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1. Context 

În 2020, UE a exportat aproximativ 33 de milioane de tone de deșeuri în țări din afara UE și a 

importat aproximativ 16 milioane de tone de deșeuri. Aproape 70 de milioane de tone de 

deșeuri sunt transferate între țările UE în fiecare an. Sectorul deșeurilor se confruntă cu 

problema eludării pe scară largă a normelor existente de către comercianții ilegali. Se 

estimează că între 15 % și 30 % din transferurile de deșeuri ar putea fi ilegale, ceea ce 

reprezintă venituri anuale în valoare de 9,5 miliarde EUR de pe piața ilegală a deșeurilor din 

UE. 

Legislația UE privind transportul deșeurilor include norme la nivel transfrontalier care respectă 

obligațiile prevăzute de Convenția de la Basel (1989). De asemenea, aceasta transpune 

dispozițiile Deciziei OCDE (2001) de instituire a unui sistem de control pentru transferurile de 

deșeuri destinate recuperării. 

La 19 octombrie 2020, Comisia Europeană a publicat programul de lucru pentru 2021 

COM(2020)690 în anexele căruia a indicat faptul că va propune revizuirea Regulamentului (CE) 

nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, pentru a reduce transferurile problematice în 

afara UE și pentru a actualiza procedurile în conformitate cu obiectivele economiei circulare. 

Comunicarea Comisiei Europene privind Pactul ecologic european COM(2019)640 prevede 

măsuri pentru mobilizarea sectorului industrial în vederea realizării unei economii circulare și 

neutre din punct de vedere al impactului asupra climei. Acesta prezintă viziunea Comisiei 

conform căreia UE ar trebui să își înceteze exporturile de deșeuri în afara UE, și  pe cale de 

consecință să revizuiască normele privind expedierea de deșeuri și exporturile ilegale. 

Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării COM(2021)400 a anunțat angajamentul 

Comisiei Europene potrivit căruia până în 2025 va fi finalizată o reexaminare cuprinzătoare a 

majorității actelor legislative ale UE privind deșeurile pentru a le adapta la principiile economiei 

curate și circulare. În special, menționează reexaminarea Regulamentului privind transferurile 

de deșeuri, pentru a restricționa exporturile de deșeuri care au un impact negativ asupra 

mediului și a sănătății în țările terțe De asemenea, acesta susține eforturile de atenuare a 

poluării prin încurajarea producției curate și a consumului durabil de bunuri și servicii. Nu în 

ultimul rând, unul dintre obiectivele-cheie pentru 2030 pe care le stabilește comunicarea 

vizează reducerea cu 50% a generării de deșeuri municipale reziduale. 

De asemenea, Planul de acțiune pentru o economie circulară COM(2020)98 include o politică 

a „produselor durabile” pentru a sprijini proiectarea circulară pe baza unei metodologii și a unor 

principii comune. Acesta va promova reutilizarea materialelor înainte de a fi reciclate, precum 

și noi modele de afaceri, stabilind totodată cerințe minime pentru a împiedica introducerea pe 

piața UE a unor produse dăunătoare mediului. 

Planul de acțiune privind materiile prime critice COM(2020)474 evidențiază cantitățile 

semnificative de resurse ce părăsesc Europa sub formă de deșeuri, în loc să fie reciclate pentru 

a fi transformate în materii prime secundare. 

În rezoluția din 10 februarie 2021 referitoare la noul plan de acțiune privind economia circulară, 

Parlamentul European a sprijinit angajamentul Comisiei Europene de a revizui Regulamentul 

privind transferurile de deșeuri pentru a se asigura transparența și trasabilitatea comerțului cu 

deșeuri în interiorul UE  

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://www.oecd.org/env/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm
https://www.oecd.org/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_690_RO_ACTE_f.docx
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_690_RO_ACTE2_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32006R1013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32006R1013
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_400_RO_ACT.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_98_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_474_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32006R1013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32006R1013
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2. Prezentarea propunerii 

