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Sinteză 
I Deșeurile periculoase pot dăuna sănătății umane și mediului. Ele fac, prin urmare,
obiectul unor reglementări restrictive în UE. Aceste norme urmăresc să asigure 
o definiție comună a deșeurilor periculoase și faptul că ele sunt gestionate în mod
corespunzător, printr-un regim de control mai strict decât cel aplicat altor deșeuri.

II Creșterea cantității de deșeuri periculoase antrenează o serie de provocări și, prin
urmare, este oportun să se examineze gestionarea acestora de către UE. Prezentul 
document de analiză oferă o imagine de ansamblu asupra rolului și a acțiunilor UE de 
combatere a deșeurilor periculoase, precum și asupra provocărilor și a oportunităților 
care decurg din prevenirea și tratarea acestora. Comisia și colegiuitorii UE ar putea lua 
în considerare acest document în contextul actualizărilor pe care le aduc în prezent la 
legislația relevantă. Prezentul document nu este un raport de audit, ci este o analiză 
care se bazează în principal pe informații sau materiale disponibile publicului larg care 
au fost colectate în scopul de față. 

III UE definește deșeurile periculoase drept deșeuri care prezintă una sau mai multe
proprietăți periculoase specifice. Acest proces de clasificare este esențial pentru 
a limita impactul potențial dăunător al deșeurilor periculoase, dar este afectat de 
inconsecvențe în rândul statelor membre în ceea ce privește clasificarea deșeurilor 
periculoase în rândul statelor membre. 

IV Prevenirea în primul rând a producerii de deșeuri periculoase este cea mai bună
modalitate de a le combate. Începând din 1991, prevenirea generării de deșeuri 
periculoase reprezintă o prioritate pentru UE. Acțiunea UE s-a axat pe influențarea 
modului în care operatorii economici proiectează și fabrică produse, pe 
responsabilizarea poluatorilor pentru deșeurile lor și pe o mai bună informare 
a consumatorilor cu privire la prezența substanțelor periculoase. În pofida tuturor 
acestor inițiative, cantitatea de deșeuri periculoase generate în UE a crescut în mod 
continuu din 2004. 

V Atunci când generarea lor nu poate fi evitată, deșeurile periculoase trebuie tratate
de instalații de tratare specializate, respectându-se norme și cerințe de siguranță 
stricte. Cu toate acestea, tratarea în condiții de siguranță a deșeurilor periculoase este 
încă îngreunată de dificultăți, cum ar fi în asigurarea faptului că deșeurile periculoase 
nu sunt amestecate cu alte tipuri de deșeuri și în înregistrarea și urmărirea în mod 
fiabil a deșeurilor periculoase. Datele UE privind modul în care sunt tratate deșeurile 



5 

periculoase acoperă doar 79 % din deșeurile periculoase generate, 21 % nefăcând 
obiectul niciunei raportări. 

VI Atunci când sunt tratate, deșeurile periculoase ar trebui, de preferință, să fie
pregătite pentru reutilizare, soluție urmată de reciclare, valorificare energetică și – în 
ultimă instanță – eliminarea acestora. Datele disponibile indică faptul că mai mult de 
jumătate din deșeurile periculoase pe care le generăm în UE sunt eliminate, iar 
reutilizarea și reciclarea reprezintă 34 %. Unele fluxuri de deșeuri periculoase sunt 
dificil de reciclat din punct de vedere tehnic la scară largă sau într-un mod viabil din 
punct de vedere economic. Atunci când acest lucru este posibil, instalațiile de reciclare 
întâmpină dificultăți în ceea ce privește decontaminarea deșeurilor sau găsirea de 
oportunități pe piață pentru rezultatul reciclat. 

VII Normele mai stricte în materie de gestionare și de siguranță care se aplică pentru
deșeurile periculoase impun sarcini administrative suplimentare și costuri de tratare 
mai mari pentru operatorii economici. Acest lucru dă naștere riscului de trafic de 
deșeuri periculoase, prin care operatorii nu declară deșeurile generate ca fiind 
periculoase și le aruncă ilegal în UE sau le expediază ilegal în cadrul UE sau în afara 
acesteia – acest fenomen este cunoscut de obicei sub denumirea de „trafic ilegal de 
deșeuri periculoase”. 

VIII Curtea pune în evidență mai multe provocări în ceea ce privește gestionarea
deșeurilor periculoase în UE. Uniunea trebuie să abordeze următoarele probleme 
legate de: 

o cantitatea tot mare de deșeuri periculoase și nivelul scăzut de prevenire
a generării de deșeuri periculoase;

o clasificarea inconsecventă a deșeurilor periculoase;

o discrepanța de 21 % dintre cantitatea de deșeuri periculoase raportată ca fiind
generată și cea raportată ca fiind tratată, precum și faptul că trasabilitatea de la
generare până la tratarea finală nu este pe deplin asigurată;

o faptul că mai mult de jumătate din deșeurile periculoase sunt eliminate, în timp
ce rata de reciclare rămâne neschimbată;

o riscul traficului ilegal de deșeuri periculoase.
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Introducere 

Deșeurile periculoase 

01 Legislația UE definește deșeurile periculoase drept deșeuri care prezintă una sau 
mai multe proprietăți periculoase, de exemplu faptul că sunt explozive, iritante sau 
toxice (a se vedea caseta 1). 

Caseta 1 

Definiția deșeurilor periculoase 

Directiva-cadru privind deșeurile [articolul 3 alineatul (2)] definește deșeurile 
periculoase drept orice deșeuri care prezintă una sau mai multe dintre cele 
15 proprietăți periculoase enumerate în anexa III la aceasta: 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Directivei-cadru privind deșeurile. 

HP 1 Explozive

HP 2 Oxidante

HP 3 Inflamabile

HP 14 Ecotoxice

HP 4 Iritante – iritarea 
pielii și leziuni oculare 

HP 5 Toxicitate asupra unui organ 
țintă specific/toxicitate prin aspirare

HP 6 Toxicitate acută

HP 7 Cancerigene

HP 8 Corozive

HP 9 Infecțioase

HP 10 Toxice pentru 
reproducere

HP 11 Mutagene

HP 12 Degajarea unui 
gaz cu toxicitate acută

HP 13 Sensibilizante

HP 15 Deșeuri capabile să 
dezvolte una dintre 
proprietățile periculoase 
menționate mai sus pe care 
deșeul inițial nu o prezintă în 
mod direct (în principal 
proprietăți fizice periculoase)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Deșeurile periculoase pot afecta sănătatea umană atunci când sunt inhalate,
atinse sau ingerate. Ele pot provoca boli grave, malformații, sterilitate, cancer sau chiar 
deces. Deșeurile periculoase pot, de asemenea, să contamineze mediul, cauzând 
poluarea solului, a aerului și a apei și o degradare a ecosistemelor. Astfel de deșeuri 
pot provoca reacții fizice, cum ar fi explozii, pot forma vapori toxici sau pot prezenta 
pericole imediate de incendiu. 

03 Deșeurile periculoase pot lua diferite forme: solidă, lichidă, păstoasă și gazoasă.
O gamă largă de activități generează deșeuri periculoase, majoritatea fiind produse de 
operatori economici (a se vedea figura 1). 

Figura 1 – Principalele activități care au generat deșeuri periculoase în UE 
în 2018 (în mii de tone) 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Principalele sectoare care contribuie la generarea de deșeuri periculoase sunt 
procesele de fabricație (în special industria metalurgică), tratarea apei și a deșeurilor, 
sectorul construcțiilor și mineritul – împreună formând 75 % din deșeurile periculoase 
generate în UE. De exemplu, atât industria minieră, cât și industria metalurgică 
generează metale grele toxice ca deșeuri1. În mod similar, epurarea apelor uzate 
generează nămoluri de epurare, care pot conține metale grele și agenți patogeni2. 

05 În ceea ce privește gospodăriile, printre exemplele tipice de deșeuri periculoase 
pe care acestea le generează se numără următoarele: anumite medicamente, baterii 
uzate, lac de unghii, pesticide pentru grădină, produse de curățare, vopsele, solvenți, 
lămpi fluorescente sau aparate electronice3. 

06 În 2018, deșeurile minerale și solidificate (în principal soluri și deșeurile din 
construcții și demolări) au reprezentat mai mult de jumătate din totalul deșeurilor 
periculoase generate în UE, urmate de deșeurile chimice și medicale (26 %), astfel cum 
se arată în figura 2. 

                                                       
1 Pagina web referitoare la metale grele a Programului Organizației Națiunilor Unite pentru 

Mediu. 

2 Pagina web a Comisiei privind nămolul de epurare.  

3 Comunicarea Comisiei privind colectarea separată a deșeurilor periculoase generate de 
gospodării, 2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Figura 2 – Principalele fluxuri de deșeuri periculoase generate în UE 
în 2018 (în milioane de tone) 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Ciclul de viață al deșeurilor periculoase 

07 Toate etapele ciclului de viață al unui produs pot genera deșeuri periculoase, care
trebuie apoi tratate (a se vedea figura 3). 

Figura 3 – Ciclul deșeurilor periculoase 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza raportului Agenției Europene de Mediu și a Directivei-
cadru privind deșeurile. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Operatorii economici pot preveni generarea de deșeuri periculoase prin limitarea
prezenței substanțelor periculoase în produse4 și prin înlocuirea substanțelor 
periculoase cu alternative mai sigure5. Inițiativele de promovare a longevității 
produselor, utilizarea în condiții de mai mare siguranță a substanțelor chimice și 
sancționarea poluatorilor pot contribui, de asemenea, la limitarea generării de deșeuri 
periculoase. 

