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Sinteză
I Termenul de „deșeuri de echipamente electrice și electronice” (DEEE), cunoscute și

sub denumirea de „deșeuri electronice”, desemnează diferite tipuri de echipamente
electrice și electronice care au încetat să mai prezinte vreo utilitate pentru utilizatorii
lor sau care nu mai corespund scopului lor inițial. Deoarece în acest tip de deșeuri sunt
adesea prezente substanțe periculoase, aceste deșeuri sunt dăunătoare pentru mediu.
Deșeurile electronice conțin frecvent metale și materiale plastice care servesc drept
materii prime pentru produse noi, fapt care le face să fie adecvate pentru reciclare.

II Prezentul document nu este un raport de audit, ci este o analiză care se bazează în

principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în acest scop.
El se concentrează pe rolul Uniunii Europene (UE) și pe măsurile luate de aceasta
pentru a face față provocărilor în materie de gestionare a deșeurilor electronice în UE.
Documentul se apleacă asupra răspunsului UE la această problemă și evidențiază
câteva dintre principalele provocări care subzistă în ceea ce privește punerea în
aplicare a Directivei DEEE. Publicarea acestui document de analiză în primul trimestru
al anului 2021 oferă Comisiei ocazia de a-l lua în considerare în scopul „inițiativei
privind produsele electronice circulare”, planificată pentru ultimul trimestru al
anului 2021.

III UE a adoptat în 2003 prima sa directivă privind DEEE, care a fost înlocuită în 2012

de o nouă directivă. Directiva a stabilit principiul „răspunderii extinse a producătorilor”
care, în baza principiului „poluatorul plătește”, impune producătorilor de echipamente
electrice și electronice să finanțeze gestionarea DEEE. Directiva DEEE încurajează, de
asemenea, cooperarea între producători și reciclatori în vederea îmbunătățirii
proiectării produselor pentru a facilita reutilizarea, precum și demontarea și
valorificarea componentelor și a materialelor care se regăsesc în DEEE. Ea cuprinde și
o serie de obiective pentru colectarea și valorificarea DEEE. Legislația UE și dreptul
internațional interzic exporturile de deșeuri electronice periculoase către țări care nu
sunt membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

IV În 2019, Comisia a publicat o comunicare privind Pactul verde european, care

sprijină modernizarea economiei UE și acordă prioritate reducerii utilizării de materiale
și creșterii gradului de reutilizare în defavoarea reciclării. În 2020, Comisia a publicat un
nou plan de acțiune privind economia circulară. Acesta identifică echipamentele
electronice și echipamentele de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) ca
produse ce necesită acțiuni urgente. El promovează, de asemenea, îmbunătățirea
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proiectării produselor, consolidarea poziției consumatorilor, precum și caracterul
circular în procesele de producție.

V Curtea a constatat că UE dispune de un cadru în materie de gestionare a deșeurilor

electronice comparabil mai bun decât alte regiuni ale lumii. În medie, statele membre
ale UE colectează și valorifică mai multe DEEE decât majoritatea țărilor terțe. UE în
ansamblu și-a îndeplinit obiectivele anterioare de colectare și de valorificare a DEEE,
deși unele state membre nu au atins obiectivul de colectare pentru 2016. Ulterior, UE
și-a stabilit obiective mai ambițioase în materie de colectare și de valorificare.

VI Curtea a remarcat, de asemenea, că UE și-a îmbunătățit legislația privind deșeurile

electronice, revizuind obiectivele, clasificarea deșeurilor electronice și procedurile de
raportare. Comisia a evaluat punerea în aplicare a politicii în materie și a inițiat
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unor state membre.

VII Curtea observă că gestionarea deșeurilor electronice în UE trebuie să facă față în

continuare unei serii de provocări. Una dintre acestea este legată de punerea în
aplicare a cerințelor existente în materie de tratare a deșeurilor electronice. O altă
provocare este legată de combaterea gestionării defectuoase a deșeurilor electronice,
a transferurilor ilegale și a altor activități infracționale. În plus, UE trebuie să facă față
provocării de a crește și mai mult nivelul de colectare, de reciclare și de reutilizare
a deșeurilor electronice.
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Introducere
Contextul politicii în domeniu

01 Termenul de „deșeuri de echipamente electrice și electronice” (cunoscute și sub

denumirea de „DEEE” sau de „deșeuri electronice”) desemnează „diferite tipuri de
echipamente electrice și electronice care au încetat să mai prezinte vreo utilitate
pentru utilizatorii lor sau care nu mai corespund scopului lor inițial” 1. Sunt incluse aici
o întreagă gamă de dispozitive, de la aparate electrocasnice de mici dimensiuni și
echipamente informatice până la echipamente de mari dimensiuni, cum ar fi panourile
fotovoltaice sau bancomatele (ATM-urile). Nu sunt incluse bateriile, care, în UE, fac
obiectul unei legislații separate.

02 Dacă nu sunt tratate în mod corespunzător, DEEE sunt dăunătoare pentru mediu,

deoarece conțin adesea combinații complexe de substanțe foarte toxice. Arderea
deșeurilor de acest tip netratate poate elibera substanțe chimice periculoase, cum ar fi
dioxinele 2. Utilizarea anumitor metale în astfel de echipamente, cum ar fi plumbul și
mercurul, a fost restricționată în UE începând cu 2003 3, dar este posibil ca acestea să
fie în continuare prezente în produsele mai vechi.

03 Tratarea adecvată a deșeurilor electronice poate aduce beneficii economice

semnificative și poate reduce cererea de materii prime. De exemplu, 1 tonă de
telefoane inteligente conține aproximativ de 100 de ori mai mult aur decât 1 tonă de
minereu de aur 4. Deșeurile electronice pot conține și alte metale importante, cum ar fi
cupru, nichel, indiu sau paladiu 5. Reciclarea deșeurilor electronice contribuie, de
asemenea, la atenuarea schimbărilor climatice, având în vedere că evită emisiile de

1

Gill, Gitanjali Nain, Electronic waste. Encyclopaedia Britannica, mai 2016.

2

Perkins, Devin N.; Brune Drisse, Marie-Noel; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D. „E-Waste: A Global
Hazard”, Annals of Global Health, noiembrie 2014, p. 286-295.

3

Directiva 2002/95/CE (care nu mai este în vigoare) și Directiva 2011/65/UE.

4

Forumul Economic Mondial, A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global Reboot,
2019.

5

INTOSAI, Auditing Waste Management, octombrie 2016, p. 16.
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gaze cu efect de seră rezultate din producerea de noi materiale, în special metale 6.
Proiectul ProSUM 7 finanțat de UE a identificat 49 de elemente chimice prezente în
DEEE, multe dintre acestea având potențialul de a fi reciclate pentru a fi utilizate în alte
produse 8. Dintre aceste 49 de elemente, 18 au fost desemnate de Comisia Europeană
ca fiind materii prime critice, cu alte cuvinte, materiale importante din punct de vedere
economic care prezintă un risc ridicat de aprovizionare 9 (a se vedea figura 1).

6

Golsteijn, Laura; Martinez, Elsa V., „The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands:
Optimizing Material Recycling and Energy Recovery”, Journal of Engineering, vol. 2017,
p. 3-4.

7

Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM)
(Prospectarea materiilor prime secundare în mineritul urban și deșeurile miniere), finanțat
în cadrul programului Orizont 2020 al UE, H2020-EU.3.5.4, acordul de grant nr. 641999.

8

Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining
wastes (ProSUM) - Final Report, 21 decembrie 2017, Bruxelles, Belgia. A se vedea, de
asemenea, platforma Urban Mine Platform din cadrul proiectului ProSUM.

9

Comisia Europeană, Reziliența materiilor prime critice: trasarea unui model pentru
îmbunătățirea securității și a durabilității, COM(2020) 474 final, p. 1 și anexa 1.
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Figura 1 – Elementele chimice care se regăsesc în DEEE și materiile prime
critice, evidențiate în tabelul periodic al elementelor
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Notă: Comisia Europeană identifică bauxita, o rocă cu un conținut ridicat de aluminiu, ca fiind o materie
primă critică, și nu elementul chimic „aluminiu” în sine.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din platforma Urban Mine Platform și a datelor
furnizate de Comisia Europeană.

04 UE a legiferat pentru prima dată cu privire la deșeurile electronice în 2003 (prima

Directivă DEEE 10). Această directivă a încurajat sistemele de colectare care permiteau
consumatorilor să predea DEEE în mod gratuit, pe baza principiului „răspunderii
extinse a producătorilor” (a se vedea caseta 1). În 2012, UE a adoptat o directivă
„reformată” (a doua Directivă DEEE) 11.

10

Directiva 2002/96/CE.

11

Directiva 2012/19/UE.

9

Caseta 1
Ce este „răspunderea extinsă a producătorilor”?
Răspunderea extinsă a producătorilor este aplicarea practică a principiului
„poluatorul plătește”, conform căruia producătorii răspund pentru impactul
produselor lor asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață al acestora 12.
În Directiva-cadru a UE privind deșeurile, „răspunderea extinsă a producătorilor”
este definită ca fiind un set de măsuri luate de statele membre pentru a se asigura
că producătorii sunt responsabili (pe plan financiar și/sau organizatoric) de
gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs 13.
Producătorii și importatorii de echipamente electrice și electronice, precum și
reprezentanții autorizați ai acestora din statele membre își pot asuma ei înșiși
sarcina de a se ocupa de deșeurile electronice, organizând în mod direct
colectarea și gestionarea ulterioară a deșeurilor. De asemenea, ei pot contribui la
un sistem colectiv, de exemplu prin înființarea și finanțarea (împreună cu alți
producători) a unei „organizații care implementează răspunderea extinsă
a producătorilor” care să se ocupe de gestionarea deșeurilor electronice.

05 În conformitate cu Directiva DEEE, statele membre trebuie să se asigure că sunt

instituite sisteme pentru predarea gratuită a deșeurilor electronice (de către
deținătorul final) 14. Producătorii de echipamente electrice și electronice finanțează
aceste sisteme în mod proporțional, în funcție de cota lor de piață pe tipuri de
echipamente, în cadrul unor mecanisme care variază de la un stat membru la altul,
create în conformitate cu cerințele minime stabilite de Directiva-cadru privind
deșeurile 15 și de Directiva DEEE.

06 Gestionarea deșeurilor este un termen larg care este utilizat pentru a desemna

colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea tuturor tipurilor de deșeuri 16.
Directiva DEEE cuprinde dispoziții privind următoarele operațiuni de gestionare
a deșeurilor electronice: colectarea separată a DEEE, tratarea corespunzătoare,

12

Pouikli, Kleonik, „Concretising the role of extended producer responsibility in European
Union waste law and policy”, ERA Forum, V. 20, februarie 2020, p. 494.

