbunătățire.

Or. de
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Justificare

ii

Amendamentul 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament
Articolul 8a

Reutilizare și reciclare
(1) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a promova reutilizarea produselor, în 
special prin crearea și sprijinirea unor 
rețele acreditate de reutilizare și reparare, 
precum și prin elaborarea, dacă este 
cazul, de norme pertinente în materie de 
procese și produse.
Statele membre pot adopta măsuri 
suplimentare de promovare a reutilizării, 
cum ar fi utilizarea unor instrumente 
economice, a unor criterii referitoare la 
achizițiile publice, a unor obiective 
cantitative sau a unor interdicții privind 
introducerea pe piață a anumitor produse.
(2) Pentru respectarea obiectivelor 
prezentei directive și pentru avansarea 
spre o societate europeană a reciclării cu 
un înalt nivel de eficiență a folosirii 
resurselor, statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
următoarele obiective sunt atinse:
(a) până în 2020, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor menajere și a altor deșeuri 
similare se mărește la un nivel minim de 
50% din masă;
(b) până în 2020, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor provenind din activități de 
construcție și demolări se mărește la un 
nivel minim de 70% din masă.
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În cazul țărilor la care, pe perioada 2000-
2005, Eurostat înregistrează o rată de 
reciclare mai mică de 5% în oricare dintre 
categoriile de mai sus sau pentru care nu 
deține date oficiale, se poate acorda o 
perioadă suplimentară de 5 ani pentru 
realizarea obiectivelor.
Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează obiectivele menționate la 
literele (a) și (b) și iau în considerare 
stabilirea de obiective pentru deșeurile 
industriale pe baza unui raport al 
Comisiei, însoțit de o propunere, dacă este 
cazul. În raportul său, Comisia ține cont 
de tendințele în materie de tratare a 
deșeurilor și de impactul relevant pe care 
stabilirea obiectivelor îl are asupra 
mediului.
În vederea armonizării caracteristicilor și 
prezentării datelor generate și pentru a 
asigura compatibilitatea acestora, statele 
membre raportează datele în conformitate 
cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 
2150/2002 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 noiembrie 2002 
referitor la statisticile privind deșeurile1.
Dacă este necesar, Comisia, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 36 alineatul (2) al prezentei 
directive, stabilește reguli detaliate de 
verificare a respectării de către statele 
membre a obiectivelor fixate în prezentul 
alineat. 
1 JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 
(JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Or. en

(first reading)

Justificare

This amendment replaces amendment 19 in the draft recommendation, as the text has been 
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refined to include the words 'similar wastes' (paragraph 2a) and to remove the words 
'preparing for' (paragraphs 2a and 2b). As it stands, the draft directive gives inadequate 
expression to the priorities expressed in the thematic strategy: this amendment, which is 
based on amendments 38/108/157/140/141 from first reading, is designed to remedy this. 
However, paragraph 2 of the amendment has been reworded in light of new information from 
the European Commission.

Amendamentul 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 8a
Reutilizare și reciclare

(1) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a promova reutilizarea produselor, în 
special prin crearea și sprijinirea unor 
rețele acreditate de reutilizare și reparare, 
prin elaborarea, dacă este cazul, de norme 
pertinente în materie de procese și 
produse.
Statele membre pot adopta măsuri 
suplimentare de promovare a reutilizării, 
cum ar fi utilizarea unor instrumente 
economice, a unor criterii referitoare la 
achizițiile publice, a unor obiective 
cantitative sau a unor interdicții privind 
introducerea pe piață a anumitor produse.
(2) Pentru respectarea obiectivelor 
prezentei directive și pentru avansarea 
spre o societate europeană a reciclării cu 
un înalt nivel de eficiență a folosirii 
resurselor, statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
următoarele obiective sunt atinse:
(a) până în 2020, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor menajere și a altor deșeuri 
similare se mărește la un nivel minim de 
50% din masă;
(b) până în 2020, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor provenind din activități de
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construcție și demolări, precum și a 
deșeurilor de producție și a celor 
industrale, se mărește la un nivel minim 
de 70% din masă.
În cazul țărilor în care se înregistrează o 
rată de reciclare mai mică de 5% în 
oricare dintre categoriile de mai sus, se 
poate acorda o perioadă suplimentară de 
5 ani pentru realizarea obiectivelor.
Statele membre iau măsuri pentru a 
promova reciclarea de înaltă calitate și, în 
acest scop, adoptă programe de colectare 
separată atunci când este cazul, pentru a 
garanta standardele necesare de calitate 
pentru sectoarele de reciclare relevante.
Până în 2015, statele membre vor institui 
programe de colectare separată a 
deșeurilor cel puțin pentru următoarele 
categorii: hârtie, metal, plastic, sticlă, 
textile, alte deșeuri biodegradabile, ulei și 
deșeuri periculoase. Această măsură se 
aplică fără a se aduce atingere legislației 
existente sau viitoare privind fluxul de 
deșeuri sau cerințelor articolului 18.
În vederea armonizării caracteristicilor și 
prezentării datelor generate și pentru a 
asigura compatibilitatea acestora, statele 
membre raportează datele în conformitate 
cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 
2150/2002 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 25 noiembrie 2002 
referitor la statisticile privind deșeurile1.
Dacă este necesar, Comisia, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 36 alineatul (2) al prezentei 
directive, stabilește reguli detaliate de 
verificare a respectării de către statele 
membre a obiectivelor fixate în prezentul 
alineat. 
1 JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 
(JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Or. en
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(Reintroduction of amendment 38/108/157/140/141 from first reading in modified form)

Justificare

Manufacturing and industrial waste make up a significant proportion of waste. Moreover, 
contrary to household waste, they are normally generated in a far more homogeneous form, 
therefore also allowing for higher recycling rates than for household and similar wastes.
Member States will have to report on them in the context of the waste statistics regulation, so 
the necessary data basis to check compliance should be available. There should also be clear 
provisions on separate collection.

Amendamentul 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Articolul 8a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 8a
Reutilizare și reciclare

(1) Statele membre adoptă măsuri pentru 
a promova reutilizarea produselor, în 
special prin crearea și sprijinirea unor 
rețele acreditate de reutilizare și reparare, 
prin elaborarea, dacă este cazul, de norme 
pertinente în materie de procese și 
produse. Statele membre pot adopta 
măsuri suplimentare de promovare a 
reutilizării, cum ar fi utilizarea unor 
instrumente economice, a unor criterii 
referitoare la achizițiile publice, a unor 
obiective cantitative sau a unor interdicții 
privind introducerea pe piață a anumitor 
produse.
(2) Pentru respectarea obiectivelor 
prezentei directive și pentru avansarea 
spre o societate europeană a reciclării cu 
un înalt nivel de eficiență a folosirii 
resurselor, statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
următoarele obiective sunt atinse:
(a) până în 2020, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor menajere și a altor deșeuri 
similare se mărește la un nivel minim de 
50% din masă;
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(b) până în 2020, reutilizarea și reciclarea 
deșeurilor provenind din activități de 
construcție și demolări, precum și a 
deșeurilor de producție și a celor 
industrale, se mărește la un nivel minim 
de 70% din masă.
(3) Statele membre pot prelungi termenul 
stabilit la alineatul (2) până în anul 2025 
cel târziu, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(i) ar exista o relație disproporționată 
între costurile totale și beneficii, din cauza 
nivelurilor reduse de reciclare de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive;
(ii) se pun în practică măsuri pentru a se 
asigura nivelurile minime de reciclare 
menționate la alineatul (2) până în 2025 
cel târziu; și 
(iii) prelungirea termenului este 
menționată în mod explicit în cadrul 
planurilor privind gestionarea deșeurilor, 
în conformitate cu articolul 25 alineatul 
(1).
Statele membre informează Comisia 
înainte de a prelungi termenul.

Or. en

(Reintroduction of amendment 38/108/157/140/141 from first reading in modified form)

Justificare

The draft directive gives inadequate expression to the priorities expressed in the thematic 
strategy: the amendment is based on EP amendments from first reading, is designed to 
remedy this. Therefore paragraph 2  has been reworded on the definition of Municipal Solid 
waste according to the information given by the European Commission as household waste 
and similar meanwhile it's fully keeping targets on industrial and manufacturing waste as 
well as waste from demolition and construction.
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Amendamentul 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio,Guido Sacconi

Poziția comună a Consiliului
Articolul 11

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 11 Articolul 3a
Ierarhia deșeurilor Ierarhia deșeurilor

(1) Ierarhia deșeurilor, astfel cum este 
prezentată mai jos, se aplică în calitate de 
principiu director în cadrul legislației și al 
politicii în materie de prevenire a generării 
și de gestionare a deșeurilor:

(1) Ierarhia deșeurilor, astfel cum este 
prezentată mai jos, se aplică în calitate de 
regulă generală în cadrul legislației și al 
politicii în materie de prevenire a generării 
și de gestionare a deșeurilor:

(a) prevenirea; (a) prevenirea și reducerea;

(b) pregătirea pentru reutilizare; (b) reutilizarea;
(c) reciclarea; (c) reciclarea;

(d) alte operațiuni de valorificare, de 
exemplu valorificarea energiei; și

(d) alte operațiuni de valorificare și

(e) eliminarea (e) eliminarea
(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor 
menționată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile 
care produc cel mai bun rezultat global în 
privința mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin abordarea
axată pe ciclul de viață în privința efectelor 
globale ale generării și gestionării 
respectivelor deșeuri.

(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor 
menționată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile 
care produc cel mai bun rezultat global în 
privința mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin evaluarea
axată pe ciclul de viață în privința efectelor 
globale ale generării și gestionării 
respectivelor deșeuri.

Statele membre iau în considerare 
principiile generale ale protecției 
mediului, de precauție și durabilitate, 
fezabilitatea tehnică și viabilitatea
economică, protecția resurselor, precum 
și impactul global asupra mediului, 
sănătății, economiei și societății, conform 
articolelor 1 și 10.

Statele membre garantează că această 
procedură este completă și transparentă și 
că respectă regulile de planificare 
naționale referitoare la consultarea și 
participarea cetățenilor și a părților 
interesate, precum și a Forumului 
consultativ pe probleme de gestionare a 
deșeurilor, în confromitate cu articolul 
34a.

Or. en
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(Amendment adopted in the first reading and it is worthwhile to keep the reference to a life 
cycle assessment as well as the involvement of  interested stakeholders including a Waste 

Consultation Forum)

Justificare

It is important that the waste hierarchy should apply as a general rule in keeping with the 
amendment adopted in the first reading. It is worthwhile to bring forward the reference to the 
waste hierarchy to article 3a in order to better comply with all the general requirements of 
the directive. 

Amendamentul 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Poziția comună a Consiliului
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Poziția comună a Consiliului Amendament

(d) alte operațiuni de valorificare, de 
exemplu valorificarea energiei;  și

(d) alte operațiuni de valorificare;  și

Or. fr

Justificare

Partial reinstatement of Amendment 14 as adopted at first reading.

Amendamentul 157
Duarte Freitas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor 
menționată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile 
care produc cel mai bun rezultat global în 
privința mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin abordarea
axată pe ciclul de viață în privința efectelor 

(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor 
menționată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri care garantează că opțiunile 
alese produc cel mai bun rezultat global în 
privința mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin evaluări
axate pe ciclul de viață în privința efectelor 
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globale ale generării și gestionării
respectivelor deșeuri.

globale, începând cu utilizarea resurselor 
primare până la generarea și gestionarea
respectivelor deșeuri.

Or. en

Justificare

Life cycle thinking is not defined and would lead to a fragmentation of the waste management 
approaches in Europe. Life Cycle Assessments (LCA) on the contrary are defined by 
standards and could be use to justify a derogation from the waste management hierarchy as 
long as they are carried out in a transparent manner and their scope is sufficiently wide, 
including the extraction of raw materials in Europe or abroad, in order to avoid shifting 
environmental problems. 

Amendamentul 158
Gyula Hegyi

Poziția comună a Consiliului
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor 
menționată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri pentru a încuraja opțiunile 
care produc cel mai bun rezultat global în 
privința mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin abordarea 
axată pe ciclul de viață în privința efectelor 
globale ale generării și gestionării 
respectivelor deșeuri.

(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor 
menționată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri care garantează că opțiunile 
alese produc cel mai bun rezultat global în 
privința mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deșeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin abordarea 
axată pe ciclul de viață în privința efectelor 
globale ale generării și gestionării 
respectivelor deșeuri.

Or. en

Justificare

Regarding the waste hierarchy, its aimes can only be achieved, when supported by effective 
national measures. Such measures are taken when member states are obliged to ensure, and 
not just to encourage the options that deliver the best overall environmental outcome
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Amendamentul 159
Dorette Corbey

Poziția comună a Consiliului
Articolul 11a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 11a
Eliminarea obstacolelor

(1) Având în vedere cerințele privind 
protecția sănătății și a mediului, statele 
membre adoptă măsurile necesare pentru 
a elimina obstacolele din calea prevenirii, 
reutilizării și reciclării existente în 
legislația în vigoare și în procedurile de 
autorizare.
(2) Atunci când obstacolele își au originea 
în legislația europeană, statele membre 
aduc, fără întârziere, acest lucru la 
cunoștința Comisiei. Având în vedere 
cerințele privind protecția sănătății și a 
mediului, Comisia, în activitatea sa de 
interpretare a legislației în vigoare, 
acordă o pondere cât mai mare prevenirii, 
reutilizării și reciclării și propune 
modificări, acolo unde este cazul.