09 Odată generate, deșeurile periculoase pot fi pregătite pentru reutilizare,
reciclate, valorificate în scopuri energetice sau, în ultimă instanță, eliminate (de 
exemplu, incinerare fără valorificare energetică, depozitare). De exemplu6, până la 
70 % din solvenții utilizați pot fi reciclați în solvenți gata de utilizare. Unele produse 
farmaceutice, cum ar fi medicamentele pentru chimioterapie, sau armele chimice 
trebuie distruse prin incinerare la temperaturi ridicate. Reziduurile rezultate din 
incinerarea deșeurilor periculoase ajung în mod sistematic la depozite de deșeuri. 
Modalitatea de tratare aleasă depinde de natura deșeurilor periculoase, de 
disponibilitatea instalațiilor de tratare, dar și de considerente economice. 

10 Deșeurile periculoase pot fi tratate în țara de origine, trimise într-un alt stat
membru sau expediate în afara UE. Statele membre pot expedia deșeuri periculoase în 
afara UE numai în țările membre ale OCDE în vederea reciclării sau a valorificării7. 
Expedierile în afara UE a deșeurilor destinate eliminării sunt limitate la țările membre 
ale Asociației Europene a Liberului Schimb8. La rândul său, UE importă deșeuri 
periculoase din restul lumii. 

Deșeurile periculoase sunt în creștere 

11 Reducerea generării de deșeuri, inclusiv a deșeurilor periculoase, și „decuplarea”
generării de deșeuri de creșterea economică reprezintă un obiectiv primar al politicilor 
UE privind deșeurile și economia circulară9. 

4 Articolul 9 alineatul (1) litera (i) din Directiva-cadru privind deșeurile. 

5 Pagina web a Agenției Europene pentru Produse Chimice privind înlocuirea cu substanțe 
chimice mai sigure. 

6 Hazardous Waste Europe și EURITS. 

7 Convenția de la Basel, ratificată de UE în 1998. 

8 Articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri. 

9 Agenția Europeană de Mediu, Waste generation in Europe, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/ro/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/ro/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A21993A0216%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe


 12 

 

12 În 2018, aproximativ 102 milioane de tone de deșeuri periculoase au fost 
generate în UE, ceea ce reprezintă 4 % din totalul deșeurilor generate. După cum se 
arată în figura 4, deșeurile periculoase din UE au crescut cu 26 % din 2004 până 
în 2018, de la 80,8 milioane de tone la 101,7 milioane de tone. Totuși, potrivit Comisiei, 
această creștere se datorează în principal unei mai bune raportări privind generarea de 
deșeuri periculoase. 

Figura 4 – Deșeuri periculoase generate în UE începând din 2004 

 
Notă: pentru deșeurile din 2020, sunt disponibile doar date provizorii. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, calcul pe baza datelor Eurostat referitoare la generarea de deșeuri 
periculoase și de deșeuri în general, precum și a datelor referitoare la produsul intern brut. 

13 Statisticile provizorii privind deșeurile periculoase generate în UE în 2020, 
publicate de Eurostat în septembrie 2022, arată o scădere a acestora, datorită 
efectului pandemiei de COVID-19. Având în vedere că aceste date sunt incomplete și 
vor face obiectul unor noi actualizări, Curtea a decis să le excludă din analiza 
prezentată în secțiunile următoare. 

14 Astfel cum se arată în figura 4, produsul intern brut în UE a crescut cu 
aproximativ 20 % între 2004 și 2018. Se așteaptă ca această evoluție să ducă la 
o creștere a producției de deșeuri, inclusiv de deșeuri periculoase. În timp ce cantitatea 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
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globală a deșeurilor a crescut cu 4 %, ceea ce indică o decuplare de creșterea 
economică, deșeurile periculoase au crescut cu 26 %. Drept consecință 
a megatendințelor mondiale, cum ar fi urbanizarea continuă, creșterea consumului și 
accelerarea schimbărilor tehnologice, se preconizează că sectoarele industriale cu 
utilizare intensivă a substanțelor chimice (de exemplu, construcțiile sau electronicele) 
vor înregistra o creștere10, ceea ce ar putea duce la mai multe deșeuri periculoase. 

Roluri și responsabilități 

15 În domeniul gestionării deșeurilor, Comisia (în principal Direcția Generală Mediu),
împreună cu autoritățile legislative ale UE, este cea responsabilă de stabilirea 
priorităților Uniunii. Comisia propune politici, inclusiv acte legislative noi. Agenția 
Europeană de Mediu sprijină Comisia în procesul de elaborare a politicilor. Comisia nu 
are un rol de punere în aplicare, ci unul de supervizare a modului în care statele 
membre pun în aplicare cerințele UE privind deșeurile periculoase. 

16 Eurostat este responsabil de colectarea de statistici de la statele membre privind
deșeurile și de efectuarea de verificări ale calității datelor. Acesta publică date privind 
generarea și tratarea deșeurilor periculoase o dată la doi ani și privind expedierile în 
interiorul și în afara UE în fiecare an. 

17 Statelor membre le revine responsabilitatea de a asigura aplicarea cerințelor
legale în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la nivel național. Ele trebuie să 
transpună legislația UE în norme naționale și să instituie și să pună în aplicare planuri 
de gestionare a deșeurilor și programe de prevenire a generării de deșeuri. Aceste 
planuri trebuie să includă dispoziții referitoare la deșeurile periculoase. 

18 Comisia poate iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva
statelor membre care nu transpun sau transpun incorect legislația UE privind deșeurile 
periculoase sau în caz de nerespectare sistematică de către acestea a cerințelor UE. 

10 Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu, Global Chemicals Outlook II: 
summary for policy makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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Sfera și abordarea documentului de 
analiză 
19 Creșterea cantității de deșeuri periculoase aduce cu sine multiple amenințări la
adresa mediului și a sănătății umane. Prin urmare, este oportun să se examineze 
gestionarea de către UE a unor astfel de deșeuri. Prezentul document de analiză oferă 
o imagine de ansamblu asupra rolului și a acțiunilor UE de combatere a problemei
deșeurilor periculoase, precum și asupra provocărilor și a oportunităților care decurg
din prevenirea și tratarea acestora. Curtea a acoperit perioada începând din 2004,
când au devenit disponibile la nivelul UE date privind deșeurile periculoase, până în
septembrie 2022. Au fost identificate principalele provocări viitoare pentru UE în ceea
ce privește gestionarea deșeurilor periculoase.

20 Prezentul document nu este un raport de audit, ci o analiză bazată în principal pe
informații sau materiale disponibile publicului larg care au fost colectate în scopul de 
față, cum ar fi documente publice ale Comisiei (Direcția Generală Mediu și Eurostat), 
ale Agenției Europene de Mediu și ale Serviciului de Cercetare al Parlamentului 
European. Au fost consultate și rapoartele publicate de Curte cu privire la principiul 
„poluatorul plătește”11, la deșeurile electrice și electronice12 și la deșeurile de plastic13. 
Curtea a desfășurat interviuri cu membri ai personalului Comisiei și a consultat experți 
din domeniu (de exemplu, Europol, părți interesate din industrie și din societatea 
civilă). De asemenea, s-au efectuat vizite la două instalații din Franța specializate în 
deșeuri periculoase, pentru a înțelege, la nivel practic, diferitele metode de tratare. 

21 Publicarea acestui document de analiză la începutul anului 2023 oferă
Parlamentului European și Consiliului ocazia de a fi avut în vedere în dezbaterea 
actuală privind actualizarea legislației relevante, cum ar fi Regulamentul privind 
transferurile de deșeuri și Directiva privind protecția mediului prin intermediul 
dreptului penal. Comisia ar putea, de asemenea, să țină seama de această analiză în 
cadrul revizuirilor sale viitoare ale Directivei-cadru privind deșeurile. 

11 Raportul special nr. 12/2021: „Principiul «poluatorul plătește»: aplicare inconsecventă în 
cadrul politicilor de mediu și al acțiunilor pentru mediu ale UE”. 

12 Documentul de analiză nr. 04/2021: „Acțiunile UE în ceea ce privește deșeurile electronice 
și provocările existente în acest domeniu”. 

13 Documentul de analiză nr. 04/2020: „Măsurile adoptate de UE pentru combaterea 
problemei deșeurilor din plastic”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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Inițiativele întreprinse de UE pentru 
gestionarea deșeurilor periculoase  

Cadrul juridic și de politică al UE privind deșeurile periculoase 

22 Directiva-cadru privind deșeurile este actul legislativ de bază care reglementează
deșeurile periculoase în UE. Scopul său principal este de a preveni și de a reduce 
impacturile negative cauzate de deșeuri. În acest scop, statele membre trebuie să 
gestioneze deșeurile periculoase în conformitate cu trei principii-cheie: 

o principiul ierarhiei deșeurilor, prevenirea și pregătirea pentru reutilizare
a deșeurilor fiind opțiunile cele mai preferate, urmate de reciclare, valorificare
energetică și – numai în ultimă instanță – eliminarea deșeurilor;

o principiul precauției, prin reducerea conținutului de substanțe periculoase din
deșeuri ca măsură de precauție;

o principiile „poluatorul plătește” și responsabilitatea producătorului, pentru a se
asigura faptul că cei care generează deșeuri sau contaminează mediul ar trebui să
suporte integral costurile acțiunilor lor.

