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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie: (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie: (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este indicat prin caractere 
cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o indicaţie 
pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului 
European şi a Consiliului privind deşeurile
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziţia comună a Consiliului (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– având în vedere poziţia sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0667),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară (A6-0000/2008),

1. aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Poziţia comună a Consiliului Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 1a (nou)

(1a) Primul obiectiv al oricărei politici 
privind deşeurile ar trebui să fie 
reducerea la minimum a efectelor 
negative ale producerii şi gestionării 
deşeurilor asupra sănătăţii oamenilor şi 
asupra mediului. Legislaţia privind 
deşeurile ar trebui, de asemenea, să 
urmărească reducerea consumului de 
resurse şi să favorizeze aplicarea practică 
a ierarhiei deşeurilor.
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Justificare

Amendment adopted by Parliament at the first reading (amendment 1). Ideally, this should 
come first in the list of recitals since it gives a useful overview of what the Parliament 
considers to be the EU's key objectives in waste management.

Amendamentul 2
Considerentul 1b (nou)

(1b) În Rezoluţia sa din 24 februarie 1997 
referitoare la strategia comunitară privind 
gestiunea deşeurilor1, Consiliul a 
confirmat faptul că prevenirea producerii  
deşeurilor ar trebui să fie primul obiectiv 
al gestionării deşeurilor, precum şi că 
reutilizarea şi reciclarea materiilor ar 
trebui să fie preferată recuperării de 
energie din deşeuri, în cazul şi în măsura 
în care acestea sunt cele mai bune opţiuni 
din punct de vedere ecologic.
1 JO C 76, 11.3.1997, p. 1.

Justificare

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 1). It is important to include 
this reference to the history of the waste hierarchy in order that the recital may give a 
complete background to this proposal.

Amendamentul 3
Considerentul 2

(2) Decizia nr. 1600/2002/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al 
şaselea program comunitar de acţiune 
pentru mediu semnalează nevoia de 
extindere sau revizuire a legislaţiei privind 
deşeurile, inclusiv nevoia de a preciza clar 
diferenţa între ce este deşeu şi ce nu, 
precum şi nevoia de extindere a măsurilor 
pentru prevenirea generării deşeurilor.

(2) Decizia nr. 1600/2002/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al 
şaselea program comunitar de acţiune 
pentru mediu semnalează nevoia de 
extindere sau revizuire a legislaţiei privind 
deşeurile, inclusiv nevoia de a preciza clar 
diferenţa între ce este deşeu şi ce nu, 
precum şi nevoia de extindere a măsurilor 
pentru prevenirea producerii deşeurilor, 
inclusiv stabilirea de obiective.
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Justificare

A reference to the Parliament's inclusion of targets is needed in the recitals to for the sake of 
completeness.

Amendamentul 4
Considerentul 21

(21) Pentru a verifica sau calcula dacă 
obiectivele de reciclare şi valorificare 
stabilite prin Directiva 94/62/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 decembrie 1994 privind ambalajele 
şi deşeurile de ambalaje, Directiva
2000/53/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 septembrie 2000 privind 
vehiculele scoase din uz, Directiva 
2002/96/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) şi Directiva 
2006/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind 
bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori, precum şi prin alte 
acte legislative comunitare relevante sunt 
îndeplinite, cantităţile de deşeuri care au 
încetat de a mai fi considerate ca atare ar 
trebui considerate drept deşeuri reciclate şi 
valorificate.

(21) Pentru a verifica sau calcula dacă 
obiectivele de reciclare şi valorificare 
stabilite prin Directiva 94/62/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 decembrie 1994 privind ambalajele 
şi deşeurile de ambalaje, Directiva 
2000/53/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 18 septembrie 2000 privind 
vehiculele scoase din uz, Directiva 
2002/96/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) şi Directiva 
2006/66/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind 
bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de 
baterii şi acumulatori, precum şi prin alte 
acte legislative comunitare relevante sunt 
îndeplinite, deşeurile care au încetat să mai
fie considerate ca atare ar trebui 
considerate drept deşeuri reciclate şi 
valorificate doar în momentul în care 
operaţiunea de reutilizare, reciclare şi 
valorificare a fost finalizată.

Justificare

The text of the Common Position with regard to waste which ceases to be waste has been 
changed compared to the original Commission text. In order to preserve the integrity of the 
concept of recycling it is therefore important not to confuse the end of waste with recycling 
and this is the aim of the amendment.