Or. nl

Justificare

Since the entry into force of new legislation, it has become clear that legislation increasingly 
places obstacles in the way of re-use and recycling. Account must be taken of this new 
situation at second reading. Sometimes it is difficult in practice to market products that are 
made from recycled materials. Of course, public health and the environment must be 
protected. The removal of obstacles is part of the effort to achieve better lawmaking.
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Amendamentul 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Poziția comună a Consiliului
Articolul 11

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 11
Ierarhia deșeurilor

eliminat

(1) Ierarhia deșeurilor, astfel cum este 
prezentată mai jos, se aplică în calitate de 
principiu director în cadrul legislației și al 
politicii în materie de prevenire a 
generării și de gestionare a deșeurilor:
(a) prevenirea;
(b) pregătirea pentru reutilizare;
(c) reciclarea;
(d) alte operațiuni de valorificare, de 
exemplu valorificarea energiei; și
(e) eliminarea
(2) În aplicarea ierarhiei deșeurilor 
menționată la alineatul (1), statele
membre adoptă măsuri pentru a încuraja 
opțiunile care produc cel mai bun rezultat 
global în privința mediului. Aceasta poate 
să impună ca anumite fluxuri de deșeuri 
specifice să se îndepărteze de la ierarhie, 
în cazul în care acest lucru se justifică 
prin abordarea axată pe ciclul de viață în 
privința efectelor globale ale generării și 
gestionării respectivelor deșeuri.
Statele membre iau în considerare 
principiile generale ale protecției 
mediului, de precauție și durabilitate, 
fezabilitatea tehnică și viabilitatea 
economică, protecția resurselor, precum 
și impactul global asupra mediului, 
sănătății, economiei și societății, conform 
articolelor 1 și 10.

Or. en
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Justificare

In the Commission propoal the waste hierarchy could be found in Article 1. This amendment 
is linked to the previous amendment which moves the text on the waste hierarchy, including 
amendments 21 and 22, from Article 11, where the Council has inserted it, to a new Article 
3a. Subsequently Article 11 should be deleted.

Amendamentul 161
Riitta Myller

Poziția comună a Consiliului
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

O astfel de împărțire a costurilor nu ar 
trebui totuși să aducă atingere 
funcționării principiului responsabilității 
individuale a producătorului, conform 
căruia producătorul inițial de 
echipamente ar trebui să suporte costurile 
scoaterii din uz a produselor proprii și, 
făcând acest lucru, să aibă acces la 
măsurile de stimulare pentru o mai bună 
proiectare a produselor sale.

Or. en

Justificare

Sharing of waste management costs should not undermine producer individual responsibility 
asrequired by the WEEE Directive. This undiluted application of individual producer 
responsibility is important for driving innovation in eco-design.

Amendamentul 162
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Prin derogare de la Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006, statele membre pot limita, 
în vederea protejării propriei rețele, 

eliminat
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intrările transporturilor de deșeuri 
destinate incinerării care este clasificată 
ca valorificare, în cazul în care s-a stabilit 
că asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare 
a deșeurilor. Statele membre notifică 
orice astfel de decizie Comisiei. Statele 
membre pot, de asemenea, să limiteze 
ieșirile transporturilor de deșeuri din 
considerente de mediu, astfel cum sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006.

Or. de

Justificare

Derogations from Waste Shipment Regulation No 1013/2006 should not be made by this 
Directive.

Amendamentul 163
María Sornosa Martínez

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării propriei rețele, intrările 
transporturilor de deșeuri destinate 
incinerării care este clasificată ca 
valorificare, în cazul în care s-a stabilit că 
asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării mediului sau a propriei 
rețele, intrările transporturilor de deșeuri 
destinate incinerării, în cazul în care s-a 
stabilit că asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 
transporturilor de deșeuri din considerente 
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transporturilor de deșeuri din considerente 
de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Or. en

Justificare

Unnecessary text. All incineration should be covered irrelevant of classification. Members 
states should also be able to prevent import of waste to their national incinerators on 
environmental grounds (eg reduction of emissions and toxic ashes arising from incineration).

Amendamentul 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării propriei rețele, intrările 
transporturilor de deșeuri destinate 
incinerării care este clasificată ca 
valorificare, în cazul în care s-a stabilit că 
asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 
transporturilor de deșeuri din considerente 
de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării propriei rețele, intrările 
transporturilor de deșeuri destinate 
incinerării, în cazul în care s-a stabilit că 
asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 
transporturilor de deșeuri din considerente 
de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Or. en
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(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, in line with amendment 
83 from first reading.)

Justificare

The Common position would reclassify certain municipal waste incinerators as recovery 
operations, even when they do not comply with best available technology. Such 
reclassification would attract further investment into incinerators and hereby directly 
undermine the investment needed for reuse and recycling, operations that save more energy 
and natural resources than incineration "recovers". Any such reclassification should 
therefore be deleted from the common position. Such efficiency considerations would be more 
appropriately dealt with in the revision of the IPPC and the waste incineration directive.

Amendamentul 165
Riitta Myller

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării propriei rețele, intrările 
transporturilor de deșeuri destinate 
incinerării care este clasificată ca 
valorificare, în cazul în care s-a stabilit că 
asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 
transporturilor de deșeuri din considerente 
de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării mediului sau a propriei 
rețele, intrările transporturilor de deșeuri 
destinate incinerării, în cazul în care s-a 
stabilit că asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 
transporturilor de deșeuri din considerente 
de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Or. en

Justificare

Unnecessary text. All incineration should be covered irrelevant of classification. Members 
states should also be able to prevent import of waste to their national incinerators on 
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environmental grounds ( eg reduction of emissions and toxic ashes arising from incineration).

Amendamentul 166
Holger Krahmer

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14

Poziția comună a Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare, 
în colaborare cu alte state membre, dacă 
este necesar sau oportun, în vederea 
stabilirii unei rețele integrate și 
corespunzătoare de unități de eliminare a 
deșeurilor și de instalații de valorificare a 
deșeurilor municipale mixte colectate din 
gospodăriile private, inclusiv în cazul în 
care această colectare vizează și astfel de 
deșeuri provenite de la alți producători, 
luând în considerare cele mai bune 
tehnici disponibile.

În cadrul Comunității, deșeurile vor fi 
tratate după metode care să asigure, la 
nivel global, cea mai bună protecție a 
mediului. Deșeurile care urmează să fie 
eliminate sunt tratate într-una din cele mai 
apropiate instalații adecvate, prin cele mai 
potrivite metode și tehnologii, pentru a 
asigura un înalt nivel de protecție pentru 
mediu și sănătatea publică. Fiecare stat 
membru ia măsurile necesare, în 
colaborare cu alte state membre, în 
vederea stabilirii unei rețele integrate și 
corespunzătoare de unități de eliminare a 
deșeurilor, luând în considerare cele mai 
bune tehnici disponibile, în sensul 
articolului 2 punctul 11 din Directiva 
96/61/CE, denumite în continuare „cele 
mai bune tehnici disponibile”.

Prin derogare de la Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006, statele membre pot limita, 
în vederea protejării propriei rețele, 
intrările transporturilor de deșeuri 
destinate incinerării care este clasificată 
ca valorificare, în cazul în care s-a stabilit 
că asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare 
a deșeurilor. Statele membre notifică 
orice astfel de decizie Comisiei. Statele 
membre pot, de asemenea, să limiteze 
ieșirile transporturilor de deșeuri din 
considerente de mediu, astfel cum sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
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1013/2006.
(2) Rețeaua este concepută pentru a 
permite întregii Comunități să asigure 
prin mijloace proprii eliminarea 
deșeurilor, precum și valorificarea 
deșeurilor menționate la alineatul (1) și 
pentru a permite statelor membre să 
acționeze individual în acest scop, ținând 
seama de condițiile geografice și de 
necesitatea unor instalații specializate 
pentru anumite tipuri de deșeuri.
(3) Rețeaua permite eliminarea deșeurilor 
și valorificarea deșeurilor menționate la 
alineatul (1) într-una din cele mai 
apropiate instalații adecvate, prin cele mai 
potrivite metode și tehnologii, pentru a 
asigura un înalt nivel de protecție pentru 
mediu și sănătatea publică.

(4) Principiile autonomiei și proximității 
nu înseamnă că fiecare stat membru 
trebuie să posede gama completă de 
instalații de valorificare finală pe 
teritoriul său.

Or. en

Justificare

Reinstates Amendment 109 at first reading, adopted on 13 Februar 2007.

Amendamentul 167
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Statele membre iau măsurile necesare, 
în colaborare cu alte state membre, dacă 
este necesar sau oportun, în vederea 
stabilirii unei rețele integrate și 
corespunzătoare de unități de eliminare a 
deșeurilor și de instalații de valorificare a 
deșeurilor municipale mixte colectate din 

În cadrul Comunității, deșeurile vor fi 
tratate după metode care să asigure, la 
nivel global, cea mai bună protecție a 
mediului. Conform principiului 
proximității, deșeurile care urmează să fie 
eliminate sunt tratate într-una din cele 
mai apropiate instalații adecvate, prin cele 
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gospodăriile private, inclusiv în cazul în 
care această colectare vizează și astfel de 
deșeuri provenite de la alți producători, 
luând în considerare cele mai bune 
tehnici disponibile.

mai potrivite metode și tehnologii, pentru 
a asigura un înalt nivel de protecție 
pentru mediu și sănătatea publică. 
Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare, în colaborare cu alte state 
membre, în vederea stabilirii unei rețele 
integrate și corespunzătoare de unități de 
eliminare a deșeurilor, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 
disponibile, în sensul articolului 2 punctul 
11 din Directiva 96/61/CE, denumite în 
continuare „cele mai bune tehnici 
disponibile”.

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării propriei rețele, intrările 
transporturilor de deșeuri destinate 
incinerării care este clasificată ca 
valorificare, în cazul în care s-a stabilit că 
asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 
transporturilor de deșeuri din considerente 
de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006, statele membre pot limita, în 
vederea protejării propriei rețele, intrările 
transporturilor de deșeuri destinate 
incinerării care este clasificată ca 
valorificare, în cazul în care s-a stabilit că 
asemenea transporturi ar duce la 
necesitatea eliminării deșeurilor naționale 
sau ar presupune tratarea respectivelor 
deșeuri într-un mod care nu este 
consecvent cu planurile lor de gestionare a 
deșeurilor. Statele membre notifică orice 
astfel de decizie Comisiei. Statele membre 
pot, de asemenea, să limiteze ieșirile 
transporturilor de deșeuri din considerente 
de mediu, astfel cum sunt prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006. 

(2) Rețeaua este concepută pentru a 
permite întregii Comunități să asigure 
prin mijloace proprii eliminarea 
deșeurilor, precum și valorificarea 
deșeurilor menționate la alineatul (1) și 
pentru a permite statelor membre să 
acționeze individual în acest scop, ținând 
seama de condițiile geografice și de 
necesitatea unor instalații specializate 
pentru anumite tipuri de deșeuri.
(3) Rețeaua permite eliminarea deșeurilor 
și valorificarea deșeurilor menționate la 
alineatul (1) într-una din cele mai 
apropiate instalații adecvate, prin cele mai 
potrivite metode și tehnologii, pentru a 
asigura un înalt nivel de protecție pentru 
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mediu și sănătatea publică.
(4) Principiile autonomiei și proximității 
nu înseamnă că fiecare stat membru trebuie 
să posede gama completă de instalații de 
valorificare finală pe teritoriul său.

Principiul proximității nu înseamnă că 
fiecare stat membru trebuie să posede
gama completă de instalații de valorificare 
finală pe teritoriul său.

Or. en

(EP 1st reading amendment 109)

Justificare

Waste treatment in the Community should not be defined by national borders but by the 
overall most environmentally sound treatment operation (including the environmental impact 
of transport of waste). The Internal market has always been the driver for high and 
harmonised environmental standards and therefore needs to be supported. Moreover the 
Internal Market also guarantees economical sound waste management.

Amendamentul 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) Principiile autonomiei și proximității 
nu înseamnă că fiecare stat membru 
trebuie să posede gama completă de 
instalații de valorificare finală pe 
teritoriul său.

eliminat

Or. en

Justificare

This new paragraph introduced by the Council should be deleted in order to avoid 
downbreaking the principles of proximity and self-sufficiency.
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Amendamentul 169
Riitta Myller

Poziția comună a Consiliului
Articolul 14 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) Principiile autonomiei și proximității 
nu înseamnă că fiecare stat membru 
trebuie să posede gama completă de 
instalații de valorificare finală pe 
teritoriul său.

eliminat

Or. en

Justificare

This new text introduced in the Council Common Position undermines the main message of 
the Directive and waste policy in Europe that states that a priori MS should seek as far as 
possible proximity and self-sufficiency in waste management.

Amendamentul 170
Anne Laperrouze

Poziția comună a Consiliului
Articolul 15 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că deșeurile 
periculoase nu sunt amestecate nici cu 
alte categorii de deșeuri periculoase, nici 
cu alte deșeuri, substanțe sau materiale. 
Amestecarea include diluarea de 
substanțe periculoase.

(1) Reclasificarea deșeurilor periculoase 
ca deșeuri nepericuloase nu se poate 
realiza prin diluarea sau amestecarea 
acestora în scopul diminuării 
concentrației inițiale de poluanți până la 
un nivel mai mic decât cel de la care un 
deșeu este considerat periculos.

Or. en

Justificare

Amendment 46 of EP first reading.
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Amendamentul 171
Mojca Drčar Murko

Poziția comună a Consiliului
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Este interzisă diluarea deșeurilor prin 
amestecare cu unicul scop de a eluda 
limitele sau restricțiile menționate în alte 
acte legislative sau criteriile de acceptare 
a deșeurilor specificate în autorizații. 

Or. en

Justificare

The Council stated that the ban on mixing of hazardous waste also applies to the dilution of 
hazardous waste. However, the definition needs further clarification about the practical 
meaning of the ban.

Amendamentul 172
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(ca) tratamentul ales pentru amestec este 
în conformitate cu cel mai periculos deșeu 
conținut în amestec, sau se demonstrează 
că fiecare deșeu periculos care urmează 
să fie inclus în amestec poate fi tratat 
separat.