Prezenta comunicare însoțește Regulamentul revizuit privind transferurile de deșeuri 

COM(2021)709 în care sunt propuse norme mai stricte privind exporturile de deșeuri, un sistem 

mai eficient de circulație a deșeurilor ca resursă și acțiuni hotărâte de combatere a traficului de 

deșeuri. Acesta prevede restricționarea exporturilor de deșeuri către țări care nu sunt membre 

ale OCDE, acestea putând fi autorizate numai dacă țările terțe convin să primească anumite 

tipuri de deșeuri și dacă dispun de capacitatea necesară pentru a le gestiona în mod durabil.  

Prezenta comunicare stabilește acțiunile prioritare ale UE menite să asigure că: 

 sunt facilitate expedierile de deșeuri în vederea pregătirii pentru reutilizare și reciclare 
în UE; 

 UE nu își exportă problemele în materie de deșeuri către țări terțe; 

 expedierile ilegale de deșeuri sunt abordate cu mai multă eficacitate. 

Noile norme ale UE privind expedierile de deșeuri au în vedere următoarele: 

2.1. Valorificarea potențialului pieței interne a UE 

Principiul director care stă la baza revizuirii legislației UE privind expedierile de deșeuri este 

construirea unei economii circulare puternice și reziliente care să permită circulația produselor 

reutilizabile și a materiilor prime secundare în UE. 

Comisia propune facilitarea transportului deșeurilor pe piața internă a UE prin: 

-  o aliniere mai strânsă a normelor privind expedierile de deșeuri la ierarhia deșeurilor. 

Se propune înăsprirea normelor privind expedierile de deșeuri destinate depozitării sau 

incinerării în alt stat membru precum și consolidarea legăturilor dintre normele privind 

expedierile de deșeuri și planurile de gestionare a deșeurilor stabilite de statele membre; 

- trecerea la soluții digitale pentru emiterea și schimbul de informații și documente 

necesare pentru transferul deșeurilor între statele membre ale UE. Toți actorii publici sau 

privați implicați în expedierea deșeurilor vor putea transmite și accesa informații într-o manieră 

digitalizată, ceea ce va permite o monitorizare și un control mai bun al fluxurilor transfrontaliere 

de deșeuri; 

- îmbunătățirea procedurii accelerate pentru expedierile de deșeuri. Se are în vedere 

stabilirea unor condiții armonizate pentru a facilita expedierile către instalațiile de valorificare, 

care vor constitui obiectul unor acorduri prealabile din partea autorităților competente, pentru a 

se asigura că acestea sunt recunoscute reciproc de către toate statele membre; 

- o clasificare armonizată a deșeurilor transferate în interiorul UE. Comisia propune 

convenirea la nivelul UE a criteriilor utilizate pentru clasificarea anumitor fluxuri de deșeuri, cum 

ar fi pragurile de contaminare. Această propunere va aborda fragmentarea actuală a pieței 

interne a UE, în cadrul căreia statele membre au opinii divergente cu privire la necesitatea ca 

anumite fluxuri de deșeuri să facă sau nu obiectul regimului de notificare al UE. 

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-new-regulation-waste-shipments_en
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_709_RO_ACT_part1_v2.pdf
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2.2 Oprirea exportării în afara UE a problemelor în materie de deșeuri 

Legislația actuală a UE, pe lângă interzicerea exportului de deșeuri periculoase către țări din 

afara OCDE, prevede că deșeurile pot fi exportate în afara UE numai dacă sunt gestionate în 

mod durabil în țările de destinație, în condiții care sunt în mare parte echivalente cu cele din 

UE. 