Amendamentul 5
Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

(c) soluri necontaminate şi alte materiale 
geologice naturale excavate în timpul 
activităţilor de construcţie, în cazul în care 
este sigur că respectivul material va fi 

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

utilizat pentru construcţii în starea sa 
naturală şi pe locul de unde a fost excavat, 
sau pe un alt loc;

Justificare

Amendamentul 6
Articolul 2 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) sedimente naturale şi nămol care nu 
prezintă proprietăţi periculoase conform 
definiţiilor din Anexa III.

Justificare

Amendamentul 7
Articolul 2 alineatul (2) litera (da) (nouă)

(da) nămolul de epurare în agricultură , 
în conformitate cu Directiva 86/278/CEE 
a Consiliului din 12 iunie privind 
protecţia mediului, în special a solului, 
atunci când se utilizează nămolurile de 
epurare în agricultură1.
_____

1 JO L 181, 4.7.1986, p. 6. Directivă modificată 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 
(JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

Justificare
Based on an amendment adopted by Parliament The recycling of sludge for agricultural use, 
after appropriate processing, should be exempted from this Directive since it is already 
covered by Council Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in 
particular of the soil. That Directive covers the processing of sludge in such a way as to 
prevent any possible detrimental effects on soil, plants, animals and humans. Overlapping of 
the two Directives should be avoided.

Amendamentul 8
Articolul 3, punctul 14
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14) „valorificare” înseamnă orice 
operaţiune care are drept rezultat principal
faptul că deşeurile servesc unui scop util 
prin înlocuirea altor materiale care ar fi 
fost utilizate într-un anumit scop, sau 
faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a
a putea servi scopului respectiv, în 
întreprinderi sau în economie în general.
Anexa II stabileşte o listă a operaţiunilor de 
valorificare, listă care nu este exhaustivă;

(14) „valorificare” înseamnă o operaţiune 
de tratare a deşeurilor, care întruneşte 
următoarele criterii:
1) are drept rezultat faptul că deşeurile 
substituie alte resurse care ar fi fost 
utilizate pentru a îndeplini funcţia 
respectivă în întreprinderi sau în economie 
în general, sau faptul că deşeurile sunt 
pegătite pentru o astfel de utilizare;
2) are ca rezultat faptul că, prin 
substituirea respectivă, deşeurile sunt 
folosite în scopuri;
3) întruneşte toate criteriile de eficienţă, 
stabilite în conformitate cu articolul 35 
alineatul (1);
4) reduce efectele negative globale asupra 
mediului prin substituirea altor resurse cu 
deşeuri;
5) garantează că produsele respectă 
legislaţia comunitară în vigoare în 
materie de siguranţă şi standardele 
comunitare;
6) acordă prioritate deosebită protecţiei 
sănătăţii umane şi a mediului şi reduce la 
minim formarea, emisia şi dispersia 
substanţelor periculoase pe durata 
procesului.
Anexa II stabileşte o listă a operaţiunilor de 
valorificare, listă care nu este exhaustivă;

Justificare

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns).  But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.
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Amendamentul 9
Articolul 4 alineatul (2)

(2) Pe baza condiţiilor prevăzute la 
alineatul (1), măsurile pot fi adoptate 
pentru a determina criteriile care trebuie 
îndeplinite pentru anumite substanţe sau 
obiecte pentru a putea fi considerate 
produse derivate şi nu deşeuri în 
conformitate cu articolul 3 punctul 1. 
Aceste măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesenţiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 36 alineatul (2).

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

Justificare

Amendamentul 10
Articolul 5 alineatul (1) paragraful 2a (nou)

Criteriile iau în considerare toate riscurile 
posibile pe care le poate avea asupra 
mediului utilizarea sau transportul 
substanţelor sau obiectelor în condiţii 
necorespunzătoare şi sunt suficient de 
stricte pentru a garanta un nivel ridicat de 
protecţie pentru sănătatea oamenilor şi 
pentru mediul înconjurător.

Justificare

Amendamentul 11
Articolul 5 alineatul (3)

(3) Deşeurile care încetează să mai fie 
considerate deşeuri, în conformitate cu 

(3) Deşeurile care încetează să mai fie 
considerate deşeuri, în conformitate cu 
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alineatele (1) şi (2), încetează de asemenea 
să mai fie considerate deşeuri în scopul 
valorificării şi reciclării prevăzute de 
Directivele 94/62/CE, 2000/53/CE, 
2002/96/CE şi 2006/66/CE, precum şi de 
alte acte legislative comunitare aplicabile.

alineatele (1) şi (2), sunt considerate doar
în scopul valorificării şi reciclării prevăzute 
de Directivele 94/62/CE, 2000/53/CE, 
2002/96/CE şi 2006/66/CE, precum şi de 
alte acte legislative comunitare aplicabile, 
în momentul în care operaţiunea de 
reutilizare, reciclare şi valorificare a fost 
finalizată.