Or. fr

Justificare

Since mixing is authorised by way of derogation, the provisions must be strengthened in order 
to guarantee separate treatment for each type of hazardous waste contained in the mix and to 
protect the environment and human health.
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Amendamentul 173
Anne Laperrouze

Poziția comună a Consiliului
Articolul 15 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot autoriza amestecarea cu 
condiția ca:

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele 
membre pot autoriza amestecarea cu 
condiția ca:

(a) operațiunea de amestecare să fie 
efectuată de o unitate sau întreprindere pe 
baza unei autorizații obținute conform 
dispozițiilor articolului 20;

(a) operațiunea de amestecare să fie 
efectuată de o unitate sau întreprindere pe 
baza unei autorizații obținute conform 
dispozițiilor articolului 20;

(b) condițiile prevăzute la articolul 10 să 
fie respectate, iar efectele nocive ale 
gestionării deșeurilor asupra sănătății 
populației și asupra mediului să nu fie
agravate; și

(b) condițiile prevăzute la articolul 10 să 
fie respectate, iar efectele nocive ale 
gestionării deșeurilor asupra sănătății 
populației și asupra mediului să nu fie 
agravate;

(c) operațiunea de amestecare să se 
realizeze în conformitate cu cele mai bune 
tehnici disponibile.

(c) operațiunea de amestecare să se 
realizeze în conformitate cu cele mai bune 
tehnici disponibile; și

(ca) în cazul tratamentului ales pentru 
amestecurile de deșeuri trebuie 
demonstrat că acesta poate trata separat 
fiecare deșeu care intră în alcătuirea 
amestecului.

Or. en

Justificare

The dilution ban is particularly important to ensure the protection of the environment and the 
public health.  The main danger of the dilution is the treatment of wastes by the wrong 
process (not efficient enough). Yet, as “dilution” is not defined, the provision is insubstantial.
This new amendment proposal is justified by a new element introduced by the Council, 
namely the fact that “mixing includes the dilution of hazardous substances”.
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Amendamentul 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2a) În cazul în care a fost autorizată 
amestecarea, în conformitate cu alineatul 
(2), deșeul va fi considerat în continuare 
deșeu periculos, chiar dacă, în urma 
amestecării, concentrația efectivă de 
poluanți are un nivel mai mic decât cel de 
la care un deșeu este considerat periculos.

Or. en

(Reinstatement of amendment 46 from first reading in a modified form)

Justificare

As mixing is not completely prohibited, it should be clarified explicitly that even where mixing 
was covered by the exemption under paragraph 2, the resulting waste will still remain 
hazardous waste.

Amendamentul 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 15 – alineatul 2b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2b) Statele membre încurajează 
separarea componentelor periculoase din 
toate fluxurile de deșeuri înainte ca 
acestea să intre în procesul de 
valorificare.

Or. en
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(Reinstatement of amendment 54 of first reading)

Justificare

The separation of hazardous compounds, where possible, improves the possibilities for 
recovery. Hazardous compounds should be taken out of the economic cycle, and not 
contaminate new products following recovery.

Amendamentul 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendament

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 10 și 11;

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 1 și 10, 
acordându-se prioritate regenerării, 
atunci când este posibil;

Or. en

(Partial reintroduction of amendment 56 from first reading.)

Justificare

In line with existing legislation, and the stated objective of the EU to become a "recycling 
society", the preference for regeneration of waste oils should be set out explicitly.

Amendamentul 177
Evangelia Tzampazi

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendament

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 10 și 11;

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 10 și 11 și se 
acordă prioritate regenerării, atunci când 
este posibil;
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Or. en

Amendamentul 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendament

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 10 și 11;

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 10 și 11 și se 
acordă prioritate regenerării, atunci când 
este posibil;

Or. en

Justificare

This amendment will ensure that a preference is given to the material recycling of waste oils 
despite the repeal of the Waste Oil Directive. It would be consistent with the stated objective 
of the EU to becoming a “recycling society”.

Amendamentul 179
Mojca Drčar Murko

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Poziția comună a Consiliului Amendament

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 10 și 11;

(b) uleiurile uzate sunt tratate în 
conformitate cu articolele 10 și 11 și se 
acordă prioritate regenerării, atunci când 
este posibil;

Or. en

Justificare

This amendment will ensure that a preference is given to the material recycling of waste oils 
despite the repeal of the Waste Oil Directive. It would be consistent with the stated objective 
of the EU to becoming a “recycling society”.
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Amendamentul 180
Evangelia Tzampazi

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Poziția comună a Consiliului Amendament

(c) în cazul în care acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic și viabil din 
punct de vedere economic, uleiurile uzate 
prezentând caracteristici diferite nu se 
amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă 
cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă 
o astfel de amestecare împiedică tratarea 
lor.

(c) în cazul în care acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic, uleiurile uzate 
prezentând caracteristici diferite nu se 
amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă 
cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă 
o astfel de amestecare împiedică tratarea 
lor.

Or. en

Amendamentul 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Poziția comună a Consiliului Amendament

(c) în cazul în care acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic și viabil din 
punct de vedere economic, uleiurile uzate 
prezentând caracteristici diferite nu se 
amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă 
cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă 
o astfel de amestecare împiedică tratarea 
lor.

(c) în cazul în care acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic, uleiurile uzate 
prezentând caracteristici diferite nu se 
amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă 
cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe dacă 
o astfel de amestecare împiedică tratarea 
lor.

Or. en

(Partial reintroduction of amendment 56 from first reading.)

Justificare

The criterion "economic viability" is not an acceptable criterion. Shipbreaking in Bangladesh 
is economically viable, yet a disaster from an environmental and health perspective. The 
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incineration of paper or bio-waste is economically viable, yet environmental nonsense. Only 
technical feasibility should be considered with regard to the non-mixing provision.

Amendamentul 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) În cazul în care, conform legislației 
naționale, uleiurile uzate fac obiectul 
unor cerințe privind regenerarea, statele 
membre pot prevedea ca acestea să fie 
regenerate dacă acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic și atunci când 
se aplică articolele 11 sau 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot 
restricționa transportul transfrontalier de 
uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către 
instalații de incinerare sau co-incinerare, 
pentru a acorda prioritate regenerării 
uleiurilor uzate.

(3) Atunci când se aplică articolele 11 sau 
12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006,
statele membre pot restricționa transportul 
transfrontalier de uleiuri uzate dinspre 
teritoriul lor către instalații de incinerare 
sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate 
regenerării uleiurilor uzate

Or. en

(Amendment consequent to the reintroduction of amendment 56 from first reading.)

Justificare

In line with existing legislation, and the stated objective of the EU to become a "recycling 
society", the preference for regeneration of waste oils should be set out explicitly. When such 
preference is a Community requirement, there is no need anymore for requirements by 
Member States.
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Amendamentul 183
Evangelia Tzampazi

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) În cazul în care, conform legislației 
naționale, uleiurile uzate fac obiectul 
unor cerințe privind regenerarea, statele 
membre pot prevedea ca acestea să fie 
regenerate dacă acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic și atunci când 
se aplică articolele 11 sau 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot 
restricționa transportul transfrontalier de 
uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către 
instalații de incinerare sau co-incinerare, 
pentru a acorda prioritate regenerării 
uleiurilor uzate.

(3) Atunci când se aplică articolele 11 sau 
12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006,
statele membre pot restricționa transportul 
transfrontalier de uleiuri uzate dinspre 
teritoriul lor către instalații de incinerare 
sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate 
regenerării uleiurilor uzate

Or. en

Amendamentul 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) În cazul în care, conform legislației 
naționale, uleiurile uzate fac obiectul 
unor cerințe privind regenerarea, statele 
membre pot prevedea ca acestea să fie 
regenerate dacă acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic și atunci când 
se aplică articolele 11 sau 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot 
restricționa transportul transfrontalier de 
uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către 
instalații de incinerare sau co-incinerare, 
pentru a acorda prioritate regenerării 
uleiurilor uzate.

(3) Atunci când se aplică articolele 11 sau 
12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006,
statele membre pot restricționa transportul 
transfrontalier de uleiuri uzate dinspre 
teritoriul lor către instalații de incinerare 
sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate 
regenerării uleiurilor uzate
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Or. en

Justificare

This amendment will ensure that a preference is given to the material recycling of waste oils 
despite the repeal of the Waste Oil Directive. It would be consistent with the stated objective 
of the EU to becoming a “recycling society”.

Amendamentul 185
Mojca Drčar Murko

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) În cazul în care, conform legislației 
naționale, uleiurile uzate fac obiectul 
unor cerințe privind regenerarea, statele 
membre pot prevedea ca acestea să fie 
regenerate dacă acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic și atunci când 
se aplică articolele 11 sau 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot 
restricționa transportul transfrontalier de 
uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către 
instalații de incinerare sau co-incinerare, 
pentru a acorda prioritate regenerării 
uleiurilor uzate.

(3) Atunci când se aplică articolele 11 sau 
12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006,
statele membre pot restricționa transportul 
transfrontalier de uleiuri uzate dinspre 
teritoriul lor către instalații de incinerare 
sau co-incinerare, pentru a acorda prioritate 
regenerării uleiurilor uzate

Or. en

Justificare

Slightly reworded Art 18(3) in order to make it coherent with new wording on Art 18(1)(b).
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Amendamentul 186
Horst Schnellhardt

Poziția comună a Consiliului
Articolul 18 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) În cazul în care, conform legislației 
naționale, uleiurile uzate fac obiectul 
unor cerințe privind regenerarea, statele 
membre pot prevedea ca acestea să fie 
regenerate dacă acest lucru este posibil 
din punct de vedere tehnic și atunci când 
se aplică articolele 11 sau 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, pot 
restricționa transportul transfrontalier de 
uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către 
instalații de incinerare sau co-incinerare, 
pentru a acorda prioritate regenerării 
uleiurilor uzate.

(3) În cazurile în care condițiile tehnice, 
economice și organizatorice permit acest 
lucru, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a acorda prioritate 
prelucrării uleiurilor uzate prin 
regenerare. Prin urmare, statele membre 
pot, atunci când se aplică articolele 11 sau 
12 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, 
restricționa transportul transfrontalier de 
uleiuri uzate dinspre teritoriul lor către 
instalații de incinerare sau co-incinerare, 
pentru a acorda prioritate regenerării 
uleiurilor uzate. 

Or. de

(The first sentence is taken from Article 3(1) of Directive 75/439/EC)

Justificare

The priority accorded to the regeneration of waste oils in Directive 75/439 should be 
maintained. Given the continuing rise in demand for oil at the same time as the resource is 
being steadily depleted, it is essential to make use of every source available. The global 
importance of oil makes maintaining this priority given to regeneration a matter of urgency.

Amendamentul 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19

Poziția comună a Consiliului Amendament

Bio-deșeurile Colectarea și utilizarea bio-deșeurilor
(1) Se va acorda prioritate valorificării 
materiale a bio-deșeurilor.
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(2) Până la ...*, statele membre dezvoltă 
un sistem de colectare separată a bio-
deșeurilor.

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul, 
și în conformitate cu articolele 10 și 11, 
pentru a încuraja:

(3) Statele membre iau măsuri, dacă este 
cazul, și în conformitate cu articolele 10 și 
11, pentru a încuraja:

(a) colectarea separată a bio-deșeurilor;
(b) tratarea bio-deșeurilor într-un mod care 
asigură un înalt nivel de protecție a 
mediului;

(b) tratarea bio-deșeurilor într-un mod care 
asigură un înalt nivel de protecție a
mediului;

(c) folosirea unor materiale fără riscuri 
pentru mediu produse din bio-deșeuri.

(c) folosirea unor materiale fără riscuri 
pentru mediu produse din bio-deșeuri.

Comisia efectuează un studiu de evaluare 
cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă 
este cazul.

Comisia efectuează un studiu de evaluare 
cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă 
este cazul.
* Trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Definition of biowaste should be more clear and exhaustive than the text of the common 
position.

Amendamentul 188
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19

Poziția comună a Consiliului Amendament

Bio-deșeurile Colectarea și utilizarea bio-deșeurilor
Statele membre iau măsuri, dacă este 
cazul, și în conformitate cu articolele 10 și 
11, pentru a încuraja:

(1) Se va acorda prioritate valorificării 
materiale a bio-deșeurilor.

(a) colectarea separată a bio-deșeurilor; (2) În vederea punerii în aplicare a 
obiectivelor prevăzute la articolul 1, 
statele membre dezvoltă, până la ...*, un 
sistem de colectare separată a bio-
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deșeurilor.
(b) tratarea bio-deșeurilor într-un mod 
care asigură un înalt nivel de protecție a 
mediului;
(c) folosirea unor materiale fără riscuri 
pentru mediu produse din bio-deșeuri.
Comisia efectuează un studiu de evaluare
cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă 
este cazul.

* Trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

EP 1st reading amendment 112.

Bio-waste plays an essential part in the reduction of methane emissions. Moreover, the 
recovery of bio-wastes contributes to the protection of resources which otherwise would have 
been used for that purpose. Priority should be given to material recovery of bio-waste.

Amendamentul 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19

Poziția comună a Consiliului Amendament

Statele membre iau măsuri, dacă este 
cazul, și în conformitate cu articolele 10 și 
11, pentru a încuraja:

Statele membre iau măsuri cel târziu până 
la ...* în conformitate cu articolele 1 și 10, 
pentru a asigura:

(a) colectarea separată a bio-deșeurilor; (a) instituirea unor sisteme de colectare
separată a bio-deșeurilor;

(b) tratarea bio-deșeurilor într-un mod care 
asigură un înalt nivel de protecție a 
mediului;

(b) tratarea bio-deșeurilor într-un mod care 
asigură un înalt nivel de protecție a 
mediului;

(c) folosirea unor materiale fără riscuri 
pentru mediu produse din bio-deșeuri.

(c) folosirea unor materiale fără riscuri 
pentru mediu produse din bio-deșeuri.
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Comisia efectuează un studiu de evaluare 
cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă 
este cazul.