Comisia propune introducerea unui regim solid care să reglementeze exportul de deșeuri 

în afara UE, pe baza următoarelor măsuri: 

- restricționarea exportului tuturor deșeurilor către țări din afara OCDE. Exporturile de 

deșeuri incluse pe „lista verde” a UE ar trebui autorizate numai pentru țările din afara OCDE 

care notifică în mod explicit disponibilitatea lor de a primi aceste exporturi și care își 

demonstrează capacitatea de a le trata într-un mod durabil din punctul de vedere al protejării 

mediului; 

- intensificarea monitorizării deșeurilor exportate din UE către țările OCDE. Comisia 

Europeană propune ca aceste exporturi să fie monitorizate și, în cazul în care există temeri că 

anumite exporturi  nu vor fi gestionate într-un mod durabil din punctul de vedere al protejării 

mediului în țara de destinație, se va angaja într-un dialog cu această țară; în situații limită, se 

poate ajunge la suspendarrea acestor exporturi;  

- impunerea obligației ca societățile exportatoare din UE să demonstreze că deșeurile pe 

care le exportă pot fi tratate în mod durabil. Comisia Europeană propune ca toate societățile 

care exportă deșeuri în afara UE să efectueze audituri independente pentru instalațiile către 

care transferă deșeuri; 

- stabilirea unor criterii clare pentru a se evita ca deșeurile să fie exportate în mod fals 

drept „bunuri uzate”. Acest lucru va permite Comisiei, în colaborare cu părțile interesate 

relevante și cu statele membre, să adopte criterii pentru anumite deșeuri problematice, astfel 

încât să se poată face diferența între bunurile uzate și deșeuri. 

2.3 Abordarea mai eficientă a expedierilor ilegale de deșeuri 

Comisia propune includerea următoarelor dispoziții în normele UE pentru a aborda expedierile 

ilegale de deșeuri: 

- constituirea unui „grup pentru asigurarea respectării normelor privind expedierile de 

deșeuri”, pentru a spori cooperarea și coordonarea în vederea prevenirii expedierilor 

ilegale de deșeuri. Grupul va monitoriza expedierile ilegale de deșeuri atât în interiorul, cât și 

în afara UE, va constitui un forum pentru schimbul de bune practici și de informații  și va 

identifica prioritățile UE în materie de asigurare a respectării normelor privind expedierile de 

deșeuri; 

- împuternicirea Comisiei Europene de a sprjini investigațiile transnaționale desfășurate 

de statele membre ale UE cu privire la traficul de deșeuri. Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) deține expertiza relevantă în această privință și poate sprijini autoritățile 

statelor membre fie prin inspecții directe desfășurate de OLAF, fie prin coordonarea 

investigațiilor efectuate de diferite state membre; 
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- consolidarea normelor existente privind sancțiunile administrative împotriva 

expedierilor ilegale de deșeuri. Criteriile comune de stabilire a tipurilor și nivelurilor 

sancțiunilor care trebuie impuse pentru încălcări vor face ca acestea să fie mai disuasive și 

aplicate în mod consecvent în întreaga UE.  

2.4 Valorificarea mai bună a comerțului mondial cu deșeuri 

Comisia își asuma un rol activ în definirea în continuare a unor norme și cerințe globale 

adecvate privind comerțul cu deșeuri care reprezintă o provocare deosebită pentru mediu și 

sănătatea publică, în special în ceea ce privește: 

- consolidarea controlului comerțului internațional cu deșeuri de echipamente electrice 
și electronice; 

- sprijinirea acțiunilor la nivel mondial privind exportul de autovehicule rulate; 
- creșterea transparenței și a durabilității comerțului mondial cu deșeuri textile și textile 

uzate; 

- examinarea posibilităților de a plasa și alte tipuri de deșeuri sub controlul Convenției 
de la Basel; 

- îmbunătățirea punerii în aplicare a Convenției de la Basel prin asigurarea unei mai bune 
funcționări a procedurii de notificare și încurajarea părților să adopte soluții digitale 
pentru schimbul de informații. 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

3.1 Instituții ale UE 

Președinția Consiliului UE: potrivit programului de lucru al președinției franceze a Consiliului 

UE, punerea în aplicare a Pactului ecologic european este o prioritate. Activitatea va fi 

coordonată în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: accelerarea tranziției către o 

economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, consolidarea măsurilor de 

conservare a biodiversității, promovarea economiei circulare durabile și realizarea tranziției 

către un mediu sănătos prin reducerea impactului poluării. Aceste obiective sunt în conformitate 

cu angajamentele asumate prin Acordul de la Paris și cu normele OMC. 