23 Directiva-cadru privind deșeurile definește, de asemenea, norme mai stricte
pentru gestionarea deșeurilor periculoase în comparație cu cele nepericuloase, cum ar 
fi: 

o obligația statelor membre de a asigura trasabilitatea, prin intermediul registrelor
electronice, a deșeurilor periculoase, începând cu generarea acestora și până la
destinația finală;

o interdicția de amestecare, în sensul că deșeurile periculoase nu pot fi amestecate
nici cu alte categorii de deșeuri periculoase, nici cu alte tipuri de deșeuri;

o obligații specifice de etichetare și ambalare pentru colectarea, transportul și
stocarea temporară a deșeurilor periculoase;

o tratarea deșeurilor periculoase permisă numai în instalații de tratare special
desemnate care au obținut o autorizație în acest scop; și

o colectarea separată obligatorie pentru deșeurile periculoase care provin din
gospodării începând cu 2025.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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24 Cadrul juridic al UE pentru deșeurile periculoase este completat de directive și 
regulamente care se referă la operațiuni specifice de gestionare a deșeurilor (de 
exemplu, expedierea deșeurilor sau depozitarea acestora) și la fluxuri specifice de 
deșeuri (de exemplu, vehicule scoase din uz sau baterii). Acest cadru nu prevede ținte 
în materie de reducere a generării de deșeuri periculoase sau de influențare a tratării 
lor. Anexa I conține o sinteză a legislației aplicabile. 

25 Comisia poate asigura respectarea legislației UE în statele membre prin lansarea 
de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta a lansat 216 astfel de 
proceduri în ultimele trei decenii (a se vedea anexa II). Majoritatea procedurilor 
privesc nevoia de a reduce utilizarea de substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice. Caseta 2 conține un exemplu în acest sens. 

Caseta 2 

Exemplu de asigurare a respectării normelor privind deșeurile 
periculoase prin măsuri juridice 

În 2003, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Greciei ca urmare a nerespectării de către această țară a cerințelor 
privind planificarea și gestionarea deșeurilor periculoase prevăzute în mai multe 
directive ale UE. Procedura se referea la lipsa unei planificări adecvate pentru 
gestionarea deșeurilor periculoase, la absența unei rețele de instalații pentru 
tratarea acestor deșeuri și la neadoptarea măsurilor necesare pentru a se asigura 
o gestionare corespunzătoare a deșeurilor periculoase. 

În 2009, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o hotărâre prin care 
solicita Greciei să ia măsuri imediate cu privire la aceste aspecte. 

Până în 2016, Grecia nu a luat nicio măsură. Prin urmare, Curtea de Justiție 
a impus o penalitate cu titlu cominatoriu de 30 000 de euro pe zi până când toate 
măsurile necesare vor fi fost puse în aplicare și a amendat statul membru cu 
10 milioane de euro14. 

Grecia a început să ia măsuri în 2017. Potrivit Comisiei, până în iunie 2021, Grecia 
nu remediase pe deplin deficiențele identificate cu aproape două decenii în urmă. 

                                                       
14 Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, Cauza C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=286%252F08&for=&jge=&dates=&language=ro&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=310115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 În cadrul mai larg de politici, deșeurile periculoase nu sunt tratate în mod aparte
pe agenda politică a UE, ci sunt incluse în sfera de acoperire a mai multor strategii și 
politici (a se vedea figura 5). Aceste documente strategice și de politică pun în 
evidență, în general, necesitatea de a proteja sănătatea umană și mediul împotriva 
substanțelor periculoase și, prin urmare, necesitatea de a preveni generarea de 
deșeuri periculoase sau de a asigura tratarea corespunzătoare a acestora. 

Figura 5 – Strategiile și politicile UE care acoperă deșeurile periculoase 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor Comisiei Europene. 

Finanțarea UE legată de deșeurile periculoase 

27 Comisia dispune de o imagine de ansamblu asupra finanțării din partea UE pentru
gestionarea deșeurilor în general, pentru care au fost alocați, pentru perioada de 

2014

2015

2018

2019 2021

Al șaptelea program de 
acțiune pentru mediu 
Gestionarea deșeurilor 
periculoase astfel încât 
efectele negative 
semnificative asupra 
sănătății umane și 
a mediului să fie reduse la 
minimum, prin favorizarea 
prevenirii, a reciclării și 
a reutilizării. 
(până în 2020)

Programul de acțiune „zero 
deșeuri”
Reducerea utilizării 
materialelor periculoase și 
consolidarea trasabilității 
deșeurilor periculoase.
(până în 2020) 

Primul plan de acțiune 
privind economia circulară
Asigurarea unui mai mare 
grad de reciclare și 
reutilizare a produselor. 
Reducerea prezenței 
substanțelor chimice care 
prezintă motive de 
îngrijorare în produse. 
Intensificarea asigurării 
respectării Regulamentului 
privind transferurile de 
deșeuri. 
(până în 2019)

Strategia privind 
materialele plastice
Alocarea unei finanțări 
suplimentare din 
programul Orizont 2020 
pentru urmărirea și 
eliminarea substanțelor 
periculoase din materialele 
plastice reciclate. 
(până în 2020)

Pactul verde european
Stabilirea priorității ca, până 
în 2030, să nu existe 
substanțe toxice în UE, 
printr-o mai bună prevenire 
și remediere a poluării. 
(până în 2030)

Al doilea plan de acțiune 
privind economia 
circulară
Promovarea produselor 
sigure încă din faza de 
proiectare și prevenire 
prin abordarea 
substanțelor chimice 
periculoase și a prezenței 
deșeurilor periculoase în 
anumite fluxuri de 
deșeuri. Îmbunătățirea 
clasificării deșeurilor 
periculoase. 
(până în 2030)

Strategia pentru promovarea 
sustenabilității în domeniul 
substanțelor chimice
Promovarea unui mediu fără 
substanțe toxice prin reducerea la
minimum a substanțelor care 
prezintă motive de îngrijorare în 
produse. Stimularea inovării pentru 
substanțe chimice sigure. Exemplu la 
nivel mondial prin neexportarea de 
substanțe chimice interzise în UE. 
(până în 2030)

Al optulea program de 
acțiune pentru mediu
Continuarea tranziției 
către o economie circulară 
fără substanțe toxice, în 
special prin înlocuirea 
substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare și 
prin substanțe chimice 
sigure încă din faza de 
proiectare. 
(până în 2030)

Planul de acțiune privind reducerea la 
zero a poluării
Reducerea generării de deșeuri, 
intensificarea prevenirii generării de 
deșeuri, reducerea la minimum 
a prezenței substanțelor care prezintă 
motive de îngrijorare și a substanțelor 
chimice periculoase în economie și 
o mai bună monitorizare a exporturilor 
de deșeuri. 
(până în 2030)

2020 2022
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programare 2014-2020, 4,3 miliarde de euro din fondurile UE15, dar nu pentru 
deșeurile periculoase în mod specific. Datele disponibile arată că finanțarea pentru 
aceste din urmă deșeuri este furnizată în principal prin intermediul programului 
Orizont 2020 pentru cercetare și pentru consolidarea capacităților. Curtea a putut 
corela cu deșeurile periculoase 163 de proiecte finanțate prin programul Orizont 2020 
în perioada 2014-2020, contribuția din partea UE ridicându-se la 1,2 miliarde de euro 
(1,6 % din bugetul total al programului Orizont 2020). 

28 A doua cea mai mare sursă de finanțare a gestionării deșeurilor periculoase este
formată din Fondul de coeziune și Fondul european de dezvoltare regională. Pentru 
perioada de programare 2014-2020, Comisia a alocat aproximativ 370 de milioane de 
euro16, adică 8,6 % din aceste fonduri, proiectelor de infrastructură pentru tratarea 
deșeurilor comerciale, industriale și periculoase. 

29 UE finanțează, de asemenea, acțiuni în domeniul mediului și al climei care vizează
deșeurile periculoase prin intermediul LIFE. Datele pentru perioada 2014-2020 
enumeră 14 proiecte privind deșeurile periculoase, cu o finanțare totală de 
17,9 milioane de euro (6 % din fondurile LIFE cheltuite pentru proiecte legate de 
deșeuri). Caseta 3 prezintă exemple de proiecte UE care finanțează gestionarea 
deșeurilor periculoase. 

15 Date privind sprijinul acordat de UE pentru gestionarea deșeurilor în cadrul politicii de 
coeziune. 

16 Date privind gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau periculoase în cadrul politicii 
de coeziune. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Caseta 3 

Exemple de proiecte ale UE care finanțează gestionarea deșeurilor 
periculoase 

Reciclarea și reutilizarea cenușii zburătoare periculoase – un proiect finanțat prin 
LIFE 

Un proiect din Suedia și Danemarca a cofinanțat dezvoltarea unei instalații de 
reciclare și reutilizare a cenușii zburătoare rezultate de la o instalație de incinerare 
a deșeurilor din Danemarca. 

Cenușa zburătoare este formată din particule conținute în gazele eliberate la 
incinerarea deșeurilor. Ea conține adesea cloruri și metale grele și este clasificată 
ca deșeu periculos. Cenușa zburătoare periculoasă este depozitată. Numai în 
Suedia, aproximativ 150 000 de tone pe an de astfel de cenușă sunt transportate 
pentru a fi eliminate într-o carieră de calcar dezafectată din Norvegia. 