Cerințele minime de siguranță care se 
aplică în cazul colectării și tratamentului, 
precum și criteriile de protecție a mediului 
și de calitate care includ valorile limită 
pentru poluanți în cazul utilizării 
materialelor fără riscuri pentru mediu 
produse din bio-deșeuri se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 36 alineatul (2). 
Cel târziu la ...*, Comisia prezintă o 
propunere legislativă privind obiectivele 
minime stabilite pentru colectarea 
separată a bio-deșeurilor.
_______

* JO: a se introduce data la trei ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Amendment based on amendment 112/138 of first reading. It should not be left to the goodwill 
of Member States to take action on bio- waste, norto the results of a Commission study. 
Enough is known to require concrete action now. Member States should be obliged to set up 
separate collection systems for bio-waste within three years. Criteria for safety and for safe 
use should be adopted via comitology with scrutiny. Targets on collection should be adopted 
via co-decision.

Amendamentul 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul, 
și în conformitate cu articolele 10 și 11, 
pentru a încuraja:

Statele membre iau măsuri, dacă este cazul, 
și în conformitate cu articolele 10 și 11, 
pentru:

(a) colectarea separată a bio-deșeurilor; (a) a dezvolta un sistem pentru colectarea 
separată a bio-deșeurilor în care să se 
acorde prioritate valorificării materiale a 
bio-deșeurilor;
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(b) tratarea bio-deșeurilor într-un mod care 
asigură un înalt nivel de protecție a 
mediului;

(b) a asigura tratarea bio-deșeurilor într-un 
mod care asigură un înalt nivel de protecție 
a mediului;

(c) folosirea unor materiale fără riscuri 
pentru mediu produse din bio-deșeuri.

(c) a asigura folosirea unor materiale fără 
riscuri pentru mediu produse din bio-
deșeuri, inclusiv obiective minime pentru 
colectare și standarde pentru utilizarea 
compostului.

Or. en

Justificare

Re-tabling of a part of amendment 112 of EP first reading in order to make the provisions for 
biowaste a bit stronger.

Amendamentul 191
Horst Schnellhardt

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Comisia efectuează un studiu de evaluare 
cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă 
este cazul.

Comisia prezintă o propunere privind bio-
deșeurile, în termen de cel mult 2 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive. 
În acest scop, Comisia efectuează un 
studiu de evaluare cu privire la gestionarea 
bio-deșeurilor.

Or. de

Justificare

Bio-waste needs to be regulated at European level in order to guarantee full quality and 
safety standards. The Commission has already been asked several times to present a 
comprehensive proposal. 



PE402.912v01-00 62/113 AM\712783RO.doc

RO

Amendamentul 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Comisia efectuează un studiu de evaluare 
cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă 
este cazul.

Comisia efectuează, până la 31 decembrie 
2008, un studiu de evaluare cu privire la 
gestionarea bio-deșeurilor în vederea
prezentării unei propuneri legislative, dacă 
este cazul.

Or. fr

Justificare

Partial reinstatement of Amendment 138 as adopted at first reading.

Amendamentul 193
María Sornosa Martínez

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Comisia efectuează un studiu de evaluare
cu privire la gestionarea bio-deșeurilor în 
vederea prezentării unei propuneri, dacă 
este cazul.

Comisia prezintă o propunere legislativă 
în vederea gestionării bio-deșeurilor după 
metode care asigură protecția mediului.

Or. en
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Amendamentul 194
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 19a
Tratarea bio-deșeurilor

(1) Înaintea împrăștierii pe teren a bio-
deșeurilor, producătorii și deținătorii le 
supun unui tratament prin care se asigură 
că acestea nu prezintă un risc pentru 
sănătatea populației, a animalelor și a 
plantelor. Această prevedere se aplică, de 
asemenea, deșeurilor provenind din 
prepararea mâncării și resturile de 
mâncare, produse de restaurante sau 
unități de deservire a populației, în cazul 
în care nu există obligația de eliminare a 
acestora în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.
(2) Comisia adoptă, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 36 alineatul (2), 
măsuri de punere în aplicare, specificând 
cerințele minime de verificare a siguranței 
pentru sănătatea populației, a animalelor 
și a plantelor.
(3) Pentru a asigura faptul că 
împrăștierea pe teren a bio-deșeurilor se 
realizează după metode care asigură 
protecția mediului, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 36 alineatul (2), măsuri de 
punere în aplicare, specificând criteriile 
de protecție a mediului și de calitate care 
trebuie respectate pentru a permite 
împrăștierea bio-deșeurilor pe terenuri 
utilizate pentru agricultură, silvicultură, 
sau pe terenurile destinate 
horticulturii/grădinăritului, precum și 
pentru a stabili că un anumit bio-deșeu a 
încetat să fie considerat deșeu.
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(4) Măsurile de punere în aplicare 
prevăzute la alineatul (3) includ cel puțin 
valori limită obligatorii pentru metalele 
grele, contaminanții fizici și conținutul de 
semințe viabile și de părți ale plantelor 
care pot să germineze, precum și o listă de 
materii prime adecvate.
(5) Criteriile iau în considerare orice fel 
de riscuri posibile create de utilizarea sau 
transportul bio-deșeurilor în condiții 
periculoase pentru mediu și sunt suficient 
de stricte pentru a garanta un înalt nivel 
de protecție pentru mediu și sănătatea 
populației.

Or. en

Justificare

EP 1st reading amendment 112.

Bio-waste plays an essential part in the reduction of methane emissions. Moreover, the 
recovery of bio-wastes contributes to the protection of resources which otherwise would have 
been used for that purpose. Priority should be given to material recovery of bio-waste.

Amendamentul 195
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19b (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 19b
Controale

(1) Statele membre garantează instituirea 
și punerea în funcțiune a unor sisteme de 
asigurare a calității, pentru a monitoriza 
conformitatea cu cerințele stabilite la 
articolul 19a.
(2) Statele membre asigură efectuarea 
periodică de teste pentru depistarea 
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substanțelor nocive.

Or. en

Justificare

EP 1st reading amendment 112.

Bio-waste plays an essential part in the reduction of methane emissions. Moreover, the 
recovery of bio-wastes contributes to the protection of resources which otherwise would have 
been used for that purpose. Priority should be given to material recovery of bio-waste.

Amendamentul 196
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 19c (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 19c
Deșeurile provenind din prepararea 

mâncării și resturile de mâncare
Valorificarea în scopuri alimentare a 
deșeurilor netratate provenind din 
prepararea mâncării și resturile de 
mâncare este interzisă. Deșeurile 
provenind din prepararea mâncării și 
resturile de mâncare sunt eliminate în 
mod verificabil de către întreprinderi 
autorizate, sterilizate și evacuate în 
condiții de siguranță prin operațiuni 
corespunzătoare. Utilizarea deșeurilor 
provenind din prepararea mâncării și 
resturile de mâncare pentru hrănirea 
porcinelor poate fi autorizată de statele 
membre numai cu condiția monitorizării, 
din toate punctele de vedere, a 
operațiunilor de valorificare în condiții de 
siguranță, a sterilizării și a respectării 
celorlalte dispoziții prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.
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Or. en

Justificare

EP 1st reading amendment 98/113. 

Feeding untreated waste from central kitchens and catering facilities harbours a huge risk of 
disease. Without a regulated and monitored disposal system, the feeding ban is impracticable.

Use of verifiably sterilised catering waste in feed should be permissible, under strictly 
supervised conditions, so as to prevent illegal feeding of untreated waste food.

Amendamentul 197
Péter Olajos

Poziția comună a Consiliului
Articolul 20 – alineatul 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Statele membre impun tuturor unităților 
sau întreprinderilor care intenționează să 
desfășoare activități de tratare a deșeurilor 
să obțină o autorizație din partea autorității 
competente.

(1) Statele membre impun tuturor unităților 
sau întreprinderilor care intenționează să 
desfășoare activități de tratare a deșeurilor 
să obțină o autorizație pe baza unui 
certificat din partea autorității competente 
sau a unei organizații contractate de 
aceasta.

Or. hu

Justificare

The practice in a number of Member States is for permits for waste treatment to be replaced 
by certification from an accredited professional body of technical, financial or professional 
competence and for this to be verified by the authority. A well established system replacing 
official permits which promotes law-abiding behaviour is not possible without the original 
wording being expanded.
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Amendamentul 198
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 20 – alineatul 5

Poziția comună a Consiliului Amendament

(5) Sub rezerva respectării cerințelor 
prezentului articol, autorizațiile emise în 
baza altei legislații naționale sau 
comunitare se pot combina cu permisele 
necesare în temeiul alineatului (1) pentru a 
forma o singură autorizație în cazul în care 
un astfel de format înlătură dublarea inutilă 
de informații și repetarea muncii de către 
operator sau autoritatea competentă.

(5) Sub rezerva respectării cerințelor 
prezentului articol, autorizațiile emise în 
baza altei legislații naționale sau 
comunitare se combină cu permisele 
necesare în temeiul alineatului (1) pentru a 
forma o singură autorizație în cazul în care 
un astfel de format înlătură dublarea inutilă 
de informații și repetarea muncii de către 
operator sau autoritatea competentă.

Or. en

Justificare

Duplication of permits should be avoided. One of the IPPC directive aims is to integrate all 
the environmental permits into a single permit, therefore this should also apply for any 
required permit under the waste legislation.

Amendamentul 199
Françoise Grossetête

Poziția comună a Consiliului
Articolul 20 – alineatul 5a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(5a) Toate instalațiile de tratare a 
deșeurilor periculoase respectă o obligație 
specifică de autorizare, care include o 
descriere a măsurilor preconizate pentru a 
garanta faptul că instalația este 
proiectată, echipată și exploatată ținând 
seama de categoriile de deșeuri tratate și 
de riscurile asociate acestora. 
Autorizația eliberată de autoritățile 
competente conține următoarele 
informații:
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- cantitățile și categoriile de deșeuri 
periculoase tratate;
- caracteristicile tehnice ale operațiunilor 
de tratare a deșeurilor care asigură un 
nivel optim de protecție a mediului și 
garantează un nivel ridicat de siguranță. 
În cazul în care operatorul unei instalații 
de tratare a deșeurilor nepericuloase 
preconizează o modificare a exploatării, 
care presupune tratarea deșeurilor 
periculoase, aceasta este considerată o 
modificare importantă, în sensul 
articolului 2 punctul 10 litera (b) din 
Directiva 96/61/CE, iar în acest caz se 
aplică articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Permits delivered to hazardous waste treatment facilities should consider the specificities of 
such wastes and the risks linked to their treatment. No derogation should be allowed. 
Amendment 58 adopted at 1st Reading dealt with this specific requirement.

Amendamentul 200
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 21

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 21 eliminat
Derogări de la obligația de autorizare

Statele membre pot acorda unităților sau 
întreprinderilor derogări de la obligația 
prevăzută la articolul 20 alineatul (1) 
pentru următoarele operațiuni: 
(a) eliminarea propriilor deșeuri 
nepericuloase la locul de producție; sau
(b) valorificarea deșeurilor.

Or. fr
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Justificare

There can be no exemption from the obligation to obtain a permit to carry out waste 
treatment. Allowing such exemptions would be a retrograde step vis-à-vis the current rules 
and would represent a considerable threat to the environment and public health. 

Amendamentul 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 21

Poziția comună a Consiliului Amendament

Statele membre pot acorda unităților sau 
întreprinderilor derogări de la obligația 
prevăzută la articolul 20 alineatul (1) 
pentru următoarele operațiuni:

Statele membre pot acorda unităților sau 
întreprinderilor derogări de la obligația 
prevăzută la articolul 20 alineatul (1) 
pentru eliminarea propriilor deșeuri 
nepericuloase la locul de producție.

(a) eliminarea propriilor deșeuri 
nepericuloase la locul de producție; sau

(b) valorificarea deșeurilor.

Or. {EN}en

(Partial reintroduction of amendment 161 from first reading.)

Justificare

It is unacceptable to give Member States a blanket possibility to exempt any recovery 
operation from permit requirements, including even hazardous waste.

Amendamentul 202
Péter Olajos

Poziția comună a Consiliului
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) În cazul în care un stat membru dorește 
să acorde derogări în conformitate cu 

(1) În cazul în care un stat membru dorește 
să acorde derogări în conformitate cu 
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articolul 21, acesta stabilește, pentru 
fiecare tip de activitate, reguli generale 
care să prevadă tipurile și cantitățile de 
deșeuri care pot face obiectul unei 
derogări, precum și metoda de tratare care 
trebuie aplicată.

articolul 21, acesta stabilește, pentru 
fiecare tip de activitate, reguli generale 
care să prevadă tipurile și cantitățile de 
deșeuri care pot face obiectul unei 
derogări, precum și metoda de tratare care 
trebuie aplicată. Existența condițiilor 
pentru derogări trebuie atestată de un 
organism autorizat să efectueze o astfel de 
verificare.

Or. hu

Amendamentul 203
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 22

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 22 eliminat
Condiții pentru derogări

(1) În cazul în care un stat membru 
dorește să acorde derogări în conformitate 
cu articolul 21, acesta stabilește, pentru 
fiecare tip de activitate, reguli generale 
care să prevadă tipurile și cantitățile de 
deșeuri care pot face obiectul unei 
derogări, precum și metoda de tratare 
care trebuie aplicată.
Aceste norme se stabilesc astfel încât să se 
asigure că deșeurile sunt tratate în 
conformitate cu articolul 10. În cazul 
operațiunilor de eliminare menționate la 
articolul 21 litera (a), aceste norme ar 
trebui să ia în considerare cele mai bune 
tehnici existente.

(2) Pe lângă normele generale prevăzute 
la alineatul (1), statele membre stabilesc 
condiții speciale pentru derogările 
acordate în cazul deșeurilor periculoase, 
inclusiv pe tipuri de activități, precum și 
alte eventuale cerințe necesare pentru 
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efectuarea diferitelor forme de 
valorificare și, unde este cazul, valori 
limită pentru conținutul de substanțe 
periculoase al deșeurilor și valori limită 
de emisie.

(3) Statele membre informează Comisia în 
legătură cu normele generale stabilite în 
temeiul alineatelor (1) și (2).