Parlamentul European  adoptat:  

 Rezoluția din 10 februarie 2021 referitoare la noul plan de acțiune privind economia 
circulară. 

 Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la schimbările climatice 
- o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, 
competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei în conformitate 
cu Acordul de la Paris.  

 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 
european. 

Comitetul economic și social european (CESE) va adopta în sesiunea plenară din 23-24 

februarie 2022 avizul referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind expedierile de deșeuri și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1257/2013 

și (UE) nr. 2020/1056. 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/qh4cg0qq/en_programme-pfue-v1-2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/waste-shipments-revision-eu-rules
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4. Elemente privind România 

Instituție responsabilă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 In data de 5 ianuarie 2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
11 bis, Planul National de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017. 
Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor 
produse din plastic asupra mediului. 
 Camera Deputaților a adoptat, la 06.10.2020, Hotărârea privind adoptarea opiniei 
referitoare la Comunicarea Comisiei privind un „Un nou plan de acțiune pentru  economia 
circulară - pentru o Europă mai curată și mai competitivă”. Camera Deputaților susține 
obiectivele noului plan de acțiune, privind extinderea economiei circulare, atingerea 
neutralității climatice până în 2050 și decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, 
asigurând, în același timp, competitivitatea pe termen lung a UE. 
 Direcția pentru Uniunea Europeană din cadrul Camerei Deputaților a elaborat fișa de 
informare cu privire la „Un nou Plan de acțiune privind economia circulară„ Pentru o Europă 
mai curată și mai competitivă” 
 Academia de Studii Economice a pus la dispoziția Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor primul studiu românesc privind oportunitatea și detaliile implementării sistemului 
național de garanție-depozit pentru ambalajele returnabile. 
 Organizația Marathon EPR Group S.A., în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor au demarat proiectul „Împreună spre economia circulară”, desfășurat sub umbrela 
Campaniei „Marathon-ul Reciclării”. Proiectul are ca obiective: 

 îndrumarea celor responsabili cu aplicarea prevederilor legislative (primării sau asociații 
de dezvoltare intercomunitară); 

 familiarizarea mediului de afaceri prin explicarea legislației de specialitate, abordând 
subiecte relevante, ce țin de răspunderea extinsă a producătorului, gestiunea deșeurilor, 
tendințe de reglementare în domeniu etc.; 

 susținerea tinerei generații în dobândirea expertizei necesare în dezvoltarea carierei 
profesionale în domeniul protecției mediului. 

Alte surse consultate: 

 European Commission: Priorities 2019-2024: Delivering the European Green Deal 

 European Commission: Press Release, 14/07/2021: European Green Deal: Commission 
proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions 

 European Commission: Statement by President von der Leyen on delivering the 
European Green Deal (14 July 2021) 

 European Commission: Statement by Executive Vice-President Timmermans on 
delivering the European Green Deal (14 July 2021) 

 European Commission: Statement by Commissioner Simson on delivering the European 
Green Deal (14 July 2021) 

 European Commission: Statement by Commissioner Sinkevičius on delivering the 
European Green Deal (14 July 2021) 

 Jacques Delors Institute: Policy Paper No 263, 19/04/2021: Make Regulation Fit for 
Innovation - How EU Regulations Can Enable Innovations for a Climate Neutral Economy? 

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2018-01-10_MO_11_bis.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Ordonanta%206%20din%202021.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1795799347/HCD_COM(2020)_98_Anonimizat.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_2915.pdf
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/200311_Brosura-ASE-Buyback-PART1%2BPART2%20-%20FINAL.pdf
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