Tratarea deșeurilor extrem de toxice din industria petrolieră și petrochimică – 
proiect finanțat de Orizont 2020 

Un proiect din Spania finanțează dezvoltarea unei stații care utilizează un proces 
inovator pentru tratarea cu costuri scăzute a soluției caustice uzate. Soluția 
caustică uzată este un deșeu extrem de toxic rezultat din industria de rafinare 
a petrolului și din industria petrochimică și este clasificată ca deșeu periculos. 
Tratarea soluției caustice uzate prin procesele existente este dificilă și costisitoare, 
ceea ce duce la acumularea unor stocuri mari de astfel de deșeuri periculoase în 
rafinării. 

30 În completarea bugetului UE, atât Mecanismul de redresare și reziliență, cât și
Banca Europeană de Investiții oferă finanțare pentru gestionarea deșeurilor, inclusiv 
pentru deșeurile periculoase. 

31 Regulamentul privind taxonomia, adoptat în 2020, definește acele activități
economice pe care UE le consideră sustenabile din punctul de vedere al mediului 
pentru a oferi transparență pe piețele financiare. În consecință, în perioada 2021-2027, 
UE a decis să nu mai finanțeze depozitarea deșeurilor periculoase și incinerarea 
deșeurilor periculoase reciclabile. UE finanțează toate alternativele de la niveluri mai 
înalte în ierarhia deșeurilor, cum ar fi prevenirea și reciclarea. 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
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Clasificarea deșeurilor periculoase 

32 Operatorii economici (generatorii de deșeuri, centrele de colectare și sortare,
transportatorii, brokerii și instalațiile de tratare a deșeurilor) trebuie să clasifice 
deșeurile lor fie în deșeuri periculoase, fie în deșeuri nepericuloase (a se vedea 
figura 6). Această etapă este esențială pentru asigurarea faptului că deșeurile 
periculoase sunt identificate și tratate în mod corect în conformitate cu standarde 
stricte și că devin disponibile la nivelul UE date exacte și comparabile cu privire la 
deșeurile periculoase. Operatorii economici clasifică deșeurile lor pe baza listei 
europene a deșeurilor, o decizie a Comisiei care enumeră categoriile de deșeuri după 
cum urmează: 

o rubrici pentru deșeuri absolut nepericuloase: deșeurile considerate nepericuloase
fără să necesite o evaluare suplimentară;

o rubrici pentru deșeuri absolut periculoase: deșeuri considerate periculoase fără să
necesite o evaluare suplimentară;

o rubrici în oglindă: deșeuri care pot fi încadrate fie în categoria deșeurilor
periculoase, fie în categoria deșeurilor nepericuloase, necesitând o evaluare
ulterioară. În acest scop, deținătorii de deșeuri trebuie să stabilească dacă
deșeurile prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase definite în
Directiva-cadru privind deșeurile sau dacă deșeurile conțin anumiți poluanți
organici persistenți peste pragurile stabilite în decizie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705


21 

Figura 6 – Clasificarea deșeurilor în deșeuri periculoase sau 
nepericuloase 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Orientărilor Comisiei privind clasificarea deșeurilor. 

33 Un raport din 2017 finanțat de Comisie privind gestionarea deșeurilor periculoase
în statele membre a arătat că clasificarea deșeurilor periculoase constituia una dintre 
principalele provocări pentru statele membre atunci când gestionează astfel de 
deșeuri. Acest lucru se datorează în principal dificultăților cu care se confruntă statele 
membre și deținătorii de deșeuri în a aplica lista europeană a deșeurilor17, dar și unei 
nealinieri între legislația UE privind substanțele chimice și legislația privind deșeurile 
care afectează definiția deșeurilor periculoase18.  

34 Aproape jumătate din rubricile din lista europeană a deșeurilor sunt rubrici în
oglindă19. Deținătorii de deșeuri întâmpină adesea dificultăți în a evalua dacă deșeurile 
lor sunt periculoase sau nu, deoarece trebuie să cunoască compoziția chimică 
a acestora. Astfel de informații nu sunt întotdeauna disponibile. Acest lucru face ca 
aceleași deșeuri să fie interpretate în mod diferit de către statele membre și deținătorii 

17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Comunicare a Comisiei cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind 
economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele 
chimice, produsele și deșeurile, COM(2018) 32. 

19 Comunicarea Comisiei privind orientări tehnice referitoare la clasificarea deșeurilor, 
2018/C 124/01. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM%3A2018%3A32%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=RO
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de deșeuri20. De exemplu, în timp ce unele state membre clasifică și tratează conul din 
sticlă – utilizat pentru tuburile catodice – drept deșeu periculos, altele îl tratează ca 
fiind nepericulos21. În 2018, Comisia a abordat această problemă prin publicarea 
orientărilor tehnice referitoare la clasificarea deșeurilor. 

35 Bateriile cu ioni de litiu sunt utilizate în multe produse, cum ar fi jucării, laptopuri,
telefoane mobile și vehicule electrice. Un studiu recent a estimat că, în UE, volumul de 
baterii uzate de acest tip ar putea ajunge la aproximativ 0,2 milioane de tone pe an 
începând cu 203022. În SUA, aceste baterii sunt clasificate drept deșeuri periculoase23. 
În lista europeană a deșeurilor nu există niciun cod specific pentru bateriile cu ioni de 
litiu, singurul cod disponibil pe care deținătorii de deșeuri îl pot utiliza este un cod 
general pentru „alte baterii și acumulatori”, care face parte din categoria absolut 
nepericulos. 

36 Legislația UE privind substanțele chimice joacă un rol important în clasificarea
deșeurilor. Proprietățile care definesc deșeurile periculoase, enumerate în Directiva-
cadru privind deșeurile, sunt în mare parte aliniate cu clasele de pericol utilizate pentru 
identificarea substanțelor periculoase în UE, definite în Regulamentul privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (Regulamentul 
CLP). 

37 Substanțele chimice care prezintă motive de îngrijorare deosebită în UE sunt
identificate și restricționate prin Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (Regulamentul REACH). Acest 
regulament definește substanțele respective pe baza a trei proprietăți periculoase, 
astfel cum se arată în caseta 4. Deoarece nu toate aceste proprietăți sunt incluse în 
Regulamentul CLP, ele nu sunt luate în considerare la clasificarea deșeurilor ca fiind 
periculoase. Prin urmare, unele deșeuri care conțin substanțe toxice care se 
acumulează și rămân în mediul înconjurător și în corpul uman pentru o perioadă lungă 
de timp sau care perturbă hormonii umani nu sunt clasificate ca deșeuri periculoase. 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes (CRT) in achieving the WEEE recycling 
and recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 Pagina web a Agenției SUA pentru protecția mediului privind bateriile cu ioni de litiu uzate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32008R1272
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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Comisia intenționează să propună adăugarea acestor proprietăți periculoase în 
Regulamentul CLP24. În continuarea acestui demers, Comisia ar trebui să actualizeze 
Directiva-cadru privind deșeurile pentru ca ele să poată fi aplicate la clasificarea 
deșeurilor. 

Caseta 4 

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 

Legislația UE privind substanțele chimice identifică substanțele care pot avea 
efecte grave și adesea ireversibile asupra sănătății umane și asupra mediului ca 
substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Până în prezent au fost 
identificate 224 de astfel de substanțe25. Substanțele care prezintă motive de 
îngrijorare deosebită prezintă următoarele pericole26: 

o sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere: cum ar fi
unii ftalați utilizați ca plastifianți în pardoseli, acoperișuri, fire sau în piele
artificială pentru genți;

o sunt persistente, bioacumulative și toxice și foarte persistente și foarte
bioacumulative: cum ar fi unele substanțe ignifuge bromurate utilizate în
produsele din polistiren pentru izolarea termică a clădirilor, în ambalaje,
în echipamente electronice, în saltele, în scaune auto sau în perdele;

o alte substanțe care prezintă un motiv de îngrijorare echivalent cu cele de
mai sus: cum ar fi perturbatorii endocrini (de exemplu, unii bisfenoli –
bisfenol A este o substanță chimică industrială utilizată pentru fabricarea
policarbonatului, un material plastic dur și transparent, care este utilizat
în multe produse de consum).

24 Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice: Către un 
mediu fără substanțe toxice, COM(2020) 667. 

25 Pagina web a Agenției Europene pentru Produse Chimice privind lista substanțelor care 
prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare. 

26 Pagina web a Agenției Europene pentru Produse Chimice privind substanțele care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32008R1272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f815479a-0f01-11eb-bc07-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/ro/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/ro/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/ro/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Prevenirea deșeurilor periculoase în UE 

În pofida eforturilor UE, generarea de deșeuri periculoase 
a înregistrat o creștere 

38 Prevenirea în primul rând a generării de deșeuri periculoase este cea mai bună
modalitate de a aborda astfel de deșeuri. Acordarea de prioritate prevenirii față de 
tratarea deșeurilor periculoase a fost obiectivul legislației UE privind deșeurile încă de 
la începutul anilor 199027. În 2008, Directiva-cadru privind deșeurile a consacrat acest 
obiectiv în legislația UE prin principiul ierarhiei deșeurilor (a se vedea figura 7). 