Or. fr

Justificare

Amendment introduced for the sake of consistency with the amendment to Article 21.

Amendamentul 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Nu se acordă derogări pentru tratarea 
deșeurilor periculoase. 

Or. en

(Partial reintroduction of amendment 161 from first reading in a modified form.)

Justificare

The treatment of hazardous waste should always be subject to a permit.
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Amendamentul 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pe lângă normele generale prevăzute 
la alineatul (1), statele membre stabilesc 
condiții speciale pentru derogările 
acordate în cazul deșeurilor periculoase, 
inclusiv pe tipuri de activități, precum și 
alte eventuale cerințe necesare pentru 
efectuarea diferitelor forme de 
valorificare și, unde este cazul, valori 
limită pentru conținutul de substanțe 
periculoase al deșeurilor și valori limită 
de emisie.

eliminat

Or. en

(Reintroduction of amendment 188 from first reading.)

Justificare

The treatment of hazardous waste should always be subject to a permit.

Amendamentul 206
Anne Laperrouze

Poziția comună a Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pe lângă normele generale prevăzute 
la alineatul (1), statele membre stabilesc 
condiții speciale pentru derogările 
acordate în cazul deșeurilor periculoase, 
inclusiv pe tipuri de activități, precum și 
alte eventuale cerințe necesare pentru 
efectuarea diferitelor forme de 
valorificare și, unde este cazul, valori 
limită pentru conținutul de substanțe 
periculoase al deșeurilor și valori limită 

eliminat
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de emisie.

Or. en

Justificare

Amendment 188 of EP first reading : these exemptions are not justified and should, therefore, 
be deleted. 

Amendamentul 207
Françoise Grossetête

Poziția comună a Consiliului
Articolul 22 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) Pe lângă normele generale prevăzute 
la alineatul (1), statele membre stabilesc 
condiții speciale pentru derogările 
acordate în cazul deșeurilor periculoase, 
inclusiv pe tipuri de activități, precum și 
alte eventuale cerințe necesare pentru 
efectuarea diferitelor forme de 
valorificare și, unde este cazul, valori 
limită pentru conținutul de substanțe 
periculoase al deșeurilor și valori limită 
de emisie.

eliminat

Or. en

Justificare

All types of hazardous waste treatment facilities need to be under a permit. No derogation 
should be allowed. The reintroduction of EP amendment 188 removes the exemption for 
hazardous waste operations.



PE402.912v01-00 74/113 AM\712783RO.doc

RO

Amendamentul 208
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 23– paragraful 1 – litera c

Poziția comună a Consiliului Amendament

(c) unitățile sau întreprinderile care fac 
obiectul derogărilor de la cerințele de 
autorizare conform articolului 21.

(c) unități.

Or. fr

Justificare

Amendment introduced for the sake of consistency with the amendment to Article 22.

Amendamentul 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Articolul 23 – paragraful 1a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Dacă este posibil, registrele menținute de 
autoritatea competentă sunt folosite 
pentru a obține informațiile relevante 
pentru acest proces de înregistrare, cu 
scopul de a reduce la minim birocrația.

Or. en

Justificare

Self explainatory  amendment, adopted in the first reading amendment 163, in order to avoid 
duplication of administrative efforts.
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Amendamentul 210
Avril Doyle

Poziția comună a Consiliului
Articolul 24

Poziția comună a Consiliului Amendament

Standarde minime Obligația de autorizare

(1) Pot fi adoptate standarde tehnice 
minime pentru activitățile de tratare care 
necesită autorizare in conformitate cu
articolul 20, în cazul în care există dovezi 
că se poate obține un beneficiu în ceea ce 
privește protecția sănătății populației și a 
mediului, ca urmare a aplicării unor 
astfel de standarde minime. Aceste 
măsuri, destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive prin 
completarea acesteia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

Pentru toate instalațiile de tratare a 
deșeurilor periculoase se eliberează o 
autorizație în conformitate cu dispozițiile 
stabilite de Directiva 96/61/CE.

(2) Intră sub incidența acestor standarde 
minime numai acele activități de tratare a 
deșeurilor care nu intră sub incidența 
Directivei 96/61/CE sau nu pot intra sub 
incidența acesteia.

Fără a aduce atingere Directivei 
96/61/CE, cererea de eliberare a unei 
autorizații de către autoritățile competente 
include o descriere a măsurilor 
preconizate pentru a garanta faptul că 
instalația este proiectată, echipată și 
exploatată ținând seama de categoriile de 
deșeuri tratate și de riscurile asociate 
acestora. 

(3) Aceste standarde minime: Autorizația eliberată de autoritățile 
competente conține următoarele 
informații:

(a) se concentrează pe principalele efecte 
asupra mediului rezultate din activitatea 
de tratare a deșeurilor;

- cantitățile și categoriile de deșeuri 
periculoase care sunt tratate;

(b) asigură că deșeurile sunt tratate în 
conformitate cu articolul 10;

- specificațiile tehnice care ar trebui să 
asigure o tratare optimă a deșeurilor, 
protecția mediului și un nivel înalt de 
siguranță;

(c) iau în considerare cele mai bune 
tehnici disponibile; precum și

În cazul în care operatorul unei instalații 
de tratare a deșeurilor nepericuloase 
preconizează o modificare a exploatării, 
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care presupune tratarea deșeurilor 
periculoase, aceasta este considerată o 
modificare importantă, în sensul 
articolului 2 punctul 10 litera (b) din 
Directiva 96/61/CE, iar în acest caz se 
aplică articolul 12 alineatul (2) din 
directiva sus-menționată.

(d) după caz, includ elemente referitoare 
la calitatea tratării și cerințele de 
procesare.

(4) Se adoptă standarde minime pentru 
activitățile care necesită autorizare în 
conformitate cu articolul 23 literele (a) și 
(b) în cazul în care există dovezi că se 
poate obține un beneficiu în ceea ce 
privește protecția sănătății populației și a 
mediului sau evitarea disfuncționalităților 
pieței interne ca urmare a aplicării unor 
astfel de standarde minime, inclusiv 
elementele referitoare la calificarea 
tehnică a colectorilor, transportatorilor, 
agenților sau brokerilor.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive, prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

Or. en

(Based as amendment 58 in first reading)

Justificare

All types of hazardous waste treatment need to be covered by a permit in accordance with the 
IPPC directive. No derogation should be allowed. The same rules should apply for everyone 
carrying out hazardous wastes operations. The proposal amendment is quite similar to 
existing specification of the Waste incineration directive adopted in December 2000. 
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Amendamentul 211
Karin Scheele

Poziția comună a Consiliului
Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4a) Standardele minime adoptate în 
temeiul prezentului articol nu au statut de 
legislație comunitară în sensul articolului 
12 alineatul (1) litera (c) primul paragraf 
din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Or. de

Justificare

This article was added with the common position, but is questionable with regard to the 
cross-border shipment of waste. When waste is shipped for recovery, an objection can be 
made under the regulation on shipments of waste, if the standards of a plant to which the 
waste is to be shipped are lower than those in country of dispatch. This, however, is no longer 
possible if standards exist at Community level. There is no justification for excluding these 
grounds for raising an objection, if such minimum standards are established through the 
comitology procedure.

Amendamentul 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Poziția comună a Consiliului
Articolul 25 – alineatul 3 – literele e și ea (nouă)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(e) politici generale de gestionare a 
deșeurilor, inclusiv tehnologii și metode 
planificate de gestionare a deșeurilor sau 
politici privind deșeurile care ridică 
probleme specifice de gestionare;

(e) politici generale de gestionare a 
deșeurilor, inclusiv tehnologii și metode 
planificate de gestionare a deșeurilor sau 
politici privind deșeurile care ridică 
probleme specifice de gestionare; dacă este 
cazul, acestea mențin sau exclud un 
anumit mod de valorificare sau de 
eliminare, din motive specifice zonei de 
planificare și pentru a se conforma 
obiectivelor prevăzute la articolele 1 și 10 
sau oricăror alte norme comunitare 
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existente în domeniul protecției mediului;
(ea) dacă este cazul, restricțiile sau 
interdicțiile aplicabile importului sau 
exportului de deșeuri în zona de 
planificare.

Or. fr

Justificare

In order to guarantee compliance with health and environmental protection objectives, the 
plans must take account of the situation prevailing in the area covered by the plan. Waste 
management must not result in the constitution, maintenance or multiplication of situations 
where there is proven damage or risk of damage to health, air quality, water or soil.

Amendamentul 213
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului
Articolul 26 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) Statele membre stabilesc valorile de 
referință calitative sau cantitative 
specifice adecvate pentru măsurile de 
prevenire a generării deșeurilor adoptate 
pentru a monitoriza și pentru a evalua 
progresul măsurilor și pot stabili și alte 
obiective calitative sau cantitative și 
indicatori specifici pe lângă cele prevăzute 
la alineatul (4), în același scop.

eliminat

Or. de

Justificare

On the basis of Parliament’s amendment in first reading (amendment 70), it is suggested that 
paragraphs 3 and 4 be deleted.
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Amendamentul 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 26 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) Statele membre stabilesc valorile de 
referință calitative sau cantitative specifice 
adecvate pentru măsurile de prevenire a 
generării deșeurilor adoptate pentru a 
monitoriza și pentru a evalua progresul 
măsurilor și pot stabili și alte obiective 
calitative sau cantitative și indicatori 
specifici pe lângă cele prevăzute la 
alineatul (4), în același scop.

(3) Statele membre stabilesc valorile de 
referință calitative sau cantitative specifice 
adecvate pentru măsurile de prevenire a 
generării deșeurilor adoptate pentru a 
monitoriza și pentru a evalua progresul 
măsurilor și pot stabili și alte obiective 
calitative sau cantitative și indicatori 
specifici care depășesc domeniul de 
aplicare al celor prevăzute la articolul 7a, 
în același scop.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, in line with amendment 
38/108/157/140/141 of first reading)

Justificare

This is needed to achieve coherence with regard to the amendment 18 by the rapporteur or a 
stronger amendment by the authors of this amendment with regard to prevention targets. If 
prevention targets are set at Community level, Member States may only determine targets that 
go beyond these.

Amendamentul 215
Richard Seeber

Poziția comună a Consiliului
Articolul 26 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) Indicatorii pentru măsurile de 
prevenire a generării deșeurilor pot fi 
adoptați în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 36 alineatul (3).

eliminat

Or. de



PE402.912v01-00 80/113 AM\712783RO.doc

RO

Justificare

On the basis of Parliament’s amendment at first reading (amendment 70), it is suggested that 
paragraphs 3 and 4 be deleted.

Amendamentul 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 26 – alineatul 4

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4) Indicatorii pentru măsurile de 
prevenire a generării deșeurilor pot fi 
adoptați în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 36 alineatul (3).

eliminat

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, in line with amendment 
38/108/157/140/141 of first reading)

Justificare

This is needed to achieve coherence with regard to the amendment 18 by the rapporteur or a 
stronger amendment by the authors of this amendment with regard to prevention targets. If 
indicators are to be proposed by the Commission in 2009 for adoption in co-decision, there is 
no need for a comitology procedure to do so.

Amendamentul 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Poziția comună a Consiliului
Articolul 28

Poziția comună a Consiliului Amendament

Statele membre asigură că părțile interesate 
și autoritățile relevante, precum și publicul 
larg au posibilitatea de a participa la 
elaborarea planurilor de gestionare a 
deșeurilor și a programelor de prevenire a 
generării deșeurilor și de a avea acces la 

Statele membre asigură că părțile interesate 
și autoritățile relevante, precum și publicul 
larg au posibilitatea de a participa la 
elaborarea planurilor de gestionare a 
deșeurilor și a programelor de prevenire a 
generării deșeurilor și de a avea acces la 
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acestea odată elaborate, în conformitate cu 
Directiva 2003/35/CE sau, dacă este 
relevant, cu Directiva 2001/42/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului. Acestea plasează 
planurile și programele pe o pagină de 
internet accesibilă publicului.

acestea odată elaborate, în conformitate cu 
Directiva 2003/35/CE sau, dacă este 
relevant, cu Directiva 2001/42/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului. Acestea plasează 
planurile și programele pe o pagină de 
internet accesibilă publicului. Statele 
membre garantează faptul că deciziile 
referitoare la gestionarea deșeurilor luate 
de autoritățile publice sau de operatorii 
care acționează în numele acestora permit 
participarea, informarea și accesul 
publicului la justiție, în conformitate cu 
Directiva 2003/35/CE1, atunci când aceste 
decizii privesc alegerea modului de 
reciclare, valorificare sau eliminare a 
deșeurilor, sau amplasarea 
echipamentelor relevante. 
1 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.

Or. fr

Justificare

In the area of waste management the public must be offered the participatory and information 
processes and the means of redress provided for in Directive 2003/35/EC. Apart from the 
need to offer the proper participation and information called for by civil society, the public 
and the economic players concerned, such guarantees are essential if the public is to give the 
greatest possible support to implementing the methods chosen, which is a necessary condition 
for their success.

Amendamentul 218
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 29a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 29a
Până la ...* Comisia întocmește un raport 
în vederea analizării măsurilor care pot 
contribui la îndeplinirea mai eficientă a 
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obiectivelor menționate la articolele 1 și 
11. Raportul este înaintat Parlamentului 
European și Consiliului în termen de șase 
luni de la finalizare, însoțit de propuneri,
dacă este cazul.
Raportul analizează, în special, dacă 
anexa II trebuie modificată cu scopul de:
(a) a omite cazurile în care operațiunile 
enumerate sau o serie ulterioară de 
operațiuni enumerate nu asigură o 
proporție suficient de mare, în ceea ce 
privește cantitatea sau valoarea, de 
deșeuri care servesc unui scop util în 
sensul respectării obiectivului stabilit la 
articolul 1;
(b) a identifica cazurile în care 
operațiunile enumerate sau o serie 
ulterioară de operațiuni enumerate nu 
asigură o proporție suficient de mare, în 
ceea ce privește cantitatea sau valoarea, 
de deșeuri folosite, în raport cu deșeurile 
eliminate, în cadrul unei operațiuni de 
valorificare sau al unei serii de operațiuni 
de valorificare care urmează a fi 
specificate, pentru a asigura respectarea 
obiectivelor stabilite la articolul 1.