Justificare

This paragraph of the Common Position has been expanded and slightly reworded compared 
to the original Commission text. The amendment is designed to introduce greater 
clarification. In order to preserve the integrity of the concept of recycling it is important not 
to confuse the end of waste with recycling and this is the aim of the amendment.

Amendamentul 12
Articolul 5 alineatul (4a) (nou)

(4a) Până la data de ...**, Comisia face, 
dacă este necesar, propuneri pentru a 
determina dacă cel puţin următoarele 
fluxuri de deşeuri intră sub incidenţa 
dispoziţiilor prezentului articol şi, dacă 
este cazul, pentru a stabili specificaţiile 
care ar trebui să se aplice în cazul lor: 
compost, agregate, hârtie, sticlă, metal, 
pneuri scoase din uz şi deşeuri textile.
* Cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Justificare

This amendment (amendment 45 in first reading) was transposed by the Council into a recital 
where it is listed among the things that the directive "should clarify" - but does not. The 
directive offers an opportunity to trigger such clarifying legislation which is much needed. It 
should not be missed.
The words 'second hand clothing' have now been changed to 'waste textiles' in order to 
conform to the terms of the European Waste Catalogue, Commission decision 2000/532/EC.

Amendamentul 13
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Un stat membru poate considera că 
anumite deşeuri ar trebui să fie tratate ca 

(2) Un stat membru poate considera că 
anumite deşeuri ar trebui să fie tratate ca 
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periculoase în cazul în care, chiar dacă nu 
figurează pe lista de deşeuri, acestea 
prezintă una sau mai multe din proprietăţile 
enumerate în anexa III. Statul membru 
notifică astfel de situaţii Comisiei prin
raportul prevăzut la articolul 34 alineatul
(1) şi furnizează Comisiei toate 
informaţiile relevante. În lumina 
notificărilor primite, lista este reexaminată 
pentru a determina dacă aceasta trebuie 
adaptată.

periculoase în cazul în care, chiar dacă nu 
figurează pe lista de deşeuri, acestea 
prezintă una sau mai multe din proprietăţile 
enumerate în anexa III. Statul membru 
notifică imediat astfel de situaţii Comisiei 
şi le înregistrează în raportul prevăzut la 
articolul 34 alineatul (1) şi furnizează 
Comisiei toate informaţiile relevante. În 
lumina notificărilor primite, lista este 
reexaminată pentru a determina dacă 
aceasta trebuie adaptată.

Justificare

Amendamentul 14
Articolul 6 alineatele (3), (4) şi (4a) (nou)

(3) În cazul în care un stat membru deţine 
dovezi conform cărora anumite deşeuri 
care figurează pe listă ca fiind periculoase 
nu prezintă niciuna din proprietăţile 
enumerate în anexa III, acesta le poate 
trata ca nepericuloase. Statul membru
notifică situaţiile de acest tip Comisiei în 
raportul prevăzut la articolul 34 alineatul 
(1) şi furnizează Comisiei toate dovezile 
necesare. În lumina notificărilor primite, 
lista este reexaminată pentru a determina 
dacă aceasta trebuie adaptată.

(3) În cazul în care un stat membru deţine 
dovezi conform cărora anumite deşeuri 
care figurează pe listă ca fiind periculoase 
nu prezintă niciuna din proprietăţile 
enumerate în anexa III, acesta notifică
imediat situaţiile de acest tip Comisiei şi 
furnizează Comisiei toate dovezile 
necesare. În lumina notificărilor primite, 
lista este reexaminată pentru a determina 
dacă aceasta trebuie adaptată.

(4) Măsurile cu privire la reexaminarea 
listei pentru a determina dacă aceasta 
trebuie adaptată în conformitate cu 
alineatele (2) şi (3), concepute pentru a 
modifica elementele neesenţiale ale 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 36 alineatul (2).

(4) Măsurile cu privire la reexaminarea 
listei pentru a determina dacă aceasta 
trebuie adaptată în conformitate cu 
alineatele (2) şi (3), concepute pentru a 
modifica elementele neesenţiale ale 
prezentei directive, prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 36 alineatul (2).