13

Articolul 3 punctul (21) din Directiva 2008/98/CE.

14

Articolul 5 din Directiva 2012/19/UE.

15

Articolul 8a din Directiva 2008/98/CE.

16

Articolul 3 punctul (9) din Directiva 2008/98/CE.
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transferurile de DEEE, valorificarea (inclusiv reciclarea și pregătirea pentru reutilizare)
și eliminarea în condiții de protecție a mediului.

07 Directiva DEEE încurajează, de asemenea, aplicarea ierarhiei deșeurilor care este

prevăzută de Directiva-cadru privind deșeurile. Ținând seama de această ierarhie
a deșeurilor, Directiva DEEE prevede cooperarea și schimbul de informații între
producători și reciclatori în vederea îmbunătățirii proiectării produselor pentru
a facilita reutilizarea, precum și demontarea și valorificarea componentelor și
a materialelor care se regăsesc în DEEE. În figura 2 este exemplificat modul în care se
aplică ierarhia deșeurilor la frigidere.

Figura 2 – Exemplu: cum se aplică ierarhia deșeurilor la frigidere
Modalitatea cel mai mult preferată
Prevenirea generării de deșeuri
•Proiectarea echipamentului de așa manieră încât să se
îmbunătățească durabilitatea
•Încurajarea reparării și a modernizării
•Menținerea frigiderului în uz

Pregătirea pentru reutilizare
•Verificarea, curățarea sau repararea produselor aruncate
•Nu este necesară reprelucrarea
•Frigidul este redat în folosință

Reciclare
•Reprelucrarea în alte produse, materiale sau substanțe
•Reciclarea unor materiale precum metalele, uleiurile, materialele
plastice și spuma izolantă...
•... sau transformarea unui frigider vechi în alte obiecte, cum ar fi dulap,
ghiveci, bibliotecă etc.

Valorificare

Alte forme de valorificare
•Deșeurile servesc unui scop util
•De exemplu, incinerarea materialelor plastice (obținute de la frigidere
casate) pentru a genera energie electrică

Eliminare
•Operațiuni care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile
anterioare
•Frigiderul poate ajunge într-un depozit de deșeuri sau într-un depozit
de fier vechi

Modalitatea cel mai puțin preferată
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Directivei-cadru privind deșeurile.

08 Directiva DEEE stabilește o serie de obiective în materie de colectare pentru DEEE

(a se vedea figura 3) și fixează, de asemenea, mai multe obiective privind valorificarea,
precum și obiective minime aferente pregătirii pentru reutilizare și reciclării
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(a se vedea Anexa I). Valorificarea se referă la reciclare și la extracția metalelor și
a compușilor metalici, precum și la incinerare în scopul generării de energie 17.

Figura 3 – Obiectivele în materie de colectare a deșeurilor electronice,
conform Directivei DEEE
Începând cu 2006

Începând cu 2019

Începând cu 2016

ÎN FUNCȚIE DE CARE VALOARE ESTE
MAI MARE

4 kg/
Cel puțin 4 kg/cap de locuitor pe an,
colectate de la gospodării particulare

Aceeași cantitate de DEEE care a fost
colectată în statul membru respectiv în
medie în cei 3 ani precedenți

45 % din greutatea medie a
echipamentelor electrice și electronice
introduse pe piață în cei 3 ani precedenți
în statul membru respectiv
În cazul a 10 state membre*, cel puțin
40 % din greutatea medie a
echipamentelor electrice și electronice
introduse pe piață în cei 3 ani precedenți,
începând cu 14 august 2016

65 % din greutatea medie a
echipamentelor electrice și
electronice introduse pe piață în cei
3 ani precedenți în statul membru
respectiv
SAU

85 % din DEEE generate pe teritoriul statului
membru respectiv
În cazul a 10 state membre*, obiectivul poate
fi amânat până cel târziu la 14 august 2021

Obiectiv stabilit în prima Directivă DEEE
Obiective stabilite în actuala Directivă DEEE

*BG, CZ, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Directivei 2012/19/UE și a Directivei 2002/96/CE.

09 În scopul protecției mediului, Directiva DEEE stabilește cerințe comune la nivelul

UE în materie de tratare a deșeurilor electronice. Statele membre pot stabili standarde
calitative minime suplimentare pentru tratarea DEEE colectate. De asemenea, directiva
acordă Comisiei competența de a adopta acte de punere în aplicare care să stabilească
standarde calitative minime pentru tratarea DEEE (inclusiv valorificarea, reciclarea și
pregătirea pentru reutilizare), pe baza activității organizațiilor de standardizare
acoperite de mandatul acordat de Comisie 18.

17

Anexa II la Directiva 2008/98/CE.

18

Comisia Europeană, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24 ianuarie 2013.

12

10 Directiva DEEE prevede că transferurile de DEEE către alte state membre ale UE

sau către țări terțe pot avea loc numai dacă respectă legislația UE privind transferurile
de deșeuri. În cazul transferurilor de deșeuri către țări din afara UE, legislația UE
interzice exporturile de deșeuri periculoase către țări terțe care nu sunt membre ale
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) 19. Începând din 2019,
exporturile de diverse deșeuri periculoase, inclusiv de deșeuri electronice periculoase,
din UE către țări care nu sunt membre ale OCDE sunt interzise și de dreptul
internațional 20.

Roluri și responsabilități

11 Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Mediu (DG ENV), propune

politica privind deșeurile electronice (inclusiv noi acte legislative) și monitorizează
punerea în aplicare a acesteia. De asemenea, Comisia poate iniția proceduri de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre, atunci când acestea
nu respectă legislația UE. Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene (Eurostat), o altă
direcție generală din cadrul Comisiei Europene, este responsabil de colectarea datelor
strânse de statele membre cu privire la echipamentele electrice și electronice (EEE)
introduse pe piață, la colectarea DEEE, la valorificarea DEEE (inclusiv reciclarea și
pregătirea pentru reutilizare) și la exporturile de DEEE, precum și de efectuarea de
verificări privind consecvența datelor respective 21. Eurostat raportează și cu privire la
îndeplinirea obiectivelor 22.

12 UE finanțează activități de cercetare și de consolidare a capacităților în domeniul

deșeurilor electronice, punând la dispoziție aproape 100 de milioane de euro prin
intermediul programului Orizont 2020 23 și peste 8 milioane de euro prin intermediul
programului LIFE 24. Bugetul UE oferă, de asemenea, finanțare pentru infrastructura de
gestionare a deșeurilor în general, prin intermediul Fondului de coeziune și al Fondului
19

Articolul 36 din Regulamentul nr. 1013/2006.

20

Anexa VII la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al
deșeurilor periculoase și al eliminării acestora.

21

Articolul 16 din Directiva 2012/19/UE și Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2193 a
Comisiei.

22

A se vedea Eurostat, Waste statistics – electrical and electronic equipment.

23

A se vedea baza de date CORDIS.

24

A se vedea baza de date a proiectelor din cadrul programului LIFE.
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european de dezvoltare regională, dar datele publicate de Comisie nu permit să se
determine dacă vreo parte din această finanțare este destinată unei infrastructuri
relevante pentru deșeurile electronice 25.

13 Statele membre au transpus Directiva DEEE în dreptul național și au instituit

proceduri pentru punerea în aplicare a acesteia. De asemenea, ele raportează date
către Eurostat.

14 Producătorii de echipamente electrice și electronice, importatorii (și

reprezentanții autorizați) din statele membre au responsabilitatea de a se asigura că
produsele introduse pe piața UE respectă legislația UE, precum și responsabilitatea de
a finanța gestionarea deșeurilor electronice.

Deșeurile electronice, Pactul verde european și economia
circulară

15 În 2019, Comisia a publicat comunicarea intitulată „Pactul verde european”.

Aceasta constituie „o foaie de parcurs inițială a principalelor politici și măsuri” care au
drept scop să transforme „UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie
modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” 26.
Printre diferitele obiective și acțiuni menționate, comunicarea avea în vedere un „nou
plan de acțiune privind economia circulară”. Într-o economie circulară, produsele și
materialele pe care le conțin acestea sunt considerate a avea o valoare deosebită, ceea
ce implică reducerea la minimum a deșeurilor și păstrarea materialelor în cadrul
economiei, în măsura posibilului 27. Aceasta înseamnă că se preferă reducerea utilizării
de materiale și creșterea gradului de reutilizare în defavoarea reciclării și ar implica
consolidarea răspunderii extinse a producătorilor.

16 În martie 2020, Comisia a publicat comunicarea intitulată „Un nou plan de

acțiune privind economia circulară – Pentru o Europă mai curată și mai competitivă” 28.

25

Comisia Europeană, Portalul de date deschise al UE, date privind Fondul de coeziune și
privind Fondul european de dezvoltare regională.

26

COM(2019) 640 final, p. 2.

27

Serviciul de cercetare al Parlamentului European, Closing the loop: New circular economy
package, ianuarie 2016, p. 2-3.

28

COM(2020) 98 final.
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Această comunicare identifică echipamentele electronice și echipamentele de
tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) ca reprezentând unul dintre lanțurile
valorice esențiale ce necesită „acțiuni urgente, cuprinzătoare și coordonate”.

17 Comisia intenționează să prezinte o „inițiativă privind produsele electronice

circulare” în al patrulea trimestru al anului 2021 29, cu scopul de a promova o durată de
viață mai lungă a produselor, care se preconizează că va implica, printre altele,
următoarele 30:
o

măsuri de reglementare care vor acoperi proiectarea echipamentelor electrice și
electronice, vizând îmbunătățirea eficienței lor energetice, a durabilității lor,
a potențialului echipamentelor de a fi reparate și modernizate și a întreținerii,
a reutilizării și a reciclării acestora;

o

prioritizarea produselor electronice și TIC pentru punerea în aplicare a politicii
privind „dreptul la reparare”, inclusiv dreptul de actualizare a software-ului
depășit;

o

măsuri de reglementare privind încărcătoarele de telefoane mobile și alte
dispozitive similare;

o

îmbunătățirea colectării DEEE, inclusiv prin explorarea opțiunilor de a crea un
sistem de recuperare la nivelul UE pentru telefoane mobile, tablete și
încărcătoare vechi;

o

revizuirea normelor UE privind substanțele periculoase în echipamentele electrice
și electronice.

29

Anexa la COM (2020) 690 final.