Figura 7 – Principiul ierarhiei deșeurilor 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Directivei-cadru privind deșeurile. 

39 În ultimul deceniu, prevenirea generării de deșeuri periculoase a dobândit
o importanță mai mare, reflectată în diversele inițiative de politică și legislative pe care
Comisia le-a pus în aplicare, astfel cum se arată în figura 5. În pofida acestor inițiative,
cantitatea de deșeuri periculoase generate în UE a crescut în mod continuu (a se vedea
figura 8).

27 Articolul 3 din Directiva 91/156/CEE a Consiliului privind deșeurile. 
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Valorificare
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Figura 8 – Cantitatea de deșeuri periculoase generate de statele membre 
în 2018 comparativ cu 2004 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat. 
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40 Începând din 2013, statele membre au obligația de a institui programe de
prevenire a generării de deșeuri28, care să includă măsuri de reducere a substanțelor 
periculoase din materiale și produse. În 2016, Agenția Europeană de Mediu a analizat 
aceste programe și a concluzionat că majoritatea nu includeau astfel de măsuri și nici 
ținte specifice în ceea ce privește reducerea generării de deșeuri periculoase29. Agenția 
a constatat că „prevenirea deșeurilor periculoase pare să aibă o prioritate mai mică 
decât aspectele legate de gestionare și să beneficieze de un sprijin financiar limitat”30. 

Operatorii economici pot preveni producerea de deșeuri 
periculoase prin schimbarea modului în care proiectează și 
fabrică produse 

41 Operatorii economici generează 96 % din deșeurile periculoase din UE (a se vedea
figura 1). Aceștia pot preveni producerea de deșeuri periculoase prin dezvoltarea de 
produse sustenabile, cu cel mai mic impact posibil asupra mediului – așa-numita 
„proiectare ecologică”. Potrivit Comisiei, peste 80 % din impactul asupra mediului al 
unui produs este dictat în faza de proiectare a acestuia31. 

42 În martie 2022, Comisia a propus32 modificarea Directivei privind proiectarea
ecologică. Operatorii economici ar avea obligația de a furniza instalațiilor de tratare 
informații cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare prezente în 
produsele lor și la modul în care acestea ar putea fi reciclate sau eliminate. Aceste 
informații ar urma să fie incluse în „pașaportul digital al produsului”, care va fi în 
vigoare începând cu 2024 (a se vedea figura 9). Comisia consideră că această inițiativă 
va stimula consumatorii să facă alegeri mai sustenabile, la care operatorii economici se 
vor alinia atunci când își vor proiecta produsele. 

28 Articolul 29 din Directiva-cadru privind deșeurile. 

29 Agenția Europeană de Mediu, Prevention of hazardous waste in Europe – the status in 2015, 
2016. 

30 Agenția Europeană de Mediu, comunicatul de presă: European hazardous waste 
management improving, but its prevention needs attention, 2016. 

31 Comunicarea intitulată „Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma”, 
COM(2022) 140. 

32 Propunere de regulament pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică 
pentru produsele sustenabile, COM(2022) 142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1649112555090&uri=CELEX%3A52022DC0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Figura 9 – Grupurile de produse pentru care sunt propuse pașapoarte 
digitale 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Digital Product Passport: sustainable and circular systems. 

43 Operatorii economici pot preveni generarea de deșeuri periculoase și prin
limitarea prezenței substanțelor periculoase în produse. În 2020, Comisia a propus 
reducerea prezenței substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în 
produse33, prin restricționarea în UE a utilizării unora dintre cele mai nocive 
substanțe34. 

44 Operatorii economici pot genera mai puține deșeuri periculoase prin revizuirea
proceselor lor de fabricație. În martie 2022, Comisia a propus modificarea Directivei 
privind emisiile industriale. Propunerea ar impune instalațiilor industriale (inclusiv din 

33 Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice: Către un 
mediu fără substanțe toxice, COM(2020) 667. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD(2022) 128. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1651130627889&uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0667#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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sectorul minier și din cel al producției de baterii) să instituie acțiuni menite să 
intensifice substituirea substanțelor periculoase în procesul de producție și să prevină 
generarea de deșeuri. 

45 Toate aceste măsuri au nevoie de timp pentru a-și demonstra efectele pe deplin. 
Unele produse care generează deșeuri periculoase pot avea un ciclu de viață lung (de 
exemplu, vehicule, clădiri, mobilier, echipamente electrice), ceea ce înseamnă că 
efectele măsurilor luate în prezent, cum ar fi restricțiile de utilizare a anumitor 
substanțe periculoase, vor fi vizibile doar pe termen mediu și lung atunci când 
produsele respective devin în cele din urmă deșeuri. De exemplu, Comisia estimează că 
doar aproximativ 25 % din clădirile construite înainte de 200535, care ar putea conține 
azbest, vor fi eliminate treptat până în 205036. 

Responsabilizarea poluatorilor pentru deșeurile lor contribuie 
la prevenirea generării de deșeuri periculoase 

46 Principiul „poluatorul plătește” înseamnă că poluatorii suportă costurile 
antrenate de poluarea provocată, inclusiv costul măsurilor luate pentru prevenirea, 
combaterea și remedierea poluării, precum și costurile pe care aceasta le impune 
societății. În UE, costurile gestionării deșeurilor trebuie suportate de producătorul de 
deșeuri sau de deținătorii de deșeuri. Statele membre hotărăsc dacă costurile 
gestionării deșeurilor vor fi suportate de către deținătorul de deșeuri sau vor fi 
suportate parțial sau integral de către producătorul produsului care a devenit deșeu. 
Acest din urmă concept se numește „răspundere extinsă a producătorilor”. La nivelul 
UE, unele fluxuri de deșeuri periculoase fac obiectul răspunderii extinse 
a producătorilor în temeiul legislației UE (de exemplu, deșeurile de echipamente 
electrice și electronice sau vehiculele scoase din uz) sau în temeiul legislației naționale 
și al acordurilor cu industria în cauză (de exemplu, uleiurile uzate sau pesticidele)37. 

                                                       
35 Comisia Europeană, comunicat de presă referitor la interzicerea azbestului începând de la 

1 ianuarie 2005. 

36 Calculul Curții de Conturi Europene, pe baza comunicării Comisiei: „Un val de renovări 
pentru Europa – ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de trai, COM(2020) 662. 

37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR), 2014. 

https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Curtea a raportat recent38 că răspunderea extinsă a producătorilor îi stimulează 
pe aceștia să dezvolte produse „mai verzi”, care să evite deșeurile inutile. O serie de 
studii academice39 și de evaluări de politici40 menționează contribuția pozitivă 
a responsabilității extinse a producătorilor la reducerea deșeurilor. Cu toate acestea, 
raportul Curții a subliniat că, deși taxele percepute de la cetățeni sau de la întreprinderi 
ar trebui să fie proporționale cu deșeurile generate și să țină cont pe deplin de daunele 
provocate mediului, dovezile sugerează că externalitățile de mediu sunt internalizate 
doar într-o măsură limitată în aceste taxe. În contextul Planului său de acțiune pentru 
UE privind reducerea la zero a poluării din 2021, Comisia intenționează să remedieze 
deficiențele privind punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește” în 2024. 

  

                                                       
38 Raportul special nr. 12/2021: „Principiul «poluatorul plătește»: aplicare inconsecventă în 

cadrul politicilor de mediu și al acțiunilor pentru mediu ale UE”. 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union waste 
law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 OCDE, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1623311742827&uri=CELEX%3A52021DC0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1623311742827&uri=CELEX%3A52021DC0400
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Tratarea deșeurilor periculoase în UE 

Aplicarea ierarhiei deșeurilor la tratarea deșeurilor periculoase 

48 Începând din 2008, statele membre trebuie să se asigure că deșeurile periculoase
sunt tratate în conformitate cu ierarhia deșeurilor (a se vedea figura 7). Deșeurile 
periculoase ar trebui, de preferință, să fie pregătite pentru reutilizare, opțiune urmată 
de reciclare. Fracțiunile de deșeuri care nu pot fi reciclate ar trebui valorificate prin 
incinerare cu producție de energie. În ultimă instanță, deșeurile periculoase ar trebui 
eliminate41. 

49 Dacă ar dispune de o perspectivă completă asupra modului în care deșeurile
periculoase generate în UE sunt tratate, Comisia și statele membre ar putea evalua 
măsura în care ierarhia deșeurilor este aplicată în mod adecvat. O astfel de perspectivă 
generală nu poate fi însă obținută din cauza discrepanței între cantitatea de deșeuri 
periculoase raportată ca fiind generată și cea raportată ca fiind tratată în UE. În 2018, 
în UE au fost generate aproximativ 102 milioane de tone de deșeuri periculoase (a se 
vedea punctul 12), în timp ce cantitatea totală de deșeuri periculoase tratate a fost de 
82 de milioane de tone42, discrepanța dintre cele două cantități fiind de 20 de milioane 
de tone (19 %). În același an, 3,6 milioane de tone de deșeuri periculoase au fost 
importate în UE și 0,7 milioane de tone au fost exportate în vederea tratării lor în afara 
UE43. Dacă se iau în considerare aceste importuri și exporturi, discrepanța în raportare 
crește la 22 de milioane de tone (21 %). Ea variază de la aproximativ 1 % pentru unele 
state membre, cum ar fi Bulgaria, Estonia și Grecia, la peste 50 % pentru altele, cum ar 
fi Cehia, Slovacia, Austria și Lituania (a se vedea figura 10). 