(4a) Statele membre pot trata anumite 
deşeuri ca deşeuri nepericuloase numai 
după ce adaptarea listei a fost adoptată.
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Justificare

Amendamentul 15
Articolul 7 alineatul (1)

(1) Pentru a consolida prevenirea şi
valorificarea în materie de deşeuri, 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 şi tratează sau vinde produse 
(producătorul produsului) este supusă unui 
regim de răspundere extinsă a 
producătorilor.

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

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

Astfel de măsuri pot include, printre altele, 
acceptarea produselor returnate şi a 
deşeurilor care rămân după utilizarea 
respectivelor produse, precum şi 
gestionarea ulterioară a deşeurilor şi 
răspunderea financiară pentru aceste 
activităţi.  Aceste măsuri pot include 
obligaţia de a pune la dispoziţia 
publicului informaţiile disponibile cu 
privire la caracterul reutilizabil şi 
reciclabil al produselor.

Justificare

Amendamentul 16
Articolul 7 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru încurajarea creării de 
instalaţii de reparaţie şi reutilizare şi de 
reţele de colectare separată, de preluare şi 
de eliminare responsabilă a produselor 
scoase din uz.
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Justificare

Amendamentul 17
Articolul 7 alineatul (4 a) (nou)

(4a) Statele membre prezintă un raport 
Comisiei privind aplicarea prezentului 
articol. Comisia evaluează oportunitatea 
introducerii, la nivelul Uniunii Europene, 
a unor regimuri de extindere a 
responsabilităţii producătorilor pentru 
fluxurile de deşeuri specifice, pe baza 
experienţei statelor membre.

Justificare

Amendamentul 18
Articolul 7a

Articolul 7a
Prevenirea producerii deşeurilor

Statele membre adoptă, în conformitate 
cu articolele 1 şi 11, toate măsurile 
necesare pentru a-şi stabiliza cantitatea 
totală de deşeuri produse până în 2012 în 
raport cu cantitatea totală de deşeuri 
produse în 2009. 
Stabilizare înseamnă încetarea creşterii 
cantităţii de deşeuri produse faţă de 
începutul perioadei de stabilizare.
Ca o condiţie preliminară necesară 
măsurilor prevăzute la articolul 26, după 
consultarea tuturor părţilor interesate, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului, dacă este cazul, 
propuneri de măsuri necesare pentru a 
sprijini activităţile de prevenire ale 
statelor membre, şi anume:
(a) până în 2009, o listă cu indicatori care 
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le va permite statelor membre să  
monitorizeze, evalueze şi descrie 
progresele înregistrate de acestea în ceea 
ce priveşte programele şi măsurile de 
prevenire a producerii deşeurilor;
(b) până în 2010, definirea unei politici de 
proiectare ecologică a produselor, care să 
prevină atât producerea de deşeuri, cât şi 
prezenţa substanţelor periculoase în 
deşeuri, în scopul de a promova 
tehnologiile axate pe produse durabile, 
reutilizabile şi reciclabile;
(c) până în 2010, definirea unor noi 
obiective calitative şi cantitative de 
reducere a deşeurilor pentru 2020, care să 
se bazeze pe cele mai bune practici;
(d )până în 2010, elaborarea unui plan de 
acţiune pentru adoptarea unor măsuri de 
sprijin suplimentare la nivel european, în 
special a unor măsuri de modificare a 
modelelor de consum actuale.

Justificare

Amendamentul 19
Articolul 8a (nou)

Articolul 8a
Reutilizare şi reciclare

1. Statele membre adoptă măsuri pentru a 
promova reutilizarea produselor, în 
special prin crearea şi sprijinirea unor 
reţele acreditate de reutilizare şi reparare, 
prin elaborarea, dacă este cazul, de norme 
pertinente în materie de procese şi 
produse.
Statele membre pot adopta măsuri 
suplimentare de promovare a reutilizării, 
cum ar fi utilizarea unor instrumente 
economice, a unor criterii referitoare la 
achiziţiile publice, a unor obiective 
cantitative sau a unor interdicţii privind 
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introducerea pe piaţă a anumitor produse.