30

Secțiunea 3.1 din COM(2020) 98 final.
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Sfera și abordarea documentului de
analiză
18 Prezentul document de analiză se concentrează pe rolul UE și pe măsurile luate

de aceasta în ceea ce privește DEEE. El face bilanțul acțiunilor pe care le-a întreprins UE
în ceea ce privește deșeurile electronice și pune în evidență principalele provocări pe
care le ridică punerea în aplicare a Directivei DEEE. Analiza acoperă perioada cuprinsă
între intrarea în vigoare a Directivei DEEE din 2012 (august 2012) și ianuarie 2021.
Curtea s-a axat pe identificarea provocărilor cu care se confruntă gestionarea
deșeurilor electronice în UE. Au fost organizate întrevederi cu funcționari din cadrul
DG ENV și s-au examinat, de asemenea, următoarele documente:
o

rapoarte publicate de Curtea de Conturi Europeană 31 și de instituțiile supreme de
audit naționale;

o

evaluări ale politicilor Comisiei Europene, în special raportul final al exercițiului
său din 2017 de promovare a conformității în ceea ce privește DEEE;

o

rapoarte ale Parlamentului European, inclusiv ale Serviciului de cercetare al
Parlamentului European (EPRS);

o

publicații ale unor specialiști din mediul academic, ale unor grupuri de reflecție și
ale unor ONG-uri care acopereau tema gestionării DEEE.

19 Prezentul document nu este un raport de audit, ci este o analiză care se bazează

în principal pe informații publice sau pe materiale colectate în mod special în acest
scop. Analiza consolidează într-un singur document informațiile și cunoștințele cu
privire la situația politicii privind deșeurile electronice în UE, precum și cu privire la
provocările cu care se confruntă UE în ceea ce privește îmbunătățirea valorificării
deșeurilor electronice, contribuind astfel la dezbaterea mai amplă privind reducerea
deșeurilor și privind modalitățile prin care se poate spori caracterul circular al
economiei. Publicarea acestui document de analiză în primul trimestru al anului 2021

31

Raportul special nr. 01/2020: „Acțiunile UE în domeniul proiectării ecologice și al etichetării
energetice: o contribuție importantă la o eficiență energetică mai mare, în pofida unor
întârzieri semnificative și a nerespectării reglementărilor”; Raportul special nr. 16/2019:
„Conturile economice de mediu europene: utilitatea lor pentru factorii de decizie poate fi
îmbunătățită”.

16
oferă Comisiei ocazia de a-l lua în considerare în scopul „inițiativei privind produsele
electronice circulare”, planificată pentru ultimul trimestru al anului 2021.
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Cadrul UE în materie de gestionare
a deșeurilor electronice
UE colectează și valorifică mai multe deșeuri electronice decât
majoritatea celorlalte regiuni de pe glob

20 Statisticile mondiale privind deșeurile electronice indică faptul că UE înregistrează

rate mai ridicate de colectare și de tratare a deșeurilor electronice decât majoritatea
celorlalte regiuni de pe glob. Datele de la Parteneriatul pentru statistici mondiale
privind deșeurile electronice identifică Europa (incluzând atât țările UE, cât și țările din
afara UE), pe de o parte, ca fiind continentul care înregistrează cel mai ridicat nivel de
generare a deșeurilor electronice pe cap de locuitor, dar, de cealaltă parte, ca fiind
regiunea de pe glob cu cele mai ridicate rate de colectare și de reciclare a DEEE. Europa
generează o cantitate de deșeuri electronice pe cap de locuitor comparabilă cu cea
produsă de continentul american și Oceania, dar înregistrează o rată de colectare și de
reciclare de peste patru ori mai mare (a se vedea tabelul 1).

Tabelul 1 – Generarea, colectarea și reciclarea deșeurilor electronice, pe
continente (2019)
Indicatori
Deșeuri
electronice
generate

Deșeuri
electronice
documentate
ca fiind
colectate și
reciclate în mod
corespunzător

Africa

Continentul
american

Asia

Europa

Oceania

Total (în
milioane de
tone)

2,9

13,1

24,9

12,0

0,7

Pe cap de
locuitor (în kg)

2,5

13,3

5,6

16,2

16,1

0,03

1,2

2,9

5,1

0,06

0,9

9,4

11,7

42,5

8,8

Total (în
milioane de
tone)
Ponderea din
totalul
deșeurilor
generate (%)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor din Global E-waste Monitor 2020.

21 Statele membre ale UE tind să înregistreze rezultate mai bune decât majoritatea

țărilor din afara UE în ceea ce privește colectarea deșeurilor electronice, inclusiv în
comparație cu țări dezvoltate precum Statele Unite ale Americii și Japonia (a se vedea
figura 1 din Anexa II).
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Colectarea și valorificarea deșeurilor electronice în UE au
înregistrat progrese de-a lungul timpului

22 Datele obținute de la Eurostat arată că volumul de DEEE colectate pe cap de

locuitor a crescut în UE în perioada 2012-2018 (a se vedea figura 4 și figura 2 din
Anexa II). Datele disponibile până în 2018 arată că, în pofida unor variații între statele
membre, tendința globală înregistrată la nivelul UE a fost una de creștere a ratei de
colectare a DEEE (în raport cu greutatea medie a produselor introduse pe piață în cei
trei ani precedenți – a se vedea tabelul 1 din Anexa II).

Figura 4 – Echipamente electrice și electronice introduse pe piață și DEEE
colectate (UE-27, în kg pe cap de locuitor)
19,53

20
17,30

15

10

8,90
6,74

5

0

2012
Produse introduse pe piață (în kg/cap de locuitor)

Deșeuri colectate (în kg/cap de locuitor)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de Eurostat.

23 Valorificarea include diferite tipuri de operațiuni, cum ar fi reciclarea, pregătirea

pentru reutilizare și incinerarea (valorificare energetică). Datele puse la dispoziție de
Eurostat arată că, în UE, în perioada 2012-2018, peste 87 % din DEEE colectate au fost
valorificate și peste 80 % au fost reciclate (a se vedea figura 5).
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Figura 5 – Rata de valorificare a DEEE și rata de reciclare și de pregătire a
DEEE pentru reutilizare (UE-27, în %)
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Rata de reciclare și de pregătire pentru reutilizare

Notă: rata este calculată în raport cu DEEE colectate.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de Eurostat.

UE și-a îndeplinit obiectivele anterioare de colectare și de
valorificare a DEEE și, ulterior, și-a stabilit obiective mai
ambițioase în acest domeniu

24 În perioada cuprinsă între 31 decembrie 2006 și 31 decembrie 2015, statele

membre ale UE trebuiau să atingă o rată medie anuală de colectare a DEEE provenite
de la gospodării particulare de cel puțin patru kilograme pe cap de locuitor 32. Datele
puse la dispoziție de Eurostat arată că aproape toate țările din UE atinseseră acest
obiectiv până în 2015 (a se vedea figura 2 din Anexa II).

32

Articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2002/96/CE; articolul 7 alineatul (1) din
Directiva 2012/19/UE.
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25 În 2016, statele membre trebuiau să atingă o rată minimă de colectare de 45 %

din totalul DEEE (deci nu numai DEEE provenite de la gospodării particulare), calculată
în raport cu greutatea medie a echipamentelor electrice și electronice introduse pe
piață în cei trei ani precedenți 33. Bulgaria, Cehia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta,
Polonia, România, Slovenia și Slovacia beneficiau de o derogare care le permitea să
atingă un obiectiv mai mic, de cel puțin 40 %, până în august 2016. Majoritatea statelor
membre au atins obiectivul de 45 %, precum și UE în ansamblul său. Cu toate acestea,
două state membre nu au atins obiectivul, iar câteva state membre au înregistrat
rezultate mai slabe în următorii doi ani, chiar dacă depășeau în continuare rata minimă
de colectare (a se vedea figura 3 și tabelul 1 din Anexa II).

26 Începând din 2019, statele membre trebuie să atingă o rată minimă de colectare

de 65 % din totalul DEEE raportat la greutatea medie a echipamentelor electrice și
electronice introduse pe piață în cei trei ani precedenți sau, alternativ, de 85 % din
DEEE generate pe teritoriul statului membru respectiv. În ianuarie 2021, datele privind
colectarea DEEE pentru anul 2019 nu erau încă disponibile.

27 Datele puse la dispoziție de Eurostat sugerează că obiectivele UE în materie de

valorificare și de reciclare stabilite pentru 2012 și 2015 (a se vedea figura 4 și figura 5
din Anexa II) au fost atinse. Începând cu 2018, obiectivele în materie de valorificare
urmează o clasificare diferită a DEEE, iar datele privind îndeplinirea lor nu erau
disponibile în ianuarie 2021.

33

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE.
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Măsurile luate de Comisie pentru
a îmbunătăți politica UE privind
deșeurile electronice
UE și-a adaptat legislația privind DEEE

28 Directiva DEEE din 2012 a păstrat principalele caracteristici ale directivei din

2003, dar a introdus o serie de modificări semnificative. Printre acestea se poate
menționa o nouă clasificare a DEEE, care trece de la zece categorii relativ restrânse la
șase categorii deschise.

29 O altă modificare constă în adoptarea unui parametru diferit pentru fixarea

obiectivelor în materie de colectare. În temeiul directivei din 2003, toate statele
membre trebuiau să respecte un obiectiv de 4 kg/cap de locuitor pentru colectarea
DEEE provenite de la gospodării particulare. Obiectivele în materie de colectare
stabilite în directiva din 2012 pentru anul 2016 și pentru anul 2019 se aplică tuturor
DEEE (atât cele provenite de la gospodării particulare, cât și cele provenite de la
întreprinderi). Aceste noi obiective sunt exprimate fie ca procent din greutatea medie
a echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață în statul membru în cauză
în cei trei ani precedenți, fie ca procent din DEEE generate pe teritoriul statului
membru respectiv.

30 În 2017, Comisia a adoptat un regulament de punere în aplicare care stabilește

o metodologie comună de calcul al greutății EEE introduse pe piața națională și a DEEE
generate, cu scopul de a armoniza calculul ratei anuale de colectare a DEEE de către
statele membre 34.

31 În 2018, o modificare a Directivei DEEE

a consolidat obligațiile în materie de
raportare a datelor într-un exercițiu anual unic de raportare electronică, pe baza unui
model stabilit de Comisie 36. O modificare a Directivei-cadru privind deșeurile din
același an a stabilit cerințe minime generale privind schemele de răspundere extinsă
35

34

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei.

35

Directiva 2018/849.

36

Articolul 16 alineatul (6) din Directiva 2012/19/UE.
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a producătorilor, inclusiv cele pentru DEEE 37, și a impus modularea taxelor plătite de
fabricant sau de importator organizațiilor care implementează răspunderea extinsă
a producătorului în funcție de aspecte legate de proiectarea ecologică, cum ar fi
durabilitatea, potențialul de reparare, posibilitatea de reciclare și prezența
substanțelor periculoase.