41 Articolul 4 din Directiva-cadru privind deșeurile. 

42 Datele Eurostat privind tratarea deșeurilor. 

43 Datele Eurostat privind expedierea deșeurilor. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Figura 10 – Discrepanța în raportare între deșeurile periculoase generate 
și cele tratate în 2018 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat privind generarea, tratarea și expedierea 
deșeurilor. 

50 Discrepanța între deșeurile periculoase generate și cele tratate poate fi atribuită 
mai multor motive44: deșeurile generate într-o anumită perioadă pot să fie înregistrate 
ca fiind tratate într-o altă perioadă, lipsa de informații privind importurile și exporturile 
sau posibile eliminări în condiții ilegale a deșeurilor periculoase. Această discrepanță s-
ar putea datora, de asemenea, diferitelor metode de raportare a deșeurilor 
periculoase generate și tratate. De exemplu, deșeurile care conțin componente atât 
periculoase, cât și nepericuloase ar putea fi înregistrate ca fiind deșeuri în proporție de 
100 % periculoase generate. Or, deșeurile aferente care sunt în realitate tratate ar 
include doar componentele periculoase (a se vedea un exemplu în acest sens în 

                                                       
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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figura 11). Comisia intenționează să clarifice această discrepanță între generarea și 
tratarea deșeurilor periculoase prin elaborarea unor conturi experimentale privind 
deșeurile pe baza unor date estimate45. 

Figura 11 – Exemplu de discrepanță pentru vehiculele scoase din uz din 
cauza metodelor de raportare diferite 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat din 2018 privind generarea și tratarea 
deșeurilor periculoase provenite de la vehiculele scoase din uz. 

51 În ceea ce privește aplicarea ierarhiei deșeurilor, datele disponibile indică faptul
că, în 2018, la fel ca în 2010 – anul în care au devenit disponibile date privind reciclarea 
deșeurilor –, mai mult de jumătate din deșeurile periculoase tratate în UE erau încă 
eliminate și aproape nicio proporție nu erau reutilizate (a se vedea punctul 52), iar 
doar 45 % din deșeuri erau reciclate și valorificate (a se vedea figura 12). Acest lucru se 
întâmplă în pofida numeroaselor acțiuni întreprinse de UE pentru a aduce deșeurile 
periculoase la un nivel mai înalt în ierarhia deșeurilor (a se vedea punctul 39). În 2009, 
Comisia estima că 97 % din deșeurile periculoase generate în UE ar putea fi fie 
reciclate, fie valorificate46.  

45 Comisia, prezentare în cadrul seminarului CEE-ONU/OCDE privind punerea în aplicare a 
Sistemului de conturi economice și de mediu: Introduction to waste accounts and possible 
integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 

Deșeuri generate:
7 milioane de tone
(întregul vehicul scos din uz)

Deșeuri tratate:
1,7 milioane de tone*

(numai componentele periculoase ale 
vehiculului scos din uz)

Discrepanță

* Reciclate, valorificate sau eliminate

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Figura 12 – Nicio evoluție vizibilă în aplicarea ierarhiei deșeurilor la 
deșeurile periculoase în UE între 2010 și 2018 

Notă: nu există date referitoare la pregătirea pentru reutilizare. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat privind tratarea deșeurilor periculoase. 

Majoritatea deșeurilor periculoase nu se pretează la pregătirea pentru 
reutilizare 

52 Opțiunea preferată pentru tratarea deșeurilor periculoase este pregătirea
acestora pentru reutilizare. Aceasta presupune „operațiunile de verificare, curățare 
sau valorificare prin reparare” a produselor aruncate, astfel încât acestea să poată fi 
reutilizate fără nicio altă operațiune de pre-tratare47. Nu sunt disponibile la nivelul UE 
date sistematice cu privire la cantitatea de deșeuri periculoase care sunt pregătite 
pentru reutilizare. Potrivit Comisiei, este vorba despre o cantitate foarte limitată, 
deoarece nu există opțiuni clare de reutilizare pentru majoritatea fluxurilor de deșeuri 
periculoase, în principal deoarece ele reprezintă produse reziduale ale proceselor 
industriale. 

UE se confruntă cu provocări legate de creșterea reciclării deșeurilor 
periculoase 

53 Reciclarea este a doua opțiune preferată pentru tratarea deșeurilor periculoase.
Figura 12 arată că, în 2018, 34 % din deșeurile periculoase tratate în UE au fost 
reciclate. Acest procent s-a situat cu puțin sub cel din 2010, când 36 % din deșeurile 
periculoase au fost reciclate. 

47 Articolul 3 din Directiva-cadru privind deșeurile. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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54 Performanța statelor membre în materie de reciclare nu poate fi evaluată decât
parțial pe baza datelor disponibile. Acestea arată cât din deșeurile periculoase ale 
statelor membre este reciclat pe teritoriul lor, nu și cantitatea de deșeuri reciclate în 
străinătate. În 2018, țările care au reciclat pe teritoriul lor majoritatea deșeurilor 
periculoase generate sau importate au fost Grecia (91 %) și Croația (84 %), urmate de 
Danemarca și Polonia (79 %), astfel cum se arată în anexa III. Alte țări, cum ar fi 
Bulgaria și Irlanda, reciclează doar 2 % din deșeurile periculoase pe teritoriul lor, iar 
Malta deloc. Acest stat exportă cea mai mare parte a deșeurilor sale periculoase, din 
care 75 % sunt reciclate sau valorificate prin incinerare cu producție de energie. 

55 UE poate influența cantitatea de deșeuri periculoase care este reciclată prin
stabilirea unor obiective de reciclare. Până în prezent, UE a stabilit obiective pentru 
trei fluxuri de deșeuri care sunt parțial periculoase (deșeurile de echipamente electrice 
și electronice, bateriile și vehiculele scoase din uz), astfel cum se arată în caseta 5. 
Acestea au fost cele trei fluxuri de deșeuri periculoase cele mai reciclate din UE, cu rate 
de reciclare de peste 90 % în 2018 pentru componentele lor periculoase48. 

48 Datele Eurostat pentru 2018 privind reciclarea fluxurilor de deșeuri periculoase, la nivelul 
UE. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Caseta 5 

Obiectivele UE în materie de reciclare pentru anumite fluxuri de 
deșeuri care sunt parțial periculoase 

În ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice49, statele 
membre trebuie: 

o începând din 2018, să respecte un obiectiv minim de reciclare cuprins 
între 55 % și 80 %, în funcție de tipul de echipament. 

În ceea ce privește bateriile și acumulatorii50, statele membre trebuie: 

o începând din 2011, să atingă rate de reciclare de 65 % din greutatea 
medie a bateriilor și acumulatorilor cu plumb acid, de 75 % din greutatea 
medie a bateriilor/acumulatorilor nichel-cadmiu și de 50 % din greutatea 
medie a altor deșeuri de baterii/acumulatori. În 2020, Comisia a propus 
majorarea acestor obiective51. 

În ceea ce privește vehiculele scoase din uz52, începând din 2015, statele membre 
trebuie să îndeplinească obiective anuale minime de reciclare de 85 % greutate 
medie pe vehicul. 

                                                       
49 Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. 

50 Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. 

51 Propunere de regulament privind bateriile și deșeurile de baterii, COM(2020) 798. 

52 Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 În 2009, Comisia a identificat alte fluxuri de deșeuri periculoase pentru care ar fi
posibilă creșterea reciclării: deșeuri minerale provenite din construcții și demolări, 
deșeuri de ardere și două tipuri de deșeuri chimice (uleiuri uzate și solvenți uzați)53. UE 
nu a introdus încă obiective de reciclare pentru aceste fluxuri. Reciclarea acestor 
fluxuri de deșeuri este, de asemenea, împiedicată de absența unor norme clare care să 
permită considerarea rezultatului reciclat ca produs comercializabil ce nu mai este 
deșeu54. Acest lucru limitează oportunitățile pe piață pentru operatorii de deșeuri din 
UE55. 

57 Există, de asemenea, fluxuri de deșeuri periculoase care în prezent sunt tehnic
imposibil de reciclat la scară largă sau într-un mod viabil din punct de vedere economic 
(de exemplu, sticla contaminată cu substanțe periculoase, cum ar fi lămpile 
fluorescente56). UE a investit în dezvoltarea unor astfel de tehnologii, în special prin 
programele Orizont 2020 și LIFE, însă ele nu sunt încă utilizate la scară industrială. 

58 Pentru a recicla alte fluxuri de deșeuri periculoase, cum ar fi deșeurile de
materiale plastice și deșeurile textile care conțin poluanți organici persistenți și metale 
grele, operatorii de deșeuri trebuie să le decontamineze, adică să înlăture substanțele 
periculoase conținute în acestea. Studii recente au arătat că, în ciuda decontaminării, 
o gamă largă de substanțe periculoase (inclusiv unele care au fost eliminate treptat
prin legislația UE) au fost găsite în materiale reciclate, inclusiv hârtie, materiale
plastice, cauciuc și textile57. Explicația constă în faptul că operatorii de reciclare nu
dispun de informații suficiente privind compoziția chimică a deșeurilor pe care le
tratează58 și, prin urmare, nu pot efectua o decontaminare adecvată. Potrivit Comisiei,
alte explicații ar putea fi utilizarea unor practici necorespunzătoare de gestionare

53 Delgado L. et al., End-of-Waste Criteria, 2009. 

54 Comunicare a Comisiei cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind 
economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele 
chimice, produsele și deșeurile, COM(2018) 32. 