2. Pentru respectarea obiectivelor 
prezentei directive şi pentru avansarea 
spre o societate europeană a reciclării cu 
un înalt nivel de eficienţă a folosirii 
resurselor, statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a se asigura că 
următoarele obiective sunt atinse:

(a) până în 2020, pregătirea pentru 
reutilizare şi reciclare a deşeurilor 
menajere se măreşte la un nivel minim de 
50% din masă;
(b )până în 2020, pregătirea pentru 
reutilizare şi reciclare a deşeurilor 
provenind din activităţi de construcţie şi 
demolări se măreşte la un nivel minim de 
70% din masă.

În cazul ţărilor 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 
deţine date oficiale, se poate acorda o 
perioadă suplimentară de 5 ani pentru 
realizarea obiectivelor.

Până la 31 decembrie 2015 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează obiectivele menţionate la 
literele (a) şi (b) şi iau în considerare 
stabilirea de obiective pentru deşeuri 
industriale pe baza unui raport al 
Comisiei, însoţit de o propunere, dacă este 
cazul. În raportul său, Comisia ţine cont 
de tendinţele în materie de tratare a 
deşeurilor şi de impactul pertinent asupra 
mediului a stabilirii obiectivelor. 
În vederea armonizării caracteristicilor şi 
prezentării datelor generate şi pentru a le 
compatibiliza, statele membre raportează 
datele în conformitate cu cerinţele 
Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 noiembrie 2002 referitor la 
statisticile privind deşeurile1.  Dacă este 
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necesar, Comisia, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 36 alineatul (2) a 
prezentei directive, stabileşte reguli 
detaliate de verificare a respectării de 
către statele membre a obiectivelor fixate 
în prezentul alineat. 

1 JO L 332, 9.12.02, p. 1. Regulament modificat 
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 
(JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Justificare

Amendamentul 20
Articolul 9

Statele membre garantează că, în cazul în 
care valorificarea, astfel cum este 
prevăzută la articolul 8 alineatul (1), nu are 
loc, toate deşeurile sunt supuse 
operaţiunilor de eliminare.

Statele membre garantează că, în cazul în 
care valorificarea, astfel cum este 
prevăzută la articolul 8 alineatul (1), nu are 
loc, toate deşeurile sunt supuse 
operaţiunilor de eliminare în condiţii de 
siguranţă, în conformitate cu articolul 10.

Acestea interzic abandonarea, aruncarea 
sau eliminarea necontrolată a deşeurilor.

Operaţiunile de eliminare clasificate, în 
conformitate cu anexa I, D11 
(Incinerarea pe mare) şi D7 (Evacuarea 
în mare/ocean, inclusiv îngroparea în 
subsolurile marine) sunt interzise.

Justificare

Amendamentul 21
Articolul 11 alineatul (1) partea introductivă şi litera (a) 

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

(1) Ierarhia deşeurilor, astfel cum este 
prezentată mai jos, se aplică în calitate de 
regulă generală în cadrul legislaţiei şi al 
politicii în materie de prevenire a generării 
şi de gestionare a deşeurilor: 
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(a) prevenirea; (a) prevenirea şi reducerea;

Justificare

Amendamentul 22
Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf

(2) În aplicarea ierarhiei deşeurilor 
menţionată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri pentru a încuraja opţiunile 
care produc cel mai bun rezultat global în 
privinţa mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deşeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin abordarea 
axată pe ciclul de viaţă în privinţa efectelor 
globale ale producţiei şi gestionării acestor 
deşeuri.

(2) În aplicarea ierarhiei deşeurilor 
menţionată la alineatul (1), statele membre 
adoptă măsuri pentru a încuraja opţiunile 
care produc cel mai bun rezultat global în 
privinţa mediului. Aceasta poate să impună 
ca anumite fluxuri de deşeuri specifice să 
se îndepărteze de la ierarhie, în cazul în 
care acest lucru se justifică prin abordarea 
axată pe ciclul de viaţă în privinţa efectelor 
globale ale producţiei şi gestionării acestor 
deşeuri. Statele membre garantează că 
această procedură este completă şi 
transparentă şi că respectă regulile de 
planificare naţionale referitoare la 
consultarea şi participarea cetăţenilor şi a 
părţilor interesate.

Justificare

Amendamentul 23
Articolul 14a

Articolul 14a
Urmărirea şi controlul deşeurilor 
periculoase
În conformitate cu dispoziţiile prezentei 
directive privind deşeurile periculoase, 
statele membre adoptă măsurile necesare, 
astfel încât producerea, colectarea şi 
transportul deşeurilor periculoase, 
precum şi stocarea şi tratarea acestora, să 
se realizeze în condiţii de protecţie optimă 
pentru mediul înconjurător şi pentru
sănătatea oamenilor şi de siguranţă 
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pentru operatori, platforme industriale şi 
persoane, inclusiv, ca o condiţie minimă, 
măsuri pentru a garanta urmărirea şi 
controlul deşeurilor periculoase, începând 
cu producerea acestora şi până la 
destinaţia finală, precum şi evaluarea 
corespunzătoare a riscurilor pe durata 
gestionării acestora.