32 În 2019, Comisia a adoptat acte legislative de armonizare a formatului utilizat de

registrele statelor membre privind producătorii de echipamente electrice și
electronice 38 și de stabilire a procedurilor de colectare și de raportare a datelor care
completau modificările aduse în 2018 procedurilor de raportare 39.

Comisia a evaluat punerea în aplicare a politicii și a inițiat
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

33 În 2017, Comisia a efectuat un „exercițiu de promovare a conformității în ceea ce

privește DEEE”, în cadrul căruia a evaluat în ce măsură statele membre respectau
legislația privind DEEE 40. Acest exercițiu a utilizat o clasificarea a statelor membre ale
UE în trei grupe, în funcție de îndeplinirea de către acestea a unor criterii de evaluare
(a se vedea figura 6) 41.

37

Articolul 8a din Directiva 2008/98/CE [astfel cum a fost modificată prin Directiva
(UE) 2018/851].

38

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/290 al Comisiei.

39

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2193 a Comisiei.

40

Comisia Europeană, WEEE compliance promotion exercise – final report, decembrie 2017.

41

WEEE compliance promotion exercise – final report, decembrie 2017, p. 76-84.
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Figura 6 – Evaluarea de către Comisie a politicii statelor membre în
materie de gestionare a DEEE (2017)

Grupa A

Rezultate foarte bune în ceea ce privește criteriile cantitative ȘI
Punerea în aplicare a unui ansamblu robust de măsuri calitative

• Austria, Bulgaria, Germania, Ungaria, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franța, Spania, Regatul Unit

Grupa B

Rezultate foarte bune în ceea ce privește criteriile cantitative ȘI
Punerea în aplicare a mai multor măsuri calitative

• Belgia, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Suedia

Grupa C

Rezultate slabe/stagnante în ceea ce privește criteriile cantitative SAU
Punerea în aplicare a unor măsuri calitative limitate sau lipsa completă a acestora

• Cehia, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Italia, Malta, România, Slovenia

Notă: aceste rezultate nu denotă neapărat nerespectarea legislației UE privind DEEE.
Sursa: exercițiul din 2017 de promovare a conformității în ceea ce privește DEEE.

34 Raportul Comisiei a prezentat, de asemenea, exemple de bune practici, cum ar fi:
o

concurența liberă, în Bulgaria, între operatorii de gestionare a DEEE, alături de
alocarea taxelor de colectare în funcție de cota lor de piață;

o

investiții obligatorii, în Portugalia, din partea producătorilor sau a organizațiilor
care implementează răspunderea extinsă a producătorilor în campanii de
informare și de sensibilizare;

o

cerințe obligatorii în materie de calitate a tratării în Irlanda și în Franța;

o

interzicerea plăților în numerar în Franța, cu scopul de a îmbunătăți trasabilitatea
DEEE și de a combate deturnarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice din sistemul oficial;

o

etichetarea ecologică, în Austria, a echipamentelor electrice și electronice
proiectate în așa fel încât să se faciliteze repararea lor;

o

separarea DEEE reutilizabile și a DEEE nereutilizabile în punctele de colectare
primară și secundară din Flandra (Belgia).

35 Exercițiul de promovare a conformității în ceea ce privește DEEE a condus, de

asemenea, la formularea unor recomandări referitoare la aspecte precum guvernanța
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și finanțarea gestionării DEEE, asigurarea respectării legislației, activitățile ilegale,
activitățile de sensibilizare, calitatea datelor, răspunderea extinsă a producătorilor,
infrastructura de colectare, reutilizarea și proiectarea produselor.

36 Politica privind DEEE a fost evaluată de Comisie și în rapoarte elaborate în atenția
Consiliului și a Parlamentului European, precum și în rapoarte trienale privind punerea
în aplicare a Directivei DEEE (a se vedea figura 7).

Figura 7 – O serie de rapoarte ale Comisiei care evaluează politica în
materie de DEEE – sinteză
12 iulie 2018
Raport privind punerea în
aplicare
a Directivelor 2002/96/CE și
2012/19/UE privind DEEE:
perioada 2013-2015

18 aprilie 2017
COM(2017) 171 final

Raport referitor la revizuirea
domeniului de aplicare al Directivei
DEEE și la reexaminarea termenelor
obiectivelor de colectare

• Doar 7 state membre au transpus Directiva DEEE din 2012 până la termenul legal
(14 februarie 2014). Până în 2018, toate transpuseseră directiva.
• Per ansamblu, statele membre și-au îmbunătățit ratele de colectare și de
valorificare a DEEE, deși lipseau date pentru unele state membre.
• Noua clasificare a DEEE nu a modificat domeniul de aplicare al Directivei DEEE.
• Obiectivele de colectare pentru 2019 sunt ambițioase, dar sunt fezabile dacă
statele membre soluționează problema colectării neraportate și deficiențele în
ceea ce privește asigurarea aplicării legii și monitorizarea.
• Utilizarea unor obiective de colectare pentru fiecare categorie de DEEE ar crește
sarcina administrativă, ar fi contraproductivă și ar putea crea confuzie.

18 aprilie 2017
COM(2017) 173 final

Raport cu privire la reexaminarea
obiectivelor de valorificare, posibila
stabilire a unor obiective separate
pentru pregătirea DEEE pentru
reutilizare și reexaminarea metodei
de calcul pentru obiectivele de
valorificare

Aprilie 2015
Studiu

Study on WEEE recovery targets,
preparation for re-use targets and
on the method for calculation of the
recovery targets

• Obiectivele de valorificare pentru 2018 sunt la fel de ambițioase ca cele anterioare.
• Stabilirea unui obiectiv la nivelul UE în materie de reutilizare ar crește sarcina
administrativă. Dar stabilirea unor obiective naționale ar putea fi benefice prin
antrenarea implicării active a statelor membre.

• Obiectivele de valorificare pentru 2018 sunt la fel de ambițioase ca cele anterioare.
• Cantitatea de deșeuri valorificate este influențată în principal de cantitatea
colectată.
• Stabilirea unor obiective noi în materie de valorificare nu stimulează valorificarea
materialelor care sunt prezente în cantități mici în DEEE.
• Sensibilizarea publicului este importantă pentru a promova reutilizarea și
repararea.
• Organizațiile care promovează reutilizarea și repararea ar trebui să aibă acces la
DEEE încă din primele etape de colectare.
• Se recomandă alinierea în viitor la strategia UE privind economia circulară, în
special în ceea ce privește proiectarea ecologică și materiile prime critice.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor Comisiei enumerate în tabel.

37 Pe lângă evaluarea punerii în aplicare a politicii, Comisia a inițiat, împotriva unor

state membre, 28 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care decurg
din Directiva DEEE. Ea a introdus în fața Curții Europene de Justiție trei acțiuni
invocând necomunicarea transpunerii, dar s-a retras din aceste cauze după ce cele trei
state membre în cauză au transpus directiva. În decembrie 2020, se aflau încă pe rol
trei cauze legate de transpunerea incorectă a directivei (a se vedea figura 8).
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Figura 8 – Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor legate de
Directiva DEEE (situația din ianuarie 2021)

Cauze în curs
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Acțiunile introduse în fața Curții de Justiție. Închise după ce Comisia
s-a retras din cauză
Necomunicarea transpunerii
Transpunere incorectă
Aplicarea insuficientă a legislației
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisia Europeană.
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Provocările legate de gestionarea
deșeurilor electronice în UE
Punerea în aplicare a cerințelor existente privind tratarea
deșeurilor electronice

38 Directiva DEEE stabilește cerințe generale pentru „tratarea corespunzătoare”

a deșeurilor electronice, printre aceste cerințe numărându-se următoarele 42:
o

înlăturarea tuturor lichidelor;

o

înlăturarea anumitor substanțe, amestecuri și componente în funcție de tipul de
DEEE (de exemplu, înlăturarea tuburilor catodice din televizoare, înlăturarea
cartușelor de toner din imprimante);

o

cerințe minime de bază în materie de infrastructură pentru structurile utilizate
pentru depozitarea și tratarea DEEE.

39 Directiva DEEE permite, de asemenea, statelor membre să completeze aceste

cerințe generale cu standarde calitative minime pentru tratarea DEEE și prevede
armonizarea la nivelul de ansamblu al UE a cerințelor în materie de tratare a deșeurilor
electronice 43. Comisia a demarat acest proces acordând Comitetului European de
Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) mandatul de a elabora standarde europene
comune pentru tratarea DEEE 44.

40 În perioada 2014-2020, CENELEC a elaborat 13 standarde. Aceste standarde

rămân facultative, deși Comisia, în conformitate cu Directiva DEEE, poate stabili, pe
baza acestora, standarde calitative minime la nivelul UE (dar nu a făcut încă acest lucru
până în ianuarie 2021). Standardele acoperă o serie de domenii legate de colectarea
DEEE, cum ar fi 45:

42

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 2012/19/UE și anexele VII și VIII la aceasta.

43

Articolul 8 alineatul (5) din Directiva 2012/19/UE.

44

Comisia Europeană, Mandate M/518 - Mandate to the European Standardisation
Organisations for Standardisation in the Field of Waste Electrical and Electronic Equipment,
24 ianuarie 2013.

45

CENELEC, European Standards for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 2017.
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o

colectarea și logistica;

o

tratarea și depoluarea;

o

pregătirea pentru reutilizare.

41 Responsabilitatea pentru asigurarea respectării normelor existente privind

tratarea corespunzătoare revine statelor membre. În acest scop, Directiva DEEE
stabilește cerințe minime în materie de inspecții și controale pentru statele membre,
cerințe care acoperă informațiile raportate de producători, inspecțiile cu privire la
transferurile de DEEE în afara UE, precum și operațiunile din cadrul instalațiilor de
tratare 46. Directiva permite, de asemenea, statelor membre să impute producătorilor
de echipamente electrice și electronice și expeditorilor de DEEE costurile analizelor și
ale inspecțiilor în cazul transferurilor de DEEE suspectate a fi fost declarate în mod fals
ca fiind echipamente electrice și electronice la mâna a doua.

42 În 2017, 13 dintre cele 28 de state membre care existau la momentul respectiv nu

aveau planuri de inspecție care să acopere atât tratarea, cât și colectarea DEEE. De
asemenea, adesea, autoritățile statelor membre nu dispuneau de suficiente resurse
pentru a viza un număr semnificativ de operatori și nu au reușit să efectueze
controalele obligatorii prevăzute de legislație cu privire la „condițiile de tratare
echivalente” în cazul transferurilor de deșeuri în afara UE 47 (a se vedea, de asemenea,
punctul 10).