55 Observație de la Hazardous Waste Europe privind Impactul gestionării deșeurilor asupra 
mediului – revizuirea cadrului UE privind deșeurile, 2022. 

56 Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tube (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021; Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=COM%3A2018%3A32%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impactul-gestionarii-deseurilor-asupra-mediului-revizuirea-cadrului-UE-privind-deseurile/F2888110_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impactul-gestionarii-deseurilor-asupra-mediului-revizuirea-cadrului-UE-privind-deseurile_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Impactul-gestionarii-deseurilor-asupra-mediului-revizuirea-cadrului-UE-privind-deseurile_ro
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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a deșeurilor, limitările tehnologiilor disponibile în materie de sortare și decontaminare 
sau cazul unor materiale importate care au fost reciclate în afara UE la standarde mai 
scăzute. 

59 Aceste probleme reduc încrederea în materialele reciclate și constituie un
obstacol important în calea reciclării deșeurilor periculoase59. Comisia a luat măsuri în 
acest sens60 și, începând din 2021, întreprinderile care furnizează pe piața UE articole 
care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită într-o concentrație 
de peste 0,1 % trebuie să comunice informațiile privind aceste articole într-un registru 
public al UE61. În aprilie 2022, lideri din diverse industrii au indicat că se confruntă în 
continuare cu o lipsă de informații cu privire la conținutul chimic și la proprietățile 
periculoase în lanțurile lor de aprovizionare și au solicitat Comisiei să ceară ca astfel de 
informații să fie furnizate pentru toate substanțele chimice62. 

60 Începând din 2025, statele membre vor trebui să asigure colectarea separată
a deșeurilor periculoase care provin din gospodării63. Aceasta reprezintă 
o oportunitate de a crește ponderea deșeurilor periculoase reciclate provenite din
produse de consum (cum ar fi echipamentele electrice și electronice sau bateriile
portabile).

Aproximativ jumătate din deșeurile periculoase incinerate nu sunt 
utilizate pentru producerea de energie 

61 În 2018, principalele tipuri de deșeuri incinerate cu valorificare energetică în UE
au fost lemnul contaminat, deșeurile chimice (în principal substanțe chimice și solvenți 
uzați) și reziduurile generate la sortarea deșeurilor. Ultimele două categorii au fost, de 
asemenea, principalele deșeuri periculoase incinerate fără valorificare energetică64. 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice – Către un 
mediu fără substanțe toxice, COM(2020) 667. 

61 Baza de date SCIP. 

62 Open letter to the Commission regarding transparency, 2022. 

63 Articolul 20 din Directiva-cadru privind deșeurile. 

64 Datele Eurostat privind incinerarea deșeurilor periculoase cu și fără valorificare energetică. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0667#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
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62 În anexa III se arată că, în 2018, 8 % din deșeurile periculoase tratate în UE au 
fost arse pentru a produce energie, iar 6 % au fost incinerate fără valorificare 
energetică, aproape aceleași cifre ca în 2008. În mod similar reciclării, din cauza 
problemelor legate de disponibilitatea datelor, performanța statelor membre în 
materie de valorificare prin producția de energie poate fi evaluată numai dacă aceasta 
a avut loc pe teritoriul lor. 

63 ONG‐urile subliniază impactul negativ al incinerării deșeurilor ca sursă de energie 
cu emisii ridicate de dioxid de carbon care cauzează poluarea atmosferică toxică și 
poate deturna deșeurile de la reciclare65. În același timp, operatorii de gestionare 
a deșeurilor consideră incinerarea cu valorificare energetică ca o sursă alternativă de 
energie în contextul actual al crizei energetice din UE66. În 2020, 4 % din energia 
produsă în UE a utilizat deșeuri, în timp ce energia din surse regenerabile a reprezentat 
aproximativ 41 %, energia nucleară 31 %, combustibilii fosili solizi 15 %, gazele naturale 
7 % și țițeiul 3 %67. 

64 Regulamentul privind taxonomia ar putea oferi o oportunitate de a dezvolta în 
continuare capacitatea de incinerare, întrucât definește incinerarea tuturor deșeurilor 
periculoase „nereciclabile” ca investiție verde (a se vedea punctul 31). 

65 Noile tehnologii (de exemplu, inteligența artificială) ar putea contribui, de 
asemenea, la o mai bună sortare a deșeurilor periculoase68 și la îmbunătățirea reciclării 
acestora prin reducerea contaminării între deșeurile periculoase și cele nepericuloase. 
Ele ar putea ameliora și valorificarea materiilor prime critice, de exemplu cuprul și 
nichelul conținut în echipamente electrice și electronice69. Aceste tehnologii ar putea 
aduce, de asemenea, noi soluții pentru tratarea componentelor periculoase70. 

                                                       
65  ClientEarth, Impacturile incinerării deșeurilor asupra mediului, 2021. 

66  Asociația Europeană pentru Gestionarea Deșeurilor (FEAD).  

67  Datele Eurostat privind producția de energie primară în 2020. 

68  Agenția Europeană de Mediu, Digital waste management, 2020. 

69  Sipka S., Towards circular e‐waste management: How can digitalisation help?, 2021.  

70  Exemplu de proiect finanțat de UE privind reciclarea policlorurii de vinil contaminate cu 
substanțe periculoase: REMADYL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/


 39 

 

Aproximativ jumătate din deșeurile periculoase sunt încă eliminate 

66 În 2018, aproximativ jumătate din deșeurile periculoase tratate în UE au fost 
eliminate, aceasta fiind opțiunea de tratare a deșeurilor cea mai puțin preferabilă. 
O mică parte din aceste deșeuri, în jur de 10 %71, au fost incinerate fără valorificare 
energetică (a se vedea punctul 62), în timp ce restul de 90 %72 au fost depuse la 
depozite de deșeuri sau în cavități naturale, pe fundul mării sau în lacuri și iazuri create 
artificial. 

67 În conformitate cu principiul ierarhiei deșeurilor, eliminarea deșeurilor 
periculoase ar trebui să fie rezervată fluxurilor de deșeuri periculoase care nu pot fi 
reciclate sau valorificate în energie, cum ar fi deșeurile de ardere rezultate din 
incinerarea deșeurilor periculoase. Figura 13 arată că, în 14 state membre, ponderea 
deșeurilor periculoase depuse la depozite de deșeuri sau depozitate prin alte mijloace 
a crescut față de 2008. 

                                                       
71 Datele Eurostat privind eliminarea deșeurilor periculoase – Incinerarea fără valorificare 

energetică. 

72 Datele Eurostat privind eliminarea deșeurilor periculoase – Depozite de deșeuri și altele. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Figura 13 – Ponderea deșeurilor periculoase depuse la depozite de 
deșeuri sau depozitate prin alte mijloace 

Notă: nu există deșeuri depuse la depozite de deșeuri sau depozitate prin alte mijloace în Malta și 
Luxemburg. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat privind deșeurile periculoase depuse la 
depozite de deșeuri sau depozitate prin alte mijloace. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Numeroase state membre exportă deșeurile lor periculoase pentru a fi eliminate 
într-un alt stat membru sau în afara UE, și anume în țările membre ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb (a se vedea anexa III). În 2018, 22 % din cele 7,6 milioane 
de tone de deșeuri periculoase exportate de statele membre au fost eliminate. 
În 2021, Comisia a propus73 interzicerea tuturor expedierilor de deșeuri destinate 
eliminării în interiorul și în afara UE, cu excepția cazurilor în care statele membre pot 
demonstra că deșeurile nu pot fi valorificate într-un mod fezabil din punct de vedere 
tehnic și viabil din punct de vedere economic pe teritoriul lor. Această propunere face 
în prezent obiectul discuțiilor între Parlament și Consiliu (a se vedea punctul 82). 

69 Începând din 2030, statele membre vor avea obligația de a limita depozitarea 
tuturor deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, care sunt adecvate pentru 
reciclare74. 

Aplicarea unor norme mai stricte pentru gestionarea deșeurilor 
periculoase 

70 Gestionarea deșeurilor periculoase face obiectul unor norme mai stricte decât 
gestionarea altor tipuri de deșeuri (a se vedea punctul 23). Studiile arată că, deși 
statele membre au transpus aceste cerințe mai stricte în legislația națională, ele s-au 
confruntat cu dificultăți în aplicarea lor, în special în ceea ce privește trasabilitatea 
deșeurilor periculoase și interdicția de amestecare75. Colegiuitorii au consolidat aceste 
norme în 2018 prin ultima modificare a Directivei-cadru privind deșeurile. 

71 Statele membre au obligația de a asigura trasabilitatea deșeurilor periculoase de 
la generare până la tratarea finală. În teorie, o astfel de urmărire ar putea fi efectuată 
utilizând date privind generarea, tratarea și expedierea deșeurilor periculoase. Cu 
toate acestea, datele disponibile nu permit o astfel de trasabilitate (a se vedea 
punctele 49-50). 

                                                       
73 Articolul 11 din propunerea de modificare a Regulamentului privind transferurile de 

deșeuri, COM(2021) 709. 