Justificare

Amendamentul 24
Articolul 21 litera (b)

(b) valorificarea deşeurilor. (b) valorificarea deşeurilor nepericuloase.

Justificare

Amendamentul 25
Articolul 26 alineatul (1) primul paragraf

(1) Statele membre stabilesc, în 
conformitate cu dispoziţiile articolelor 1 şi 
11, programe de prevenire a generării 
deşeurilor până la …*.

(1) Statele membre adoptă, în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (7a) 
şi articolul 11, toate măsurile necesare 
pentru a-şi stabiliza cantitatea totală de 
deşeuri produse. Stabilizare înseamnă 
încetarea creşterii cantităţii de deşeuri 
produse faţă de începutul perioadei de 
stabilizare. Ca un prim pas, statele 
membre stabilesc, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 1 alineatul (7a) şi 
articolului 11, programe de prevenire a 
generării deşeurilor până la …*.

Justificare

Based on amendment moved by the Parliament at the first reading (amendment 69) and on 
new information. The Parliament gives a high priority to the adoption of targets for the 
prevention and recycling of wastes.
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Amendamentul 26
Articolul 26 alineatele (3) şi (4)

(3) Statele membre stabilesc valori de 
referinţă calitative sau cantitative specifice 
adecvate pentru măsurile de prevenire a 
generării deşeurilor adoptate pentru a 
monitoriza şi pentru a evalua progresul 
măsurilor şi pot stabili şi alte obiective 
calitative sau cantitative şi indicatori 
specifici pe lângă cele prevăzute la 
alineatul (4), în acelaşi scop.

(3) Statele membre stabilesc obiective
calitative şi cantitative în cadrul unor 
programe bazate cel puţin pe obiectivul 
iniţial de stabilizare a producerii de 
deşeuri până în 2012 şi de reducere în 
continuare a acesteia în mod semnificativ 
până în 2020, în conformitate cu articolul 
7a.

(4) Indicatorii pentru măsurile de prevenire 
a generării deşeurilor pot fi adoptaţi în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 36 alineatul (3).

(4) Indicatorii pentru măsurile de prevenire 
a generării deşeurilor sunt adoptaţi în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 36 
alineatul (3), pentru a permite statelor 
membre să realizeze aceste obiective şi să 
monitorizeze, să evalueze şi să descrie 
progresele înregistrate de acestea în ceea 
ce priveşte programele şi măsurile de 
prevenire a producerii deşeurilor. 

Justificare

Based on amendment moved by the Parliament at the first reading (amendment 69) and on 
new information. The Parliament gives a high priority to the adoption of targets for the 
prevention and recycling of wastes.

Amendamentul 27
Articolul 26 alineatul (5)

(5) Comisia elaborează linii directoare 
pentru asistarea statelor membre la 
pregătirea programelor.

(5) Comisia creează un sistem de schimb 
de informaţii privind cele mai bune 
practici în materie de prevenire a 
producerii de deşeuri şi elaborează linii 
directoare pentru asistarea statelor membre 
la pregătirea programelor.

Justificare

Amendment moved at first reading (amendment 69). Such as system would allow authorities 
to take inspiration from

Amendamentul 28
Articolul 27
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Statele membre se asigură că planurile de 
gestionare a deşeurilor şi programele de 
prevenire a generării deşeurilor sunt 
evaluate cel puţin o dată la şase ani şi 
revizuite după caz.

Statele membre evaluează în mod regulat
programele de prevenire a generării 
deşeurilor şi, ca o condiţie minimă, le 
revizuiesc o dată la 5 ani. Agenţia 
Europeană de Mediu include în raportul 
său anual un bilanţ al progreselor 
înregistrate în finalizarea şi punerea în 
aplicare a acestor programe.

Justificare

The EEA needs to be brought into play to help the Commission and Parliament find out what 
is going on continuously on the ground. Member States can easily evade surveillance by 
simply delaying the submission of their reports to the Commission. According to Directive 
91/692/EEC, Member States had to submit their periodic reports on the existing Waste 
Framework Directive by 30 September 2004. By 31 December 2004, only 9 had done so. They 
were Germany, Denmark, Greece, Finland, Portugal, Sweden, the Czech Republic, Slovenia 
and Slovakia. Reintroduces Amendment 71 from first reading.