43 O serie de audituri și de analize efectuate de instituțiile supreme de audit din mai

multe state membre au arătat că statele din UE întâmpină adesea dificultăți în punerea
în aplicare a legislației UE privind gestionarea deșeurilor. Curtea a identificat opt
rapoarte care abordează aspecte legate de punerea în aplicare a politicii în materie de
DEEE în UE, precum și un audit coordonat efectuat de mai multe instituții supreme de
audit cu privire la asigurarea respectării Regulamentului european privind transferurile

46

Articolul 23 din Directiva 2012/19/UE.

47

Următoarele state membre nu dispuneau de planuri de inspecție: Cehia, Danemarca,
Ungaria, Italia, Luxemburg, Portugalia. Următoarele state aveau planuri doar pentru
colectare sau doar pentru tratare: Belgia, Estonia, România. Nu s-au putut găsi informații
privind planurile de inspecție în cazul următoarelor state membre: Cipru, Franța, Grecia,
Slovenia. A se vedea WEEE compliance promotion exercise – final report, Comisia
Europeană, decembrie 2017, p. 61-62, 74-75.
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de deșeuri 48. Aceste rapoarte evidențiază existența unor deficiențe în punerea în
aplicare a politicii UE în materie de DEEE (a se vedea Anexa III).

Combaterea activităților infracționale în domeniul gestionării
deșeurilor electronice

44 Există mai multe modalități prin care infractorii pot comite acte ilegale legate de

gestionarea DEEE. Întreprinderile care sunt plătite pentru a trata deșeuri electronice își
pot majora profiturile depozitând în mod ilegal DEEE, uneori extrăgând doar părțile
valoroase din acestea 49. O altă modalitate constă în transferurile ilegale de DEEE către
țări terțe. Potrivit Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit
(INTOSAI), stimulentele economice pentru gestionarea ilegală sau necorespunzătoare
a deșeurilor sunt substanțiale, în timp ce riscul de a fi prins este, în general, scăzut 50.
Un raport elaborat de Președinția Consiliului Uniunii Europene a arătat că rata de
detectare a infracțiunilor împotriva mediului (inclusiv a celor legate de deșeuri) este
scăzută și că urmărirea penală a acestor cazuri este, în anumite cazuri, irelevantă din
punct de vedere statistic 51. Potrivit unui raport al unor experți, veniturile provenite din
săvârșirea de infracțiuni în sectorul deșeurilor pot fi comparabile cu cele provenite din
traficul de droguri, dar sancțiunile sunt mult mai mici 52.

45 Depozitarea ilegală a DEEE și extragerea unor părți valoroase din acestea

constituie probleme importante în UE. De exemplu, în perioada 2009-2013, autoritățile
italiene au descoperit 299 de gropi ilegale de gunoi în care sunt eliminate DEEE în zone
precum păduri, zone industriale și terenuri agricole 53. Într-un alt caz, autoritățile din

48

EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation, octombrie 2013.

49

Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge –
A Rapid Response Assessment, UNEP și GRID-Arendal, Nairobi și Arendal, 2015, p. 8.

50

INTOSAI, Auditing Waste Management, octombrie 2016, p. 41.

51

Consiliul Uniunii Europene, 14065/19, Raport final privind cea de a opta rundă de evaluări
reciproce privind infracțiunile împotriva mediului, p. 12.

52

EnviCrimeNet și Europol, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), februarie 2015,
p. 1.

53

Biffi, Laura; Ciafani, Stefano; Dodaro, Francesco; Pergolizzi, Antonio; Ceglie, Chiara; Longoni,
Fabrizio; Lorusso, Luca, I pirati dei RAEE – Dall’analisi dei fenomeni d’illegalità nella
raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle
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Spania au descoperit că o societate de reciclare de DEEE acumula cantități
semnificative de deșeuri electronice, lăsându-le netratate (a se vedea caseta 2).

Caseta 2
Exemplu de gestionare necorespunzătoare a DEEE în UE
În iulie 2020, autoritățile spaniole au arestat cinci directori ai unei întreprinderi de
reciclare de DEEE din Sevilla (Spania). Autoritățile susțineau că întreprinderea
respectivă nu trata deșeurile periculoase pe care le primea. Printre altele, aceasta
strângea și conserva toate deșeurile generate în Andaluzia care conțineau gaze de
refrigerare, cum ar fi frigidere, aparate de climatizare, precum și boilere electrice
(care conțin astfel de gaze în materialele lor izolante). Aceste gaze pot fi deosebit
de dăunătoare pentru stratul de ozon al Pământului și prezintă un risc potențial
pentru sănătatea lucrătorilor întreprinderii și a persoanelor din vecinătatea
acesteia 54.

46 Conform datelor Eurostat, cantitatea de DEEE pe care o colectează statele

membre ale UE reprezintă mai puțin de jumătate din greutatea produselor electrice și
electronice introduse pe piață (a se vedea figura 3 și tabelul 1 din Anexa II). Proiectul
de combatere a comerțului ilegal de DEEE (Countering WEEE Illegal Trade) a estimat că
gestionarea necorespunzătoare, în Europa, a echipamentelor electronice casate
implică un volum de zece ori mai mare decât volumul de DEEE exportate ilegal către
alte regiuni ale lumii 55. În 2015, acest proiect a estimat că cele 28 de state membre ale
UE de la momentul respectiv exportau anual aproximativ 400 000 de tone de DEEE
nedocumentate amestecate cu echipamente electrice și electronice uzate 56. Pentru
a oferi un termen de comparație, această cantitate exportată era echivalentă cu
aproximativ 10,5 % din DEEE colectate în mod corespunzător în cele 28 de țări în
2015 57.

attività di prevenzione e di contrasto, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 2014,
p. 11.
54

Guardia Civil, Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de Sevilla dedicada al
reciclaje electrónico, 14 iulie 2020.

55

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market Assessment,
Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, august 2015, p. 16.

56

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 2015, p. 16.

57

Eurostat, Waste electrical and electronic equipment (WEEE) by waste management
operations [ENV_WASELEE__custom_441774].
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47 Transferurile de deșeuri electronice către alte state membre ale UE trebuie să

respecte legislația UE privind transferurile de deșeuri [în special Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006] 58. În ceea ce privește transferurile către țări terțe, atât legislația UE, cât
și dreptul internațional interzic transferurile de DEEE periculoase din țările UE către țări
care nu sunt membre ale OCDE 59. Pentru a asista autoritățile statelor membre,
Directiva DEEE conține norme care au ca scop să diferențieze între echipamentele
electrice și electronice uzate și DEEE 60.

48 Transferurile ilegale de deșeuri electronice se realizează adesea din cauza

clasificării incorecte a DEEE ca echipamente uzate 61. Transferurile sunt prezentate în
mod incorect ca fiind tranzacții comerciale obișnuite, cu scopul de a se sustrage de la
cerințele legale (a se vedea caseta 3). Directiva DEEE prevede în prezent norme pentru
diferențierea între echipamentele electrice și electronice uzate și DEEE, aceste norme
fiind completate de orientări publicate de UE 62. Un experiment realizat de ONG-ul
Basel Action Network (BAN) a revelat anumite adevăruri cu privire la destinația DEEE.
Între aprilie 2017 și septembrie 2017, BAN a plasat, în anumite puncte de colectare a
DEEE din 10 state membre ale UE, 314 echipamente electrice și electronice uzate care
erau echipate în secret cu dispozitive de urmărire GPS. Din cele 314 articole urmărite,
303 au rămas în UE, în timp ce 11 au ajuns în șapte țări și teritorii diferite care nu fac
parte din OCDE (Ghana, Hong Kong, Nigeria, Pakistan, Tanzania, Thailanda și
Ucraina) 63.

58

Articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE.

59

Regulamentul nr. 1013/2006, articolul 36 din Decizia C(2001)107/Final a OCDE și anexa VII
la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor
periculoase și al eliminării acestora.

60

Anexa VI la Directiva 2012/19/UE.

61

Forti V. et al., The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy
potential, Universitatea Națiunilor Unite (UNU)/Institutul Națiunilor Unite pentru Instruire
și Cercetare (UNITAR) – programul SCYCLE cogăzduit, Uniunea Internațională a
Telecomunicațiilor (UIT) și Asociația Internațională pentru Deșeurile Solide (ISWA),
Bonn/Geneva/Rotterdam, 2020, p. 14.

62

Articolul 23 din Directiva 2012/19/UE și anexa VI la aceasta. A se vedea, de asemenea,
Correspondents' Guidelines No 1 on Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) and of used Electrical and Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE.

63

Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019,
p. 6.
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Caseta 3
Exemplu de transfer ilegal de deșeuri electronice
În iunie 2020, autoritățile spaniole, cu sprijinul autorităților italiene și al Europol,
au dezmembrat un grup infracțional organizat responsabil de transferuri ilegale de
deșeuri periculoase, inclusiv de DEEE, din Insulele Canare. Grupul clasifica
deliberat în mod incorect DEEE ca produse la mâna a doua și le transporta către
cumpărători din Africa, totalizând în anii 2018 și 2019 peste 750 000 kg de DEEE 64.

49 Regulamentul UE privind transferurile de deșeuri clasifică deșeurile fie ca deșeuri

incluse pe „lista verde”, cărora li se aplică cerințe mai puțin stricte privind transferul,
fie ca deșeuri incluse pe „lista galbenă”, cărora li se aplică cerințe mai stricte 65. DEEE
netratate, de obicei periculoase, intră, în general, în categoria „listei galbene”. În urma
unui audit comun cu privire la asigurarea respectării Regulamentului privind
transferurile de deșeuri, efectuat de instituțiile supreme de audit din șapte state
membre plus Norvegia, s-a constatat că deșeurile periculoase (care includ majoritatea
tipurilor de DEEE) erau adesea importate și exportate ca „mărfuri” sau ca deșeuri
incluse pe „lista verde”, cu scopul de a se evita procedurile și interdicțiile mai stricte
aplicabile deșeurilor incluse pe „lista galbenă” 66. În martie 2021, Comisia era în curs de
reexaminare a Regulamentului privind transferurile de deșeuri 67.

50 Statisticile în materie de comerț internațional nu fac distincție între

echipamentele electrice și electronice uzate și cele noi 68. Transferurile ilegale de DEEE
pot avea loc prin intermediul clasificării lor incorecte ca „echipamente uzate”
(a se vedea punctul 48). Potrivit Organizației Mondiale a Vămilor (OMV), se
preconizează că această situație se va schimba odată cu introducerea unei noi rubrici
pentru „deșeuri și resturi de echipamente electrice și electronice” în cea mai recentă

64

Europol, 2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa, 29 iunie 2020.

65

Anexele III și IV la Regulamentul nr. 1013/2006.

66

EUROSAI, Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment
Regulation: Joint report based on eight national audits, 2013, p. 6.

67

Comisia Europeană, Inception Impact Assessment: Waste Shipment – revision of EU rules,
2020.