Or. en

(Recovery operations very often consist of a subsequent chain of single recovery steps, which 
each optimizes its output. In many cases the first recovery step may aim at reclaiming the 

most valuable substance, which might be a minor component in terms of quantity. A 
subsequent recovery step may be specialised to yield another substance and so on.)

Justificare

If one takes just a single step for evaluation if it is justified to list in Annex II this might lead 
to suboptimal results. To get the right picture the complete chain of interlinked recovery steps 
has to be evaluated and not a single step.
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Amendamentul 219
Anne Ferreira

Poziția comună a Consiliului
Articolul 31 – alineatul 3

Poziția comună a Consiliului Amendament

(3) Statele membre pot ține seama de 
înregistrările efectuate în baza Schemei 
comunitare de management de mediu și 
audit (EMAS), în special în ceea ce 
privește frecvența și intensitatea 
controalelor.

eliminat

Or. fr

Justificare

The value of checks and inspections and the administrative burden arising from them is 
proportionate to their benefits in terms of protecting the environment and public health. The 
fact that an establishment obtains registration under EMAS does not mean that vigilance or 
checks should be scaled down. 

A provision such as this is dangerous, and it should therefore be deleted.

Amendamentul 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 32 – alineatul 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

(2) În cazul deșeurilor periculoase, 
evidența se păstrează timp de cel puțin trei 
ani, cu excepția unităților și 
întreprinderilor de transport de deșeuri 
periculoase, care trebuie să țină o 
evidență timp de cel puțin 12 luni.

(2) În cazul deșeurilor periculoase, 
evidența se păstrează timp de cel puțin 
cinci ani.

La cererea autorităților competente sau a 
unui deținător anterior, sunt furnizate 
documentele justificative conform cărora 
operațiunile de gestionare au fost efectuate.

La cererea autorităților competente sau a 
unui deținător anterior, sunt furnizate 
documentele justificative conform cărora 
operațiunile de gestionare au fost efectuate.
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Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale competente țin evidența tuturor 
unităților și întreprinderilor prevăzute în 
capitolul IV și pot solicita ca aceste 
unități și întreprinderi să prezinte 
rapoarte. 

Or. en

(Reinstatement of amendment 74 of first reading)

Justificare

Hazardous waste treatment as well as transports of hazardous wastes are serious matters. 
Records for both should be kept for five years to allow sufficient traceability. All 
establishments or undertakings dealing with waste should be recorded in a register.

Amendamentul 221
Karin Scheele

Poziția comună a Consiliului
Articolul 34 – alineatul 4a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(4a) În termen de cel mult doi ani de la 
intrarea în vigoare a directivei, 
Parlamentul European și Consiliul, pe 
baza unui raport al Comisiei, însoțit de o 
propunere, revizuiesc formula pentru 
instalațiile de incinerare, menționată la 
anexa II, nota de subsol la R1.
Raportul Comisiei este elaborat pe baza 
notificărilor din partea statelor membre 
privind instalațiile de incinerare declarate 
ca instalații de valorificare, folosindu-se 
formula de la anexa II, nota de subsol la 
R1, aflate pe teritoriul lor. Raportul 
Comisiei analizează în ce măsură formula 
a avut efectul scontat și a generat un 
stimulent esențial pentru construirea și 
exploatarea unui număr mai mare de 
instalații de incinerare cu un ridicat 
randament energetic.
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Pentru ca autoritatea competentă să 
declare că o instalație este instalație de 
valorificare sau de eliminare pe baza 
formulei de la anexa II, nota de subsol la 
R1, operatorul instalației menționează în 
mod special cantitatea de energie 
achiziționată necesară pentru tratarea 
deșeurilor, precum și forma și cantitatea 
de energie emisă (electrică și termică).

Or. de

Justificare

Based on the underlying aim of amendment 83 that was adopted at first reading and sought to 
delete the energy efficiency formula, this compromise should above all lead to transparency 
regarding the classification of incineration facilities as recovery facilities and also review the 
formula to see whether the desired effect is also achieved. 

Amendamentul 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 34a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 34a
Forumul consultativ pe probleme de 

gestionare a deșeurilor 
(1) Comisia înființează un Forum 
consultativ pe probleme de gestionare a 
deșeurilor.
(2) Forumul consultativ sprijină punerea 
în aplicare eficientă a prezentei directive 
și a altor acte comunitare privind 
deșeurile. Pentru realizarea obiectivului 
menționat, acesta funcționează ca un 
forum pentru schimbul de informații cu 
privire la cele mai bune practici în 
domeniul gestionării deșeurilor, pentru a 
contribui la dezvoltarea unor oriectări 
privind punerea în aplicare și pentru a 
oferi consiliere cu privire la dezvoltarea 
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ulterioară a legislației UE privind 
deșeurile. 
(3) Forumul consultativ este prezidat de 
către Comisie și este compus, în mod 
echilibrat, din reprezentanți ai statelor 
membre și din toate grupurile interesate 
de chestiuni de gestionare a deșeurilor 
cum sunt sectorul industrial, inclusiv 
IMM-urile și industria meșteșugărească, 
sindicatele, comercianții, vânzătorii cu 
amănuntul, grupurile de protecție a 
mediului și organizațiile de consumatori.

Or. en

(Reintroduction of amendment 80 from first reading in modified form.)

Justificare

The Commission has established consultation fora in the fields of air and water legislation. 
These help to address problems early on and hereby improve implementation. A similar 
consultation forum should be established for waste legislation.  It is not good enough to only 
consult with Member States on one hand, and bilaterally with other stakeholders on the other 
hand.

Amendamentul 223
Duarte Freitas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 34a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 34a

Forumul consultativ pe probleme de 
gestionare a deșeurilor

(1) Comisia înființează un Forum 
consultativ pe probleme de gestionare a 
deșeurilor.
(2) Obiectivul Forumului consultativ este 
să sprijine punerea în aplicare eficientă a 
prezentei directive și a altor acte 
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comunitare privind deșeurile prin 
intermediul unor activități precum:
- schimbul de informații cu privire la cele 
mai bune practici în domeniul gestionării 
deșeurilor;
- dezvoltarea unor orientări privind 
punerea în aplicare; și
- acordarea de consiliere cu privire la 
dezvoltarea ulterioară a legislației UE 
privind deșeurile.
(3) Forumul consultativ este prezidat de 
către Comisie și este compus, în mod 
echilibrat, din reprezentanți ai statelor 
membre și din toate grupurile interesate 
de chestiuni de gestionare a deșeurilor, 
cum sunt sectorul industrial, sindicatele, 
vânzătorii cu amănuntul, grupurile de 
protecție a mediului și organizațiile de 
consumatori.

Or. en

Justificare

Unlike for air and water protection, the Commission did not establish a common forum for 
Member States and stakeholders to support the implementation and development of EU waste 
legislation. At the same time the numbers of infringement proceedings is significantly higher 
for the waste sector.(Based on amendment 80 in first reading)

Amendamentul 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Articolul 34a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

Articolul 34a
Forumul consultativ pe probleme de 

gestionare a deșeurilor
(1) Comisia înființează un Forum 
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consultativ pe probleme de gestionare a 
deșeurilor pentru statele membre și părțile 
implicate.
(2) Obiectivul Forumului consultativ este 
să sprijine punerea în aplicare eficientă a 
prezentei directive și a altor acte 
comunitare privind deșeurile prin 
intermediul unor activități precum:
- schimbul de informații cu privire la cele 
mai bune practici în domeniul gestionării 
deșeurilor;
- dezvoltarea unor ghiduri practice de 
punere în aplicare; și
- acordarea de consiliere cu privire la 
dezvoltarea ulterioară a legislației UE 
privind deșeurile.

Or. en

(Based on amendment 80 in first reading)

Justificare

Unlike for air and water protection, the Commission did not establish a common forum for 
Member States and stakeholders to support the implementation and development of EU waste 
legislation. At the same time the numbers of infringement proceedings is significantly higher 
for the waste sector therefore a wide consultation among stakeholders is worthwhile.

Amendamentul 225
Karl-Heinz Florenz

Poziția comună a Consiliului
Articolul 35 – alineatul -1 (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

(-1) În ceea ce privește definiția 
„deșeurilor”, stabilită la articolul 3 
punctul 1, Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 36 alineatul (2), măsuri 
referitoare la anumite produse de consum 
(e.g. echipamentele electronice, vehiculele 
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scoase din uz) care să menționeze 
criteriile funcționale, de protecție a 
mediului și de calitate care trebuie 
îndeplinite pentru a determina când se 
poate considera că deținătorul are intenția 
să arunce produsele respective.

Or. en

(Spirit of EP 1st reading amendment 103.)

Justificare

A large amount of waste products, in particular WEEE, is illegally exported as "products" 
from the EU to third countries where it is treated without any precautions for health and the 
environment. Such illegal exports have to be stopped with specific legislative measures. A 
Member States expert group has adopted guidelines laying down specific criteria for used 
electronic equipment in order to be able to determine whether it has to be considered as a 
prod

Amendamentul 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Articolul 35

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Comisia poate elabora orientări pentru 
interpretarea definițiilor noțiunilor de 
„valorificare” și „eliminare” din articolul 3 
punctele 14 și 18.

(1) Comisia poate elabora orientări pentru 
interpretarea definițiilor noțiunilor de 
„valorificare” și „eliminare”.

Dacă este necesar, se precizează aplicarea 
formulei pentru instalațiile de incinerare 
menționate în anexa II, R1. Condițiile 
climaterice locale, precum intensitatea 
frigului și nevoia de încălzire, pot fi luate 
în considerare în măsura în care acestea 
influențează cantitățile de energie care pot 
fi utilizate sau produse din punct de vedere 
tehnic sub formă de electricitate, căldură, 
vapori de răcire sau de prelucrare. 
Condițiile locale ale regiunilor 
ultraperiferice astfel cum sunt recunoscute 
în articolul 299 alineatul (2) al patrulea 

 În conformitate cu articolul 20 alineatul 
(4), se precizează aplicarea unei formule
de stabilire a cerințelor minime de 
randament energetic pentru instalațiile de 
incinerare. Condițiile climaterice locale, 
precum intensitatea frigului și nevoia de 
încălzire, pot fi luate în considerare în 
măsura în care acestea influențează 
cantitățile de energie care pot fi utilizate 
sau produse din punct de vedere tehnic sub 
formă de electricitate, căldură, vapori de 
răcire sau de prelucrare. Condițiile locale 
ale regiunilor ultraperiferice astfel cum 
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paragraf din tratat și ale teritoriilor 
menționate la articolul 25 din Actul de 
aderare din 1985 pot fi, de asemenea, luate 
în considerare. Această măsură destinată să 
modifice elementele neesențiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 36 
alineatul (2).

sunt recunoscute în articolul 299 alineatul 
(2) al patrulea paragraf din tratat și ale 
teritoriilor menționate la articolul 25 din 
Actul de aderare din 1985 pot fi, de 
asemenea, luate în considerare. Această 
măsură destinată să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

(2) Anexele pot fi modificate în funcție de 
progresul tehnic și științific. Aceste măsuri, 
concepute pentru a modifica elementele 
neesențiale ale prezentei directive, se
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

(2) Anexele pot fi modificate în funcție de 
progresul tehnic și științific. Aceste măsuri, 
în măsura în care sunt concepute pentru a 
modifica elementele neesențiale ale 
prezentei directive, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 36 
alineatul (2).

Or. en

(New text in Council Common Position)

Justificare

In accordance with article 20.4, “ it shall be a condition of any permit covering incineration 
or coincineration with energy recovery that the recovery of energy is to take place with a high 
level of energy efficiency.” To this end, an energy efficiency formula should be published as 
technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to whether they 
are classied as recovery or disposal.

Amendamentul 227
Riitta Myller

Poziția comună a Consiliului
Articolul 35

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Comisia poate elabora orientări pentru 
interpretarea definițiilor noțiunilor de 
„valorificare” și „eliminare” din articolul 3 
punctele 14 și 18.

(1) Comisia poate elabora orientări pentru 
interpretarea definițiilor noțiunilor de 
„valorificare” și „eliminare”.
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Dacă este necesar, se precizează aplicarea 
formulei pentru instalațiile de incinerare 
menționate în anexa II, R1. Condițiile 
climaterice locale, precum intensitatea 
frigului și nevoia de încălzire, pot fi luate 
în considerare în măsura în care acestea 
influențează cantitățile de energie care pot 
fi utilizate sau produse din punct de vedere 
tehnic sub formă de electricitate, căldură, 
vapori de răcire sau de prelucrare. 
Condițiile locale ale regiunilor 
ultraperiferice astfel cum sunt recunoscute 
în articolul 299 alineatul (2) al patrulea 
paragraf din tratat și ale teritoriilor 
menționate la articolul 25 din Actul de 
aderare din 1985 pot fi, de asemenea, luate 
în considerare. Această măsură destinată să 
modifice elementele neesențiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 36 
alineatul (2).

1a. În conformitate cu articolul 20 
alineatul (4), se precizează aplicarea unei 
formule de stabilire a cerințelor minime 
de randament energetic pentru instalațiile 
de incinerare. Condițiile climaterice locale, 
precum intensitatea frigului și nevoia de 
încălzire, pot fi luate în considerare în 
măsura în care acestea influențează 
cantitățile de energie care pot fi utilizate 
sau produse din punct de vedere tehnic sub 
formă de electricitate, căldură, vapori de 
răcire sau de prelucrare. Condițiile locale 
ale regiunilor ultraperiferice astfel cum 
sunt recunoscute în articolul 299 alineatul 
(2) al patrulea paragraf din tratat și ale 
teritoriilor menționate la articolul 25 din 
Actul de aderare din 1985 pot fi, de 
asemenea, luate în considerare. Această 
măsură destinată să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

(2) Anexele pot fi modificate în funcție de 
progresul tehnic și științific. Aceste măsuri, 
concepute pentru a modifica elementele 
neesențiale ale prezentei directive, se
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

(2) Anexele pot fi modificate în funcție de 
progresul tehnic și științific. Aceste măsuri, 
în măsura în care sunt concepute pentru a 
modifica elementele neesențiale ale 
prezentei directive, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 36 
alineatul (2).