Amendamentul 29
Articolul 29a (nou)

Articolul 29a
Măsuri suplimentare

Până la data de ... Comisia întocmeşte un 
raport în vederea analizării măsurilor 
care pot contribui la îndeplinirea mai 
eficientă a obiectivelor menţionate la 
articolele 1 şi 11. Raportul este înaintat 
Parlamentului European şi Consiliului în 
termen de şase luni de la finalizare, însoţit 
de propuneri, dacă este cazul.
Raportul analizează în special:
(a) dacă anexa II ar trebui modificată 
pentru:
(i) a omite cazurile în care operaţiunile 
menţionate nu asigură o proporţie 
suficient de mare a deşeurilor care 
servesc unui scop util în sensul respectării 
obiectivului stabilit la articolul 1,
(ii) a identifica situaţiile în care ar trebui 
specificată proporţia de deşeuri utilizate, 
în comparaţie cu cele eliminate, în cadrul 
unei operaţiuni de recuperare, pentru a 
asigura realizarea obiectivului stabilit la 
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articolul 1,
(iii) a specifica un (nişte) nivel(uri) 
diferit(e) de randament energetic pentru 
operaţiunea de valorificare R1,
(iv) a adapta orice referinţe având în 
vedere progresul tehnic şi ştiinţific;
(b) dacă anexa I ar trebui modificată 
pentru:
(i) a adăuga orice operaţiuni omise în 
Anexa II,
(ii) a adapta orice referinţe în lumina 
progresului tehnic şi ştiinţific; precum şi
(c) dacă specificarea unor standarde 
minime pentru anumite operaţiuni de 
eliminare sau valorificare va contribui la 
realizarea obiectivelor stabilite la articolul 
10.
Obligativitatea acestui raport nu 
împiedică Comisia să înainteze alte 
propuneri între timp.
* Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Justificare

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider.
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Amendamentul 30
Articolul 32 alineatul (1)

(1) Unităţile şi întreprinderile prevăzute la 
articolul 20 alineatul (1), producătorii de 
deşeuri periculoase şi unităţile şi 
întreprinderile specializate în colectarea şi 
transportul de deşeuri periculoase sau care 

(1) Unităţile şi întreprinderile prevăzute la 
articolul 20 alineatul (1), producătorii de 
deşeuri periculoase şi unităţile şi 
întreprinderile specializate în colectarea şi 
transportul de deşeuri periculoase sau care 
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acţionează în calitate de agenţi sau brokeri 
de deşeuri periculoase ţin o evidenţă a 
cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, 
dacă este cazul, a destinaţiei, a frecvenţei 
colectării, a mijlocului de transport şi a 
metodei de tratare prevăzute pentru deşeuri 
şi, la cerere, pun aceste informaţii la 
dispoziţia autorităţilor competente. 

acţionează în calitate de agenţi sau brokeri 
de deşeuri periculoase ţin o evidenţă 
cronologică a cantităţii, naturii şi originii 
deşeurilor şi, dacă este cazul, a destinaţiei, 
a frecvenţei colectării, a mijlocului de 
transport şi a metodei de tratare prevăzute 
pentru deşeuri şi, la cerere, pun aceste 
informaţii la dispoziţia autorităţilor 
competente. 

Justificare

Amendamentul 31
Articolul 32 alineatul (2) primul paragraf

(2) În cazul deşeurilor periculoase,
evidenţa se păstrează timp de cel puţin trei
ani, cu excepţia unităţilor şi 
întreprinderilor de transport de deşeuri 
periculoase, care trebuie să ţină o 
evidenţă timp de cel puţin 12 luni.

(2) În cazul deşeurilor periculoase,
evidenţa se păstrează timp de cinci ani.

Justificare

EXPUNERE DE MOTIVE

At its first reading, the European Parliament adopted some important amendments to the draft 
directive. It will now insist on their survival in the second reading.
Key amendments in this category were the introduction of targets for recycling and waste 

prevention, and the insistence on a five-stage waste hierarchy as a general rule.
The Council has erased all reference to targets but the rapporteur has restored the Parliament’s 
amendments in a modified form, having consulted the Commission. The changes are designed 
to make the texts more acceptable to the Council, and, in the case of the waste prevention 
target and industrial waste recycling target, to take account of the need to proceed on a sound 
statistical base. In the view of the rapporteur and of the Committee, it would be wrong to miss 
this opportunity to ensure that this directive does more than supply a set of definitions. It  is 
important that there is a real link between it and the aspirations about recycling and 
prevention set out in the Thematic Strategy on Waste. Without the targets no such link really 
exists.