68

Krings, Hanna, „International trade in second-hand electronic goods and the resulting
global rebound effect”, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, nr. 38-2015,
Universitatea Philipps din Marburg, Școala de afaceri și economie, Marburg, 2015, p. 7.
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versiune a nomenclaturii sistemului armonizat utilizată pentru clasificarea mărfurilor
comercializate la nivel internațional, nomenclatură care va intra în vigoare în
ianuarie 2022 69.

51 Potrivit Comisiei Europene, statele membre (inclusiv Regatul Unit) au raportat, în

perioada 2013-2015, 2 800 de transferuri ilegale de deșeuri (incluzând toate tipurile de
deșeuri) 70. În perioada 2014-2015, un grup de 14 autorități de mediu din țări și regiuni
europene (Austria, Cehia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Irlanda de Nord,
Norvegia, Polonia, Scoția, Slovenia, Suedia și Țara Galilor) au raportat 815 încălcări ale
legislației în ceea ce privește transferurile de deșeuri, dintre care 99 erau legate de
transferuri ilegale de DEEE 71. Într-un raport al experților din cadrul proiectului de
cercetare BlockWaste, s-a estimat că, între 2010 și 2014, 33 % din deșeurile
periculoase generate în UE (care includ DEEE periculoase) nu au fost înregistrate ca
fiind tratate 72.

52 OMV a organizat, începând din 2009, operațiunile DEMETER, în cadrul cărora

autoritățile vamale și alte autorități cooperează cu scopul de a asigura respectarea
cerințelor comerciale prevăzute de tratatele internaționale (cum ar fi cele referitoare
la comerțul cu deșeuri). În 2020, operațiunea DEMETER VI a reunit 73 de autorități
vamale, precum și o serie de alte entități interesate, cum ar fi Oficiul European de
Luptă Antifraudă (OLAF) și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de
Aplicare a Legii (Europol), și s-a concretizat într-un număr de 131 de confiscări.
Majoritatea confiscărilor priveau deșeuri metalice, dar includeau și DEEE. În UE,
majoritatea confiscărilor au avut loc în Belgia, în Polonia și în Danemarca 73. Alte

69

Omi, Kenji, „Current situation, analysis and observations on waste control at borders by
Customs”, WCO Research Paper No. 50, decembrie 2020, p. 16. A se vedea, de asemenea,
The new 2022 Edition of the Harmonized System has been accepted, Organizația Mondială a
Vămilor, 8 ianuarie 2020.

70

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri [COM(2018) 762, p. 6].

71

Olley, Katie et al., IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014-2015: Enforcement of the
European Waste Shipment Regulation, Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în
aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului (IMPEL), p. 28-32.

72

Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU,
Proiectul BlockWaste, octombrie 2017, p. 29-30.

73

Organizația Mondială a Vămilor, Operation DEMETER VI thwarts transboundary shipments
of illegal waste and ozone depleting substances, 29 octombrie 2020.
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operațiuni DEMETER anterioare s-au soldat, de asemenea, cu confiscarea de deșeuri
electronice periculoase 74.

Creșterea și mai mult a nivelului de colectare, de reciclare și de
reutilizare a deșeurilor electronice

53 Directiva DEEE a stabilit o rată minimă de colectare de 65 % din totalul DEEE

raportat la greutatea medie a echipamentelor electrice și electronice introduse pe
piață în cei trei ani precedenți sau, alternativ, de 85 % din DEEE generate pe teritoriul
statului membru respectiv, rată care este aplicabilă începând cu 2019 75. În cazul
primului obiectiv (de 65 %), rata de colectare este măsurată în raport cu greutatea
medie a EEE introduse pe piață, ceea ce înseamnă că obiectivul de 65 % nu măsoară
ponderea DEEE generate care sunt efectiv colectate.

54 Statele membre au obligația de a raporta către Eurostat datele referitoare la

2019 până în iunie 2021; prin urmare, cifrele referitoare la 2019 nu erau disponibile în
ianuarie 2021. Datele Eurostat disponibile pentru anii 2017 și 2018 sugerează că puține
state membre atingeau o rată de colectare de 65 % în anii respectivi (a se vedea
figura 3 din Anexa II). În cadrul unui studiu, s-a estimat că numai Bulgaria și Croația
urmau să atingă acest obiectiv de 65 % în 2019 și că niciun stat membru nu urma să
atingă obiectivul alternativ de 85 % 76, principala cauză a acestui eșec fiind faptul că
DEEE sunt amestecate în deșeuri de metal 77 (a se vedea figura 9).

74

Organizația Mondială a Vămilor, Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV,
28 noiembrie 2018.

75

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE.

76

C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, In-depth Review of the WEEE Collection Rates
and Targets in the EU-28, Norway, Switzerland, and Iceland, 2020, Universitatea Națiunilor
Unite (UNU)/Institutul Națiunilor Unite pentru Instruire și Cercetare (UNITAR) – programul
SCYCLE cogăzduit, Bonn, Germania, p. 28-31.

77

Idem, p. 32-50.
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Figura 9 – Distanța până la obiectivul de colectare pentru 2019
(pe baza cifrelor din 2018, situația pentru UE-27 + Regatul Unit, Norvegia
și Islanda)

Obiectivul de 65 % – 13,5 kg pe cap de locuitor
Colectare – 9,5 kg pe cap de locuitor

Distanța până
la obiectiv

Modalitățile posibile de creștere a nivelului de colectare
Domeniile în care se pot aduce îmbunătățiri

Progres anual estimat
(în kg/cap de locuitor)

DEEE amestecate în deșeuri de metal

2,1

Deficiențe în raportarea colectării de DEEE de la întreprinderi

1,8

DEEE aruncate în pubelele obișnuite

1,4

Deficiențe în raportarea exporturilor legale de echipamente
electrice și electronice uzate

1-2

Exporturi ilegale de DEEE

0,5-1,4
>2

Mecanisme de aplicare și de asigurare a respectării legislației

Stoc estimat
(în kg/cap de locuitor)
Cantitatea de DEEE acumulate în prezent în gospodării

4-5

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului In-depth review of the WEEE Collection Rates
and Targets, UNU/UNITAR.

55 Obiectivele de colectare pentru 2019 completează un set de obiective în materie

de valorificare care sunt aplicabile începând cu 2018. Aceste obiective în materie de
valorificare includ rate minime de valorificare, dar și rate minime de reciclare și de
pregătire pentru reutilizare (a se vedea figura 10).
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Figura 10 – Obiectivele de valorificare a DEEE aplicabile de la
15 august 2018
Valorificare în cu reciclare și pregătire pentru reutilizare în proporție
proporție de 85 % de 80 %

• Pentru echipamente de transfer termic
• Pentru echipamente de mari dimensiuni (având oricare dintre dimensiunile
externe mai mare de 50 cm)

Valorificare în cu reciclare și pregătire pentru reutilizare în proporție
proporție de 80 % de 70 %

• Pentru ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai
mare de 100 cm2

Valorificare în cu reciclare și pregătire pentru reutilizare în proporție
proporție de 75 % de 55 %

• Pentru echipamente de mici dimensiuni, inclusiv echipamente informatice și de
telecomunicații de mici dimensiuni

Reciclare în
proporție de 80 %

• Pentru lămpi

Notă: obiectivele se referă la DEEE tratate după colectare.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Directivei DEEE.

56 Chiar dacă UE ar atinge rata minimă de colectare de 65 % pentru fiecare dintre

cele șase categorii de echipamente electrice și electronice casate, o pondere mare din
DEEE tot nu ar fi nici reciclate, nici pregătite pentru reutilizare. În acest scenariu
ipotetic, UE ar recicla 35,75 % din telefoanele mobile, 45,5 % din televizoare și 52 % din
frigidere (ponderi măsurate în raport cu greutatea medie a produselor introduse pe
piață) (a se vedea figura 11).
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Figura 11 – Valorificarea, reciclarea și pregătirea pentru reutilizare pe
baza unei rate de colectare de 65 %
Dacă statele membre ar atinge obiectivul de colectare de 65 %*, aceasta ar presupune:

Echipamente de
transfer termic
55,25 %
52 %

Echipamente
de mari dimensiuni
55,25 %
52 %

Echipamente
de mici dimensiuni
48,75 %
35,75 %

Echipamente
informatice și de
telecomunicații de
mici dimensiuni
48,75 %
35,75 %

*Raportat la greutatea medie a EEE introduse pe piață în
cei trei ani precedenți.

Valorificare, inclusiv:

Monitoare și alte
echipamente care conțin
ecrane de mari
dimensiuni
52 %
45,5 %

Lămpi
52 %

Reciclare și pregătire pentru reutilizare

Reciclare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Directivei DEEE.

57 Modul în care sunt proiectate produsele ar putea reduce deșeurile electronice și

ar putea crește gradul de reutilizare, făcând echipamentele electrice și electronice mai
durabile și mai ușor de reparat 78. Producătorii pot crește durabilitatea produselor, de
exemplu, prin alegerea unor materiale mai bune și prin modificarea tehnicilor utilizate
pentru asamblarea componentelor produselor. O mai bună proiectare poate spori, de
asemenea, potențialul de reparare a produselor.

58 Directiva DEEE conține o serie de dispoziții referitoare la proiectarea produselor.

În plus, noul plan de acțiune al UE privind economia circulară preconizează aducerea
unor schimbări în ceea ce privește modul în care sunt proiectate produsele ca
o modalitate de a institui o economie mai circulară. Curtea a atras deja atenția asupra
rolului pe care îl joacă proiectarea în ceea ce privește potențialul de reciclare și de
reparare și durabilitatea produselor (a se vedea caseta 4).

78

Parajuly, K. et al., Future e-waste scenarios, StEP, UNU Vie-SCYCLE și UNEP IETC, Bonn și
Osaka, 2019, p. 20.
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Caseta 4
Activitățile anterioare ale Curții privind proiectarea ecologică
În Raportul special nr. 01/2020 79, Curtea a constatat că Comisia începuse să țină
seama de factori precum prezența unor materiale critice și rare, posibilitatea de
reciclare, potențialul de reparare și durabilitatea produselor. Ea a recomandat
Comisiei să adopte un cadru metodologic standard în vederea includerii cerințelor
în materie de economie circulară, care să fie aplicat în cadrul activităților
pregătitoare pentru propunerile legislative care prezintă relevanță pentru
proiectarea produselor. Comisia a acceptat această recomandare și trebuie să
o pună în aplicare până în decembrie 2021.