Or. en

(New text in Council Common Position)

Justificare

In accordance with article 20.4, “ it shall be a condition of any permit covering incineration 
or coincineration with energy recovery that the recovery of energy is to take place with a high 
level of energy efficiency.” To this end, an energy efficiency formula should be published as 
technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to whether they 
are classied as recovery or disposal. This would create a level playing field for incinerators 
across Euro.
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Amendamentul 228
María Sornosa Martínez

Poziția comună a Consiliului
Articolul 35

Poziția comună a Consiliului Amendament

(1) Comisia poate elabora orientări pentru 
interpretarea definițiilor noțiunilor de 
„valorificare” și „eliminare” din articolul 3 
punctele 14 și 18.

(1) Comisia poate elabora orientări pentru 
interpretarea definițiilor noțiunilor de 
„valorificare” și „eliminare”.

Dacă este necesar, se precizează aplicarea 
formulei pentru instalațiile de incinerare 
menționate în anexa II, R1. Condițiile 
climaterice locale, precum intensitatea 
frigului și nevoia de încălzire, pot fi luate 
în considerare în măsura în care acestea 
influențează cantitățile de energie care pot 
fi utilizate sau produse din punct de vedere 
tehnic sub formă de electricitate, căldură, 
vapori de răcire sau de prelucrare. 
Condițiile locale ale regiunilor 
ultraperiferice astfel cum sunt recunoscute 
în articolul 299 alineatul (2) al patrulea 
paragraf din tratat și ale teritoriilor 
menționate la articolul 25 din Actul de 
aderare din 1985 pot fi, de asemenea, luate 
în considerare. Această măsură destinată să 
modifice elementele neesențiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 36 
alineatul (2).

1a. În conformitate cu articolul 20 
alineatul (4), se precizează aplicarea unei 
formule de stabilire a cerințelor minime 
de randament energetic pentru instalațiile 
de incinerare. Condițiile climaterice locale, 
precum intensitatea frigului și nevoia de 
încălzire, pot fi luate în considerare în 
măsura în care acestea influențează 
cantitățile de energie care pot fi utilizate 
sau produse din punct de vedere tehnic sub 
formă de electricitate, căldură, vapori de 
răcire sau de prelucrare. Condițiile locale 
ale regiunilor ultraperiferice astfel cum 
sunt recunoscute în articolul 299 alineatul 
(2) al patrulea paragraf din tratat și ale 
teritoriilor menționate la articolul 25 din 
Actul de aderare din 1985 pot fi, de 
asemenea, luate în considerare. Această 
măsură destinată să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

(2) Anexele pot fi modificate în funcție de 
progresul tehnic și științific. Aceste măsuri, 
concepute pentru a modifica elementele 
neesențiale ale prezentei directive, se
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

(2) Anexele pot fi modificate în funcție de 
progresul tehnic și științific. Aceste măsuri, 
în măsura în care sunt concepute pentru a 
modifica elementele neesențiale ale 
prezentei directive, pot fi adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 36 
alineatul (2).

Or. en

(New text in Council Common Position)
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Justificare

In accordance with article 20.4, “ it shall be a condition of any permit covering incineration 
or co-incineration  with energy recovery that the recovery  of energy is to take place with a 
high  level of energy efficiency.” To this end, an  energy efficiency formula should be 
published as technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to 
whether they are classied as recovery or disposal. This would create a level playing field for 
incinerators across Europe and a harmonised level of environmental protection and 
promoting energy efficiency as the Commision claims is its objective.

Annex II classifications are mostly essential elements of the Directive. Only non-essential 
elements should be amended by comitology.

Amendamentul 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția comună a Consiliului Amendament

Dacă este necesar, se precizează aplicarea 
formulei pentru instalațiile de incinerare 
menționate în anexa II, R1. Condițiile 
climaterice locale, precum intensitatea 
frigului și nevoia de încălzire, pot fi luate 
în considerare în măsura în care acestea 
influențează cantitățile de energie care 
pot fi utilizate sau produse din punct de 
vedere tehnic sub formă de electricitate, 
căldură, vapori de răcire sau de 
prelucrare. Condițiile locale ale regiunilor 
ultraperiferice astfel cum sunt 
recunoscute în articolul 299 alineatul (2) 
al patrulea paragraf din tratat și ale 
teritoriilor menționate la articolul 25 din 
Actul de aderare din 1985 pot fi, de 
asemenea, luate în considerare. Această 
măsură destinată să modifice elementele 
neesențiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 36 alineatul (2).

Această măsură destinată să modifice 
elementele neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 36 alineatul (2).
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Or. en

(New amendment on new text in Council Common position, to ensure coherence with 
amendment 83 from first reading.)

Justificare

The Common position would reclassify certain municipal waste incinerators as recovery 
operations, even when they do not comply with best available technology. Such 
reclassification would attract further investment into incinerators and hereby directly 
undermine the investment needed for reuse and recycling, operations that save more energy 
and natural resources than incineration "recovers". Any such reclassification should 
therefore be deleted from the common position. Such efficiency considerations would be more 
appropriately dealt with in the revision of the IPPC and the waste incineration directive.
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Amendamentul 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Anexa -I (nouă)

Amendamentul Parlamentului

ANEXA -I

Diagrama decizională cuprinzând deciziile de clasificare a materialelor ca deșeuri sau 
subproduse

A fost materialul produs în mod 
deliberat? (A fost procesul de producţie 
modificat pentru a produce materialul?)

Materialul este un produs 
rezidual –  se aplică testele 
de mai jos.

Materialul va fi utilizat în 
mod sigur?

Este materialul gata de utilizare 
fără prelucrare suplimentară  ( exceptând
prelucrarea obişnuită ca
parte integrantă a procesului de
producţie) ?

Materialul este un deşeu

Materialul este un deşeu

Este materialul produs 
ca parte integrantă a procesului de 
producţie?

Atunci materialul este
un  subprodus care nu intră 
în categoria deşeurilor.

-

DA

DA

DA

DA

DA

 NU

 NU

NU

 NU

I Este legal modul în care
materialul urmează să fie utilizat?

Atunci materialul este 
un  produs, nu un
produs 
rezidual

Materialul este un  deşeu

Materialul este un deşeu

 NU
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Or. en

Justificare
According to article 62(1)d of the rules of procedure, the communication of the Commission 
(COM(2007)59 of 21 February 2007) can be regarded as a new fact or which has arisen 
since the first reading (13 February 2007). The decision tree in Annex II of this 
communication is a very good instrument to judge whether a material is a by-product or a 
waste and should therefore be incorporated in the waste framework directive.

Amendamentul 231
Evangelia Tzampazi

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – punctul D 7

Poziția comună a Consiliului Amendament

D 7 Evacuarea în mări/oceane, inclusiv 
eliminarea în subsolul marin 

eliminat

Or. en

Justificare

EP Amendment at first Reading. Releasing or dumping of waste into the sea should be 
prohibited because it is unsafe in the long term. 

Amendamentul 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – punctul D 13 – nota de subsol **

Poziția comună a Consiliului Amendament

 În cazul în care nu există nici un alt cod 
D corespunzător, aceasta poate include 
operațiunile preliminare înainte de 
eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar 
fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, 
compactarea, granularea, uscarea, 
mărunțirea uscată, condiționarea sau 
separarea înainte de supunerea la oricare 
dintre operațiunile numerotate de la D1 la 

 În cazul în care nu există nici un alt cod 
D corespunzător, aceasta poate include 
pregătirea înainte de eliminare, cum ar fi, 
printre altele, sortarea, sfărâmarea, 
compactarea, granularea, uscarea, 
mărunțirea uscată, condiționarea sau 
separarea înainte de supunerea la oricare 
dintre operațiunile numerotate de la D1 la 
D12. Această operațiune se aplică, de 
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D12. asemenea, atunci când, în urma 
pregătirii, aplicarea uneia dintre 
operațiunile enumerate la punctele R1-
R11 din anexa II este, de la început, doar 
o posibilitate, nu o certitudine.

Or. en

Justificare

This new footnote, added by the Council, should be clarified in order to be certain that 
preparative operations which will not certainly lead to recovery will be regarded as disposal.

Amendamentul 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – punctul D 13 – nota de subsol **

Poziția comună a Consiliului Amendament

  În cazul în care nu există nici un alt cod 
D corespunzător, aceasta poate include 
operațiunile preliminare înainte de 
eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar 
fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, 
compactarea, granularea, uscarea, 
mărunțirea uscată, condiționarea sau 
separarea înainte de supunerea la oricare 
dintre operațiunile numerotate de la D1 la 
D12.

  În cazul în care nu există nici un alt cod 
D corespunzător, aceasta poate include 
pregătirea înainte de eliminare, inclusiv 
preprocesarea, cum ar fi, printre altele, 
sortarea, sfărâmarea, compactarea, 
granularea, uscarea, mărunțirea uscată, 
condiționarea sau separarea înainte de 
supunerea la oricare dintre operațiunile 
numerotate de la D1 la D12. Această 
operațiune se aplică, de asemenea, dacă, 
în urma pregătirii, aplicarea uneia din 
procedurile enumerate la punctele R1-
R11 din anexa II este, de la început, o 
posibilitate, nu o certitudine. 

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 
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günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 

Amendamentul 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poziția comună a Consiliului
Anexa I – punctul D 15a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

D 15a. Retratarea nemenționată în altă 
parte în prezenta anexă, care generează 
compuși sau mixturi finale care sunt 
eliminate în mod alternativ, prin 
intermediul oricăruia dintre procedeele 
numerotate de la D 1 la D 15 sau 
enumerate în anexa II.

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.
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Amendamentul 235
Riitta Myller

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 1 Întrebuințarea în principal drept 
combustibil sau ca altă sursă de energie*
_______

eliminat

* Aceasta implică instalații de incinerare 
destinate în principal tratării deșeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care 
randamentul lor energetic este egal sau 
mai mare decât: 
– 0,60 pentru instalațiile care 

funcționează și sunt autorizate în 
conformitate cu legislația comunitară 
aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009,
– 0,65 pentru instalațiile autorizate după 

31 decembrie 2008,
folosindu-se următoarea formulă:
Eficiența energetică = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
unde:
Ep reprezintă producția anuală de energie 
sub formă de căldură sau electricitate. 
Aceasta este calculată înmulțind energia 
produsă sub formă de electricitate cu 2,6 
și energia produsă sub formă de căldură 
pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1
Ef reprezintă consumul anual de energie 
al sistemului, provenită din combustibili, 
care contribuie la producția de aburi 
(GJ/an)
Ew reprezintă energia anuală conținută 
de deșeurile tratate, calculată pe baza 
valorii calorice nete inferioare a 
deșeurilor (GJ/an)
Ei reprezintă energia anuală importată, 
exclusiv Ew și Ef (GJ/an)
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0,97 este un coeficient care reprezintă 
pierderile de energie datorate reziduurilor 
generate în urma incinerării și radierii.
Această formulă se aplică în conformitate 
cu documentul de referință privind cele 
mai bune tehnici existente pentru 
incinerarea deșeurilor. 

Or. en

(Reproduces the substances of Amendment 83, adopted at first reading on 13 February 2007 -
OJ C 287 E, 29.11.2007, p. 136)

Justificare

The technical guidance documents to be developed under article 35 are the most appropriate 
place to establish a formula that would reflect correctly what corresponds to BAT for energy 
efficiency, and other necessary parameters, for municipal waste incinerators. In the context of 
the revision of these Directives the proper background work on the what efficiency number 
corresponds to combined used of power and heat can be properly undertaken.

Amendamentul 236
María Sornosa Martínez

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 1 Întrebuințarea în principal drept 
combustibil sau ca altă sursă de energie*
_______

eliminat

* Aceasta implică instalații de incinerare 
destinate în principal tratării deșeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care 
randamentul lor energetic este egal sau 
mai mare decât: 
 0,60 pentru instalațiile care funcționează 
și sunt autorizate în conformitate cu 
legislația comunitară aplicabilă înainte de 
1 ianuarie 2009,
 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 
decembrie 2008,
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folosindu-se următoarea formulă:
Eficiența energetică = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
unde:
Ep reprezintă producția anuală de energie 
sub formă de căldură sau electricitate. 
Aceasta este calculată înmulțind energia 
produsă sub formă de electricitate cu 2,6 
și energia produsă sub formă de căldură 
pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1
Ef reprezintă consumul anual de energie 
al sistemului, provenită din combustibili, 
care contribuie la producția de aburi 
(GJ/an)
Ew reprezintă energia anuală conținută 
de deșeurile tratate, calculată pe baza 
valorii calorice nete inferioare a 
deșeurilor (GJ/an)
Ei reprezintă energia anuală importată, 
exclusiv Ew și Ef (GJ/an)
0,97 este un coeficient care reprezintă 
pierderile de energie datorate reziduurilor 
generate în urma incinerării și radierii.
Această formulă se aplică în conformitate 
cu documentul de referință privind cele 
mai bune tehnici existente pentru 
incinerarea deșeurilor. 