There will no doubt be another dispute between the Parliament and the Council on the extent 
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to which the 5 stage waste hierarchy applies and how departures from it may take place. The 
Parliament wants the hierarchy to apply as a “general rule” and the Council prefers the words 
“guiding principle”. The rapporteur is not wholly convinced that in the dust of battle at local 
level the fine distinctions between the two phrases will always be perceived. The key aspect 
of the issue is that the directive must make clear that departures from the hierarchy cannot 
take place casually but must be done as part of an ordered process. The original Parliament 
amendment made the process of departure unduly complex: the rapporteur has simplified it on 
the basis that national procedures regarding public involvement must apply.

One important aim of the directive is to draw a clear distinction between what is considered  
“recovery” and what is “disposal” of waste, since Court of Justice judgements put the 
question in doubt. The amendments adopted at first reading included a definition of 
“recovery” that would extend the designation to energy from waste plants fulfilling certain 
energy efficiency criteria: first reading amendments hostile to the concept of securing energy 
from waste were not adopted. But an amendment was adopted which deleted the draft energy 
efficiency formula in Annex II. This would have been the yardstick for determining which 
energy from waste plants could qualify as “recovery” operations.

The rapporteur believes that energy from waste plants can play an important part in dealing 
with residual waste, which might otherwise go to landfill. She also sees waste as a potentially 
important fuel at a time when the EU is facing an energy crisis and is increasingly dependent 
on insecure foreign sources of fuel. Our waste is at least home-grown. Heat and  power can be 
recovered from it. The experience of a number of member states shows that energy from 
waste can complement recycling and not drive it out. It would surely be a desirable 
development to apply an energy efficiency formula which “recovery” plants must comply 
with. Above all such a formula would be a crucial incentive to those building new plants to 
give priority to energy efficiency.
But it is clear to the rapporteur that there are some MEP colleagues who are opposed 
fundamentally to the idea of energy from waste plants and who will never vote for them in 
any shape or form. There are other MEPs, mainly from countries still in the early stages of 
diverting their waste from landfill, who fear that energy from waste could become the 
predominant waste management process in their countries, and that it would then discourage 
investment in recycling, re-use and prevention.
This is where the Parliament’s insistence on the adoption of recycling and prevention targets 
is so important. The member states want MEPs to recognise that energy from waste can 
qualify as “recovery”. To win this argument, they need to understand that MEPs will only 
vote to accept this IF they have the assurance that recycling and prevention targets will be 
included in the directive. Such targets are an insurance  policy against energy from waste 
becoming the dominant means of waste management.
At its first reading the Parliament adopted improvements to the Commission’s proposals for 
turning properly treated waste into a recycled product. MEPs were concerned to point the way 
more clearly towards the need for legislative proposals, under the “end of waste” heading, for 
specifications for compost, aggregates, paper, glass, metal, end of life tyres and waste textiles.
In all these cases, clarifying what rules apply would greatly help the move to recycling. It is a 
shame that at this point the Council lost its nerve and pushed the issue into the recitals. The 
rapporteur wants more urgent concrete action and has brought the matter back into the text of 
the directive.
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The Council has been bold on the issue of by-products and has included a definition in article 
4. Those lobbying the Parliament are completely split on the issue. The rapporteur believes 
that this chance to   settle on a definition should be seized and not postponed to an unknown 
date.

The directive takes over two existing directives- on hazardous waste and on waste oils. Many 
colleagues were uneasy that too many aspects of the existing hazardous waste directive were 
not being carried over into the waste framework directive. The rapporteur has therefore 
proposed to reinstate some of the amendments proposed at first reading to remedy this. When 
the directive first appeared, it looked as if it might damage the interests of waste oil 
regenerators: the rapporteur is satisfied that the Common Position now strikes the right notes 
on this issue. The rapporteur welcomes the Council’s text on biowaste, and draws attention to 
the minor additions which, she feels, should still be made on the subject of producer 
responsibility
The rapporteur hopes that the directive that finally emerges will be sufficiently clear to avoid 
further recourse to the European Court of Justice. Safe and sustainable waste management is 
an important issue for all of us. We really must try to get it right  this time.
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