59 În 2019, Comisia a actualizat cerințele în materie de proiectare ecologică pentru

10 categorii diferite de produse 80. Pentru șase dintre acestea (aparate frigorifice,
afișaje electronice, mașini de spălat vase de uz casnic, mașini de spălat rufe de uz
casnic și mașini de spălat și uscat rufe de uz casnic, frigidere cu funcție de vânzare
directă și echipamente de sudură) 81, Comisia a stabilit că producătorii trebuie să se
asigure, până în 2021, că produsele sunt proiectate în așa fel încât să poată fi reparate
utilizând „instrumente disponibile în mod obișnuit”. Cerințele revizuite prevedeau, de
asemenea, că producătorii trebuie să pună piese de schimb la dispoziția reparatorilor
profesioniști (și, în unele cazuri, la dispoziția utilizatorilor finali).

60 Aceste cerințe actualizate în materie de proiectare ecologică nu acoperă încă

anumite echipamente electrice și electronice populare, cum ar fi telefoanele mobile și
calculatoarele. Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC), care reprezintă
interesele a 45 de organizații ale consumatorilor din 32 de țări europene, a criticat

79

Raportul special nr. 01/2020 al Curții de Conturi Europene:„ Acțiunile UE în domeniul
proiectării ecologice și al etichetării energetice: o contribuție importantă la o eficiență
energetică mai mare, în pofida unor întârzieri semnificative și a nerespectării
reglementărilor”.

80

Comisia Europeană, Spațiul presei: The new ecodesign measures explained,
1 octombrie 2019.

81

Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei, Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei,
Regulamentul (UE) 2019/2022 al Comisiei, Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei,
Regulamentul (UE) 2019/2024 al Comisiei și Regulamentul (UE) 2019/1784 al Comisiei.
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cerințele pentru faptul că nu acordau utilizatorilor finali același drept de acces la piese
de schimb care era oferit reparatorilor profesioniști 82.

82

BEUC, Thanks to the EU, we’re moving closer to a repair society, 2 octombrie 2019.
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Observații finale
61 UE dispune de un cadru în materie de gestionare a deșeurilor electronice

comparabil mai bun decât în alte regiuni ale lumii. În medie, statele membre ale UE
colectează și valorifică mai multe DEEE decât majoritatea țărilor terțe. Colectarea și
valorificarea deșeurilor electronice în UE au înregistrat progrese de-a lungul timpului
și, în prezent, UE reciclează peste 80 % din DEEE pe care le colectează. UE în ansamblu
și-a îndeplinit obiectivele anterioare de colectare și de valorificare a DEEE, deși unele
state membre nu au atins obiectivul de colectare pentru 2016. Ulterior, UE și-a stabilit
obiective mai ambițioase în materie de colectare și de valorificare (pentru care nu
există încă date disponibile).

62 De-a lungul timpului, UE și-a îmbunătățit legislația privind deșeurile electronice,

revizuind obiectivele, clasificarea deșeurilor electronice și procedurile de raportare.
Comisia a evaluat punerea în aplicare a politicii în materie, a pus la dispoziție orientări
și a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unor state
membre.

63 Gestionarea deșeurilor electronice în UE trebuie să facă față în continuare unei

serii de provocări. Una dintre acestea este legată de punerea în aplicare a cerințelor
existente în materie de tratare a deșeurilor electronice. De exemplu, unele state
membre nu dispun de resursele necesare pentru a putea inspecta un număr
semnificativ de operatori și pentru a efectua controalele obligatorii prevăzute de
legislație cu privire la „condițiile de tratare echivalente” în cazul transferurilor de
deșeuri în afara UE. O altă provocare este legată de combaterea gestionării
necorespunzătoare a deșeurilor electronice, a transferurilor ilegale și a altor activități
infracționale. În plus, UE trebuie să facă față provocării de a crește și mai mult nivelul
de colectare, de reciclare și de reutilizare a deșeurilor electronice.

40
Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Samo
Jereb, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în data de 14 aprilie 2021.
Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner Lehne
Președinte
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Anexe
Anexa I – Sinteza obiectivelor de valorificare și de reciclare a
DEEE stabilite de UE
Tabelul 1 – Obiectivele de valorificare și de reciclare a DEEE în UE
De la 13 august 2012
până la
14 august 2015

De la 15 august 2015
până la
14 august 2018

De la 15 august 2018

Obiectiv de valorificare de
80 %, cu obiectiv de reciclare
de 75 %, pentru DEEE incluse în
categoria 1 sau 10 din anexa I

Obiectiv de valorificare de
85 %, cu obiectiv de reciclare și
de pregătire pentru reutilizare
de 80 %, pentru DEEE incluse în
categoria 1 sau 10 din anexa I

Obiectiv de valorificare de
85 %, cu obiectiv de reciclare și
de pregătire pentru reutilizare
de 80 %, pentru DEEE incluse în
categoria 1 sau 4 din anexa III

Obiectiv de valorificare de
75 %, cu obiectiv de reciclare
de 65 %, pentru DEEE incluse în
categoria 3 sau 4 din anexa I

Obiectiv de valorificare de
80 %, cu obiectiv de reciclare și
de pregătire pentru reutilizare
de 70 %, pentru DEEE incluse în
categoria 3 sau 4 din anexa I

Obiectiv de valorificare de
80 %, cu obiectiv de reciclare și
de pregătire pentru reutilizare
de 70 %, pentru DEEE incluse în
categoria 2 din anexa III

Obiectiv de valorificare de
70 %, cu obiectiv de reciclare
de 50 %, pentru DEEE incluse în
categoria 2, 5, 6, 7, 8 sau 9 din
anexa I

Obiectiv de valorificare de
75 %, cu obiectiv de reciclare și
de pregătire pentru reutilizare
de 55 %, pentru DEEE incluse în
categoria 2, 5, 6, 7, 8 sau 9 din
anexa I

Obiectiv de valorificare de
75 %, cu obiectiv de reciclare și
de pregătire pentru reutilizare
de 55 %, pentru DEEE incluse în
categoria 5 sau 6 din anexa III

Obiectiv de reciclare de 80 %
pentru lămpile cu descărcare în
gaze

Obiectiv de reciclare de 80 %
pentru lămpile cu descărcare în
gaze

Obiectiv de reciclare de 80 %
pentru lămpi

Categoriile din anexa I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
Echipamente informatice și de telecomunicații
Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice
Echipamente de iluminat
Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor
industriale fixe de mari dimensiuni)
Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și
echipament sportiv
Dispozitive medicale (cu excepția produselor implantate și
infectate)
Instrumente de monitorizare și control
Distribuitoare automate
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Categoriile din anexa III

1. Echipamente de transfer termic
2. Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu
o suprafață mai mare de 100 cm2
3. Lămpi
4. Echipamente de mari dimensiuni (având oricare dintre
dimensiunile externe mai mare de 50 cm)
5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă
mai mare de 50 cm)
6. Echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni
mici (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm)

Notă: obiectivele sunt în raport cu DEEE tratate după colectare și nu în raport cu produsele introduse pe
piață.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației UE.
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Anexa II – Date privind colectarea și valorificarea DEEE
Figura 1 – Rata de colectare a deșeurilor electronice (în %, 2017*)
Croația
Estonia
Bulgaria
Suedia
Austria
Finlanda
Polonia
Irlanda
Cehia
Franța
Belgia (2016)
Luxemburg
Danemarca
Germania
Ungaria
Letonia
Țările de Jos
Slovacia
Portugalia
Slovenia (2016)
Lituania
Italia (2016)
Spania
Grecia
Malta (2016)
România (2016)
Cipru (2016)
Norvegia
Islanda
Elveția
Regatul Unit
Coreea de Sud
Japonia
Serbia (2015)
Turcia (2015)
China (2018)
Statele Unite
Canada (2016)
Ucraina
Australia (2018)
Rwanda (2018)
Rusia (2014)
Africa de Sud (2015)
Chile

78
76
70
70
69
61
60
59
57
56
55
55
54
52
51
46
46
45
42
41
40
34
33
31
27
23
17
72
71
63
57
38
22
22
18
16
15
14
13
11
11
6
5
3

Notă: rata de colectare este exprimată ca pondere din deșeurile generate. *Cu excepția cazului în care
se indică altfel.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor de la Parteneriatul pentru statistici mondiale
privind deșeurile electronice.
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Figura 2 – Colectarea DEEE provenite de la gospodării particulare
(în kg/cap de locuitor)
Obiectivul pentru 2006
Suedia
Danemarca
Luxemburg
Finlanda
Belgia
Austria
Franța
Irlanda
Bulgaria
Țările de Jos
Germania
Cehia
Portugalia
Lituania
Ungaria
Polonia
Croația
Spania
Grecia
Slovenia
Estonia
Italia
Slovacia
Malta
Cipru
Letonia
România
0

4

8

2015

12

2006

Notă: nu sunt disponibile date pentru 2006 pentru Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Irlanda, Letonia, Malta
și Slovenia.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de Eurostat.
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Figura 3 – Rata de colectare a DEEE, cu obiectivele pentru 2016 și 2019
(%*)
100
95
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85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

2018

2016

Obiectivul pentru 2016

Italia

Croația

Bulgaria

Suedia

Estonia

Ungaria

Cehia

Irlanda

Portugalia

Slovacia

Luxemburg

Austria

Belgia

Țările de Jos

Finlanda

Danemarca

UE-27

Polonia

Slovenia

Franța

Spania

2017

Germania

Grecia

Lituania

România

Cipru

Letonia

Malta

0

Obiectivul pentru 2019

*Procentul se raportează la greutatea medie a produselor introduse pe piață în cei trei ani precedenți.
Notă: nu sunt disponibile date pentru Italia.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de Eurostat.
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Tabelul 1 – Rata de colectare a DEEE în UE și în statele sale membre
(în %*)
2012
UE-27