Or. en

(Reproduces the substances of Amendment 83, adopted at first reading on 13 February 2007 -
OJ C 287 E, 29.11.2007, p. 136)

Justificare

The technical guidance documents to be developed under article 35 are the most appropriate 
place  to establish a formula that would reflect correctly what corresponds to BAT for energy 
efficiency, and other necessary parameters, for municipal waste incinerators. In the context of 
the revision of these Directives the proper background work on the what efficiency number 
corresponds to combined used of power and heat can be properly undertaken.
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Amendamentul 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 1 Întrebuințarea în principal drept 
combustibil sau ca altă sursă de energie*
_______

eliminat

* Aceasta implică instalații de incinerare 
destinate în principal tratării deșeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care 
randamentul lor energetic este egal sau 
mai mare decât: 
 0,60 pentru instalațiile care funcționează 
și sunt autorizate în conformitate cu 
legislația comunitară aplicabilă înainte de 
1 ianuarie 2009,
 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 
decembrie 2008,
folosindu-se următoarea formulă:
Eficiența energetică = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
unde:
Ep reprezintă producția anuală de energie 
sub formă de căldură sau electricitate. 
Aceasta este calculată înmulțind energia 
produsă sub formă de electricitate cu 2,6 
și energia produsă sub formă de căldură 
pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1
Ef reprezintă consumul anual de energie 
al sistemului, provenită din combustibili, 
care contribuie la producția de aburi 
(GJ/an)
Ew reprezintă cantitatea anuală de 
energie conținută în deșeurile tratate, 
calculată pe baza valorii calorice nete 
inferioare a deșeurilor (GJ/an)
Ei reprezintă energia anuală importată, 
exclusiv Ew și Ef (GJ/an)
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0,97 este un coeficient care reprezintă 
pierderile de energie datorate reziduurilor 
generate în urma incinerării și radierii.
Această formulă se aplică în conformitate 
cu documentul de referință privind cele 
mai bune tehnici existente pentru 
incinerarea deșeurilor. 

Or. en

(Reintroduction of amendment 83 from first reading.)

Justificare

The Common position would reclassify certain municipal waste incinerators as recovery 
operations, even when they do not comply with best available technology. Such 
reclassification would attract further investment into incinerators and hereby directly 
undermine the investment needed for reuse and recycling, operations that save more energy 
and natural resources than incineration "recovers". Any such reclassification should 
therefore be deleted from the common position. Such efficiency considerations would be more 
appropriately dealt with in the revision of the IPPC and the waste incineration directive.

Amendamentul 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 1 Întrebuințarea în principal drept 
combustibil sau ca altă sursă de energie*
_______

R 1 Întrebuințarea în principal 
drept combustibil sau ca altă sursă 
de energie

* Aceasta implică instalații de incinerare 
destinate în principal tratării deșeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care 
randamentul lor energetic este egal sau 
mai mare decât: 
 0,60 pentru instalațiile care funcționează 
și sunt autorizate în conformitate cu 
legislația comunitară aplicabilă înainte de 
1 ianuarie 2009,
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 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 
decembrie 2008,
folosindu-se următoarea formulă:

Eficiența energetică = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
unde:

Ep reprezintă producția anuală de energie 
sub formă de căldură sau electricitate. 
Aceasta este calculată înmulțind energia 
produsă sub formă de electricitate cu 2,6 
și energia produsă sub formă de căldură 
pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1
Ef reprezintă consumul anual de energie 
al sistemului, provenită din combustibili, 
care contribuie la producția de aburi 
(GJ/an)
Ew reprezintă cantitatea anuală de 
energie conținută în deșeurile tratate, 
calculată pe baza valorii calorice nete 
inferioare a deșeurilor (GJ/an)
Ei reprezintă energia anuală importată, 
exclusiv Ew și Ef (GJ/an)
0,97 este un coeficient care reprezintă 
pierderile de energie datorate reziduurilor 
generate în urma incinerării și radierii.
Această formulă se aplică în conformitate 
cu documentul de referință privind cele 
mai bune tehnici existente pentru 
incinerarea deșeurilor. 

Or. en

Justificare

Retabling the adopted amendment 83 in the first reading.
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Amendamentul 239
Karin Scheele

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 1 – nota de subsol *

Poziția comună a Consiliului Amendament

* Aceasta implică instalații de incinerare 
destinate în principal tratării deșeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care 
randamentul lor energetic este egal sau 
mai mare decât: 

eliminat

 0,60 pentru instalațiile care funcționează 
și sunt autorizate în conformitate cu 
legislația comunitară aplicabilă înainte de 
1 ianuarie 2009,
0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 
decembrie 2008,
folosindu-se următoarea formulă:
Eficiența energetică = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
unde:
Ep reprezintă producția anuală de energie 
sub formă de căldură sau electricitate. 
Aceasta este calculată înmulțind energia 
produsă sub formă de electricitate cu 2,6 
și energia produsă sub formă de căldură 
pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1
Ef reprezintă consumul anual de energie 
al sistemului, provenită din combustibili, 
care contribuie la producția de aburi 
(GJ/an)
Ew reprezintă energia anuală conținută 
de deșeurile tratate, calculată pe baza 
valorii calorice nete inferioare a 
deșeurilor (GJ/an)
Ei reprezintă energia anuală importată, 
exclusiv Ew și Ef (GJ/an)
0,97 este un coeficient care reprezintă 
pierderile de energie datorate reziduurilor 
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generate în urma incinerării și radierii
Această formulă se aplică în conformitate 
cu documentul de referință privind cele 
mai bune tehnici existente pentru 
incinerarea deșeurilor.

Or. de

Justificare

Based on amendment 83 that was adopted at first reading, the energy efficiency formula 
should be deleted. 

The Commission has already submitted an amendment to the IPPC Directive, which should 
also amend or incorporate the Incineration Directive. In accordance with a comprehensive 
approach, energy efficiency for incineration facilities should be addressed during the 
discussions on amending the IPPC Directive.

Amendamentul 240
Kader Arif

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 1 – nota de subsol *

Poziția comună a Consiliului Amendament

* Aceasta implică instalații de incinerare 
destinate în principal tratării deșeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care 
randamentul lor energetic este egal sau 
mai mare decât: 

eliminat

– 0,60 pentru instalațiile care 
funcționează și sunt autorizate în 
conformitate cu legislația comunitară 
aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009, 
– 0,65 pentru instalațiile autorizate după 
31 decembrie 2008, 
folosindu-se următoarea formulă:
Eficiența energetică = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef)),
unde:
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Ep reprezintă producția anuală de energie 
sub formă de căldură sau electricitate. 
Aceasta este calculată înmulțind energia 
produsă sub formă de electricitate cu 2,6 
și energia produsă sub formă de căldură 
pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 
1,1;
Ef reprezintă consumul anual de energie 
al sistemului, provenită din combustibili, 
care contribuie la producția de aburi 
(GJ/an)
Ew reprezintă energia anuală conținută 
de deșeurile tratate, calculată pe baza 
valorii calorice nete inferioare a 
deșeurilor (GJ/an)
Ei reprezintă energia anuală importată, 
exclusiv Ew și Ef (GJ/an)
0,97 este un coeficient care reprezintă 
pierderile de energie datorate reziduurilor 
generate în urma incinerării și radierii.
Această formulă se aplică în conformitate 
cu documentul de referință privind cele
mai bune tehnici existente pentru 
incinerarea deșeurilor.

Or. fr

Justificare

Retables Amendment 83 as adopted at first reading.

Amendamentul 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 1

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 1 Întrebuințarea în principal drept 
combustibil sau ca altă sursă de energie*

_______

R 1 Întrebuințarea în principal drept 
combustibil sau ca altă sursă de energie
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* Aceasta implică instalații de incinerare 
destinate în principal tratării deșeurilor 
municipale solide, numai în cazul în care 
randamentul lor energetic este egal sau 
mai mare decât: 
 0,60 pentru instalațiile care funcționează 
și sunt autorizate în conformitate cu 
legislația comunitară aplicabilă înainte de 
1 ianuarie 2009,
 0,65 pentru instalațiile autorizate după 31 
decembrie 2008,
folosindu-se următoarea formulă:
Eficiența energetică = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
unde:
Ep reprezintă producția anuală de energie 
sub formă de căldură sau electricitate. 
Aceasta este calculată înmulțind energia 
produsă sub formă de electricitate cu 2,6 
și energia produsă sub formă de căldură 
pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1
Ef reprezintă consumul anual de energie 
al sistemului, provenită din combustibili, 
care contribuie la producția de aburi 
(GJ/an)
Ew reprezintă cantitatea anuală de 
energie conținută în deșeurile tratate, 
calculată pe baza valorii calorice nete 
inferioare a deșeurilor (GJ/an)
Ei reprezintă energia anuală importată, 
exclusiv Ew și Ef (GJ/an)
0,97 este un coeficient care reprezintă 
pierderile de energie datorate reziduurilor 
generate în urma incinerării și radierii.
Această formulă se aplică în conformitate 
cu documentul de referință privind cele 
mai bune tehnici existente pentru 
incinerarea deșeurilor. 

Or. en
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Justificare

Re-tabling of amendment 83 from first reading.

With the lack of concrete re-use and recycling targets in the common position of the Council, 
there is the risk that the waste goes to incineration, especially when this is regarded as 
recovery. The promotion of energy-recovery can better be stimulated by requirements in the 
permit of waste incinerators.

Amendamentul 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 5 – nota de subsol ***

Poziția comună a Consiliului Amendament

*** Aceasta include și tehnologiile de 
curățire a solului care au ca rezultat 
operațiuni de valorificare a solului și de 
reciclare a materialelor de construcție 
anorganice.

*** Aceasta include și pregătirea solului 
pentru reutilizare și reciclarea 
materialelor de construcție anorganice.

Or. en

Justificare

This new footnote, added by the Council, implies the risk of abuse and sham-recovery where 
contaminated soil is not entirely purged of contaminants. Clarification is needed here to 
ensure that only those operations are included under R5 where soil is purged of contaminants 
to such an extent that it can be re-used without the need for any special technical safeguards, 
and without having any harmful impact on the environment and people’s health.

Amendamentul 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 5 – nota de subsol ***

Poziția comună a Consiliului Amendament

*** Aceasta include și tehnologiile de 
curățire a solului care au ca rezultat 

*** Aceasta include și pregătirea solului 
pentru reutilizare și reciclarea 
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operațiuni de valorificare a solului și de 
reciclare a materialelor de construcție 
anorganice.

materialelor de construcție anorganice.

Or. de

Justificare

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.

Amendamentul 244
Eija-Riitta Korhola

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 9a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 9a Alte activități de valorificare care 
conduc la încetarea statutului de deșeu

Or. en

Justificare

Reinstates European Parliament 1st reading amendment 84. 
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Amendamentul 245
Avril Doyle

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 11

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 11 Utilizarea deșeurilor obținute din 
oricare dintre operațiunile numerotate de 
la R 1 la R 10

R 11 Valorificarea energiei provenind din 
gazele generate de depozitele de deșeuri

Or. en

(Reproduces the substances of Amendment 85, adopted at first reading on 13 February 2007 -
OJ C 287 E, 29.11.2007, p. 136)

Justificare

Modern engineered landfills can be effcetive bio-generators through the conversion of landfill 
gas to energy. Optimisation of this form of energy recovery should be encouraged through 
recognition in the Directive. Wheras modern flare rechnologies can achieve most of the 
objectives of gas management, landfill gas to energy provides the additional benefit of 
displacing non-renewable fossil fuels that would be used to generate the same amount of 
energy elsewhere.

Amendamentul 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 12 – nota de subsol ****

Poziția comună a Consiliului Amendament

**** În cazul în care nu există niciun alt 
cod R corespunzător, aceasta poate include 
operațiunile preliminare înainte de 
valorificare, inclusiv preprocesarea, cum 
ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, 
sfărâmarea, compactarea, granularea, 
mărunțirea uscată, condiționarea, 
reambalarea, separarea și amestecarea 
înainte de supunerea la oricare dintre 
operațiunile numerotate de la R1 la R11.

**** În cazul în care nu există niciun alt 
cod R corespunzător, aceasta poate include 
pregătirea înainte de valorificare, cum ar 
fi, printre altele, demontarea, sortarea, 
sfărâmarea, compactarea, granularea, 
mărunțirea uscată, condiționarea, 
reambalarea, separarea și amestecarea 
înainte de supunerea la oricare dintre 
operațiunile numerotate de la R1 la R11. 
Pentru a realiza acest lucru, aplicarea 
unei astfel de operațiuni trebuie să fie, 
încă de la început, nu doar o posibilitate, 
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ci o certitudine.

Or. en

Justificare

This new footnote, added by the Council, should be clarified in order to be certain that 
preparative operations (listed in Annex II) are destined for recovery.

Amendamentul 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 12 – nota de subsol ****

Poziția comună a Consiliului Amendament

În cazul în care nu există niciun alt cod R 
corespunzător, aceasta poate include 
operațiunile preliminare înainte de 
valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar 
fi, printre altele, demontarea, sortarea, 
sfărâmarea, compactarea, granularea, 
mărunțirea uscată, condiționarea, 
reambalarea, separarea și amestecarea 
înainte de supunerea la oricare dintre 
operațiunile numerotate de la R1 la R11. 

În cazul în care nu există niciun alt cod R 
corespunzător, aceasta poate include 
pregătirile înainte de valorificare, inclusiv 
preprocesarea, cum ar fi, printre altele, 
demontarea, sortarea, sfărâmarea, 
compactarea, granularea, uscarea, 
mărunțirea uscată, condiționarea, 
recondiționarea, separarea și amestecarea 
înainte de supunerea la oricare dintre 
operațiunile numerotate de la R1 la R11. 
Pentru a realiza acest lucru, aplicarea 
unei astfel de proceduri trebuie să fie, 
încă de la început, nu doar o posibilitate, 
ci o certitudine.

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 
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Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 

Amendamentul 248
Horst Schnellhardt

Poziția comună a Consiliului
Anexa II – punctul R 13a (nou)

Poziția comună a Consiliului Amendament

R 13a Utilizarea deșeurilor pentru 
construcții, în scopuri tehnice, de 
siguranță sau ecologice, pentru care 
altminteri s-ar fi folosit alte materiale. 

Or. de

Justificare

This amendment was adopted by Parliament at first reading as amendment 86. In order to 
promote the sustainable use of resources, the list of recovery operations contained in Annex II 
B should be updated, taking account of Court of Justice case law and technical developments.
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