2013

2014

2015

2016

2017

2018

38,6

39,2

39,4

43,1

46,7

47,0

46,8

Austria

47,7

47,6

49,1

50,2

50,1

62,4

57,6

Belgia

39,4

38,8

38,6

41,4

47,9

46,1

49,4

Bulgaria

72,8

67,8

78,8

106,0

97,0

79,4

73,4

—

—

37,2

60,1

94,1

81,6

83,5

Cipru

14,1

14,5

18,2

28,5

28,7

57,1

—

Cehia

30,4

31,4

33,0

42,0

59,1

58,3

48,7

Danemarca

52,5

50,1

50,8

50,3

47,9

44,9

44,0

Estonia

42,4

32,9

42,0

50,5

59,8

59,1

62,6

Finlanda

36,3

40,3

47,1

46,7

47,3

53,5

54,8

Franța

29,0

29,4

32,5

39,3

45,3

44,7

46,1

Germania

40,9

42,2

42,9

42,5

44,9

45,1

43,1

Grecia

20,5

24,6

33,0

36,8

41,4

42,4

44,6

Ungaria

35,9

45,6

54,8

60,8

63,5

60,6

59,3

Irlanda

42,3

45,6

50,1

55,4

58,2

56,8

64,6

Italia

48,4

43,6

34,5

39,4

—

—

—

Letonia

30,2

30,3

29,3

27,7

26,3

49,8

49,5

Lituania

58,3

62,1

81,6

55,8

43,4

42,1

44,1

Luxemburg

31,8

33,4

40,2

48,9

52,2

51,0

50,0

Malta

10,8

12,2

11,9

13,2

16,3

21,8

—

—

—

—

45,8

47,9

49,6

48,9

Polonia

36,2

34,7

35,0

40,2

45,6

45,4

44,7

Portugalia

28,7

37,1

49,1

53,6

55,8

53,9

—

România

17,2

24,2

24,4

30,1

31,5

—

—

Slovacia

48,3

47,3

48,7

47,6

55,7

52,1

51,1

Croația

Țările de Jos
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2012
UE-27

2013

2014

2015

2016

2017

2018

38,6

39,2

39,4

43,1

46,7

47,0

46,8

Slovenia

33,0

29,7

33,7

36,2

46,2

39,1

40,2

Spania

22,5

31,7

31,2

41,4

44,1

48,2

50,7

Suedia

74,1

77,5

62,7

61,7

66,4

56,3

54,5

– = date nedisponibile.
* Procentul din cantitatea medie de produse introduse pe piață în cei trei ani precedenți pe teritoriul
respectiv.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de Eurostat.
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Figura 4 – Valorificarea pe categorii de produse (UE-27, %, cu obiective)
110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2013

2014

2015

2016

2017

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
Echipamente informatice și de telecomunicații
Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice
Echipamente de iluminat
Unelte electrice și electronice
Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv
Dispozitive medicale
Instrumente de monitorizare și control
Distribuitoare automate
Obiectivul pentru: aparate de uz casnic de mici dimensiuni; echipamente de iluminat; unelte electrice și electronice;
jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv; dispozitive medicale; instrumente de
monitorizare și control
Obiectivul pentru: echipamente informatice și de telecomunicații; aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice
Obiectivul pentru aparate de uz casnic de mari dimensiuni și distribuitoare automate

Notă: unele date nu sunt disponibile pentru anii 2014-2017.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de Eurostat.
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Figura 5 – Reciclarea plus pregătirea pentru reutilizare, pe categorii
(UE-27, %, cu obiective)
110
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35
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5
0

2014

2015

2016

2017

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
Echipamente informatice și de telecomunicații
Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice
Echipamente de iluminat
Lămpi cu descărcare în gaze
Unelte electrice și electronice
Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv
Dispozitive medicale
Instrumente de monitorizare și control
Distribuitoare automate
Obiectivul pentru aparate de uz casnic de mari dimensiuni și distribuitoare automate
Obiectivul pentru: aparate de uz casnic de mici dimensiuni; echipamente de iluminat; unelte electrice și
electronice; jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv; dispozitive
medicale; instrumente de monitorizare și control
Obiectivul pentru: echipamente informatice și de telecomunicații; aparate electrice de consum și panouri
fotovoltaice
Obiectivul pentru lămpile cu descărcare în gaze

Notă: datele pentru 2012 și 2013 nu sunt disponibile. Unele date nu sunt disponibile pentru
anii 2014-2017.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de Eurostat.

50

Anexa III – Audituri privind deșeurile electronice în statele
membre ale UE
Tabelul 1 – Principalele constatări ale auditurilor privind DEEE efectuate
de instituțiile supreme de audit
Audit
2019 – Tribunal de Cuentas (ES)

Acțiuni de mediu desfășurate de
municipalități cu mai mult de
10 000 de locuitori situate în
comunitățile autonome fără un birou
regional de audit propriu

2018 – Valstybés Kontrolé (LT)

Gestionarea deșeurilor periculoase

2018 – Riigikontroll (EE)

Audit de urmărire subsecventă privind
prelucrarea deșeurilor periculoase și
radioactive

2017 – Valstybés Kontrolé (LT)

Aplicarea principiului responsabilității
producătorului

2017 – Najwyższa Izba Kontroli (PL)
Sistemul de gestionare a dispozitivelor
electrice și electronice uzate

2016 – Riigikontroll (EE)

Principalele probleme legate de DEEE
Dintre cele 15 municipalități auditate pentru modul în care
gestionau deșeurile electronice, una nu instituise un sistem de
colectare separată a DEEE, iar șapte le colectau separat, dar ca
parte a deșeurilor municipale generale.
Nu se identificau toate deșeurile periculoase; cantități
semnificative se colectau împreună cu deșeurile municipale
obișnuite. Se acordau autorizații pentru operațiuni de
gestionare a deșeurilor periculoase fără să se realizeze
o evaluare completă a impactului potențial asupra sănătății
publice. Existau cazuri în care instalațiile prelucrau mai multe
deșeuri decât le permiteau autorizațiile.
Recomandările formulate în urma auditului din 2015 erau în
curs de a fi puse în aplicare, dar subzistau unele probleme.
Existau cazuri în care unele deșeuri începuseră să se acumuleze
pe amplasamentele unor întreprinderi.
Statul nu dispune de date corecte și fiabile cu privire la
produsele furnizate pe piața internă și nici cu privire la
gestionarea deșeurilor. Autoritățile nu îi verifică pe
producătorii și importatorii care prezintă cel mai mare risc.
Majoritatea entităților auditate nu respectau reglementările
relevante. Majoritatea nu înregistrau DEEE în mod corect și
multe nu transmiteau rapoarte autorității competente.
Ambiguitățile din legislația națională au condus la cazuri în care
atât autoritățile naționale, cât și cele regionale nu se
considerau a fi responsabile de inspecții.

Activitatea administrațiilor publice
centrale și locale în colectarea și
valorificarea deșeurilor municipale: se
reciclează deșeurile menajere?

DEEE rămân în mod frecvent nesortate. În multe cazuri,
oamenii nu aveau posibilitatea de a arunca deșeurile sortate
într-o locație aproape de unde locuiau.

2015 – Riksrevisionen (SE)

Supravegherea transportului de deșeuri periculoase este
deficitară și sancțiunile nu îi descurajează pe actorii care nu
respectă reglementările.

2015 – Riigikontroll (EE)

Datele naționale privind deșeurile periculoase sunt inexacte.
Cantitatea de deșeuri periculoase generate a crescut, dar
reciclarea a rămas la nivelurile din 2008 (pentru toate deșeurile
periculoase, inclusiv DEEE). Centrele de colectare nu au reușit
să asigure o tratare ulterioară rapidă a deșeurilor periculoase.

Transportul deșeurilor periculoase:
este supravegheat în mod eficace?

Prelucrarea deșeurilor periculoase și
radioactive: a reușit guvernul să
organizeze tratarea deșeurilor
periculoase și radioactive?
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Audit
2013 – EUROSAI – (instituțiile
supreme de audit din BG, EL, HU,
IE, NL, NO, PL și SI)

Audit coordonat privind asigurarea
respectării Regulamentului european
privind transferurile de deșeuri: raport
comun elaborat pe baza a opt audituri
naționale

Principalele probleme legate de DEEE
Toate țările auditate respectă formal regulamentul UE privind
transferurile de deșeuri, dar există discrepanțe semnificative în
ceea ce privește asigurarea respectării, interpretarea legislației
și gestionarea încălcărilor acesteia. În mai multe țări, se
constată o clasificare eronată a importurilor și a exporturilor de
deșeuri electronice, lucru care este facilitat de diferențele
dintre clasificarea deșeurilor în temeiul Convenției de la Basel
și codurile tarifare utilizate de autoritățile vamale.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor enumerate.
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Acronime și denumiri prescurtate
BAN: Basel Action Network
BEUC: Organizația Europeană a Consumatorilor
CENELEC: Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică
DEEE: deșeuri de echipamente electrice și electronice
DG ENV: Direcția Generală Mediu din cadrul Comisiei Europene
EEE: echipamente electrice și electronice
Europol: Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii
INTOSAI: Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit
OCDE: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OLAF: Oficiul European de Luptă Antifraudă
OMV: Organizația Mondială a Vămilor
TIC: tehnologia informației și comunicațiilor
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Glosar
Deșeuri electronice: echipamente electrice și electronice care au încetat să mai
prezinte vreo utilitate pentru utilizatorii lor; cunoscute și sub denumirea de „deșeuri
de echipamente electrice și electronice” (DEEE).
Economia circulară: sistem economic în care se urmărește reducerea la minimum
a intrărilor de resurse, a deșeurilor și a emisiilor, prin reutilizare, folosirea în comun,
reparare, reabilitare, refabricare și reciclare.
Organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor: organism
înființat de producători pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în ceea ce privește
impactul produselor lor asupra mediului.
Proiectare ecologică: o abordare în ceea ce privește proiectarea care reduce la
minimum impactul unui produs asupra mediului în toate etapele ciclului său de viață.
Răspunderea extinsă a producătorilor: abordare care adaugă printre responsabilitățile
în materie de mediu ale producătorului și etapa post-consum din ciclul de viață al unui
produs, inclusiv reciclarea și eliminarea.
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Echipa din cadrul Curții
Prezentul document de analiză al Curții, intitulat „Acțiunile UE în ceea ce privește
deșeurile electronice și provocările existente în acest domeniu”, a fost adoptat de
Camera I – Utilizarea durabilă a resurselor naturale, condusă de domnul Samo Jereb,
membru al Curții de Conturi Europene. Activitatea a fost condusă de doamna Joëlle
Elvinger, membră a Curții de Conturi Europene, asistată de Ildikó Preiss, șefă de
cabinet, și Charlotta Törneling, atașat în cadrul cabinetului; Robert Markus, manager
principal; Ernesto Roessing, coordonator; João Coelho, auditor. Adrian Williams
a asigurat sprijin lingvistic. Marika Meisenzahl a furnizat sprijin pentru elementele
vizuale.
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Prezentul document de analiză se concentrează
pe rolul UE și pe măsurile luate de aceasta pentru
a face față provocărilor în materie de gestionare
a deșeurilor electronice. În medie, statele membre
ale UE colectează și valorifică mai multe deșeuri
electronice decât majoritatea țărilor terțe. UE
și-a îndeplinit, colectiv, obiectivele anterioare de
colectare și de valorificare a deșeurilor electronice
și, ulterior, și-a stabilit obiective mai ambițioase.
Unele provocări persistă însă. Analiza realizată de
Curte evidențiază provocările legate de punerea
în aplicare a cerințelor existente privind tratarea
deșeurilor electronice, de combaterea gestionării
necorespunzătoare a deșeurilor electronice,
a transferurilor ilegale și a altor activități
infracționale, precum și de creșterea și mai mult
a nivelului de colectare, de reciclare și de
reutilizare a deșeurilor electronice.
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