74 Pagina web a Comisiei privind depozitarea deșeurilor. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1642757230360&uri=CELEX%3A52021PC0709
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 Directiva-cadru privind deșeurile nu stabilește modul în care ar trebui să aibă loc
trasabilitatea de la generare până la tratarea finală a deșeurilor periculoase. Un raport 
din 201776 a indicat că trasabilitatea deșeurilor periculoase în regiunile UE era 
împiedicată de informațiile inconsecvente și incompatibile privind deșeurile 
periculoase declarate de diferiți operatori economici implicați în gestionarea acestor 
deșeuri. 

73 Pentru a remedia problemele legate de trasabilitatea deșeurilor periculoase (a se
vedea punctele 71-72), statele membre au trebuit să instituie registre electronice ale 
deșeurilor periculoase generate și tratate pe teritoriul lor începând din 2020. De 
asemenea, UE intenționează să creeze un registru electronic la nivelul UE al 
expedierilor de deșeuri, inclusiv de deșeuri periculoase77. În acest stadiu, nu este 
prevăzut să se garanteze că registrele naționale ale deșeurilor periculoase pot asigura 
un schimb de informații cu sistemul UE pentru expedierile de deșeuri. 

74 Amestecarea diferitor fluxuri de deșeuri periculoase poate genera substanțe
periculoase suplimentare care nu erau prezente inițial. Amestecarea deșeurilor 
periculoase cu deșeuri nepericuloase poate duce la contaminarea acestora din urmă și 
le pot face improprii reciclării. De asemenea, amestecarea poate dilua deșeurile 
periculoase. UE a interzis amestecarea deșeurilor periculoase începând din 199178. 
În 201779, un studiu al UE a constatat că statele membre efectuează un număr limitat 
de inspecții privind amestecarea sau diluarea deșeurilor periculoase. 

Traficul de deșeuri periculoase în UE 

75 Normele mai stricte în materie de gestionare și de siguranță care se aplică pentru
deșeurile periculoase impun sarcini administrative suplimentare și costuri de tratare 
mai mari pentru operatorii economici. Pe baza unui sondaj efectuat în 201380 în rândul 
rafinăriilor, s-a estimat într-un studiu că costul median al gestionării tuturor deșeurilor 

76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Propunere de modificare a Regulamentului privind expedierile de deșeuri, COM(2021) 709. 

78 Directiva 91/689/CEE privind deșeurile periculoase. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

80 2013 survey of waste production and management at European refineries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1642757230360&uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
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periculoase în Europa era de 238 de euro/tonă, comparativ cu 63 de euro/tonă pentru 
deșeurile nepericuloase81. Acest lucru dă naștere riscului de trafic de deșeuri 
periculoase, prin care operatorii nu declară deșeurile generate ca fiind periculoase și le 
aruncă ilegal în UE sau le expediază ilegal în cadrul UE sau în afara acesteia. Un raport 
din 2016 a estimat că întreprinderile care recurg la eliminarea ilegală a deșeurilor 
periculoase ar putea economisi până la 400 % din costuri. 

Deșeuri nedeclarate ca fiind periculoase 

76 În 2021, declararea deșeurilor periculoase ca fiind nepericuloase era principala 
metodă de trafic de substanțe periculoase în UE82. Acest lucru poate avea loc, de 
exemplu, prin documente false privind compoziția chimică a deșeurilor, analize false 
furnizate de laboratoare, falsificarea înregistrărilor de încărcare/descărcare și 
clasificarea intenționată a deșeurilor periculoase ca fiind nepericuloase83. 

77 Alte practici utilizate de operatori pentru a evita declararea deșeurilor ca fiind 
periculoase includ amestecarea acestora cu deșeuri nepericuloase – diluarea 
concentrației de substanțe periculoase în deșeuri, astfel încât proprietățile periculoase 
să nu mai poată fi verificate (a se vedea punctul 74) – sau clasificarea deșeurilor 
periculoase drept bunuri de ocazie. De exemplu, deșeurile provenite de la 
echipamente electrice și electronice și piesele auto uzate pot fi declarate ca bunuri de 
ocazie și ajung să fie reciclate într-un mod nesigur sau să fie aruncate ilegal84. Un 
raport al Comisiei85 a arătat că, în 2017, 3,8 milioane de vehicule uzate au dispărut de 
pe piața legală (a se vedea figura 14). 

                                                       
81 Costurile estimate au fost convertite din dolari americani în euro utilizând cursul de schimb 

al Eurostat pentru 2013. 

82 Europol, Environmental crime in the age if climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

84 Organizația Mondială a Vămilor, Illegal waste trafficking: more data is key to getting 
a better grip on this trade, 2019; Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu, 
Used vehicles and the environment, 2020. 

85 Evaluarea Directivei privind vehiculele scoase din uz, documentul SWD(2021) 60 al Comisiei. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Figura 14 – Vehicule cu locație necunoscută în UE în 2017 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza evaluării din 2021 de către Comisie a Directivei privind 
vehiculele scoase din uz. 

Aruncarea ilegală 

78 Aruncarea ilegală de deșeuri periculoase este o practică răspândită pe scară largă
a traficului ilegal de deșeuri86. Deșeurile periculoase pot fi aruncate în locuri autorizate 
în afara normelor legale, pot fi abandonate pe șantiere de construcții sau pe terenuri 
agricole ori pot fi aruncate în locuri neautorizate sau în cariere87. O operațiune a 
Interpol din 2017 axată pe deșeurile periculoase a constatat că cele mai frecvente 
tipuri de deșeuri periculoase eliminate ilegal în Europa erau deșeurile din construcții și 
demolări, deșeurile din industria autovehiculelor (vehicule scoase din uz, ulei pentru 
vehicule și baterii pentru vehicule) și deșeurile chimice (medicamente expirate, 

86 Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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nămoluri, vopsele, pesticide și piele tăbăcită). Un caz de aruncare ilegală este descris în 
caseta 6. 

Caseta 6 

Aruncarea ilegală de deșeuri periculoase în Italia 

Deșeuri toxice sunt arse și îngropate ilegal în regiunea Campania de la sfârșitul 
anilor 1980. Un studiu privind eliminarea ilegală a deșeurilor periculoase în Italia 
a indicat că, între ianuarie 2012 și august 2013, au fost raportate 6 034 de incendii 
toxice în regiune88. 

În urma protestelor cetățenilor ca urmare a intensificării problemelor de sănătate 
în rândul populației din apropiere, guvernul italian a decis în 2014 să înăsprească 
sancțiunile împotriva unor astfel de practici. Totuși, în 2021, au fost raportate 
1 406 incendii de deșeuri89. 

Expedierea ilegală în interiorul sau în afara UE 

79 După cum se observă în figura 15, o mică parte din deșeurile periculoase din UE
(8,2 milioane de tone în 2020) sunt expediate în condiții legale între statele membre 
(7,3 milioane de tone) și în afara UE către țări membre ale OCDE și ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb (0,9 milioane de tone). Tratarea în condiții de siguranță 
a deșeurilor periculoase necesită instalații de tratare specializate, care este posibil să 
nu fie disponibile în țara de origine. De asemenea, pot exista opțiuni de tratare mai 
economice în alte state membre sau în afara UE. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Guvernul italian – Ministerul Afacerilor Interne, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti 
grazie all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Figura 15 – Expedierile legale în interiorul și în afara UE a deșeurilor 
periculoase în 2020 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat privind expedierile de deșeuri periculoase. 

80 Fluxurile de deșeuri periculoase cele mai afectate de expedierile ilegale în 2020
au fost echipamentele electrice și electronice, vehiculele scoase din uz și materialele 
plastice care conțin componente periculoase90. OLAF estimează că 30 % din totalul 
expedierilor de deșeuri în interiorul și dinspre UE sunt ilicite91. Un exemplu de 
expediere ilegală este furnizat în caseta 7. 

90 Analiza Curții de Conturi Europene a rapoartelor naționale din 2020 cu privire la punerea în 
aplicare a Convenției de la Basel. 

91 Raportul de activitate al OLAF pe 2021. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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Caseta 7 

Auditul a arătat modul în care deșeurile periculoase sunt 
transportate pe piața neagră 

Regulamentul privind transferurile de deșeuri clasifică deșeurile fie ca deșeuri 
incluse pe „lista verde”, cărora li se aplică cerințe mai puțin stringente privind 
transferul, fie ca deșeuri incluse pe „lista galbenă”, cărora li se aplică cerințe mai 
stricte. 

În urma unui audit comun desfășurat în 2012 de instituțiile supreme de audit din 
șapte state membre plus Norvegia92 cu privire la asigurarea respectării 
Regulamentului privind transferurile de deșeuri, s-a constatat că deșeurile 
periculoase erau adesea importate și exportate ca „mărfuri” sau ca deșeuri incluse 
pe „lista verde”, cu scopul de a se evita procedurile mai stricte aplicabile 
deșeurilor incluse pe „lista galbenă”. 

81 Traficul de deșeuri este profitabil. Veniturile obținute anual din acesta sunt 
estimate la o valoare cuprinsă între 1,5 miliarde de euro și 1,8 miliarde de euro93 
numai pentru traficul de deșeuri periculoase, riscul de sancțiuni fiind unul scăzut94. 
Detectarea, anchetele și urmăririle penale sunt rare, iar sancțiunile sunt mici95. 

82 Traficul ilegal a crescut în ultimul deceniu și se preconizează că va crește în 
continuare96, pe măsură ce cantitatea de deșeuri periculoase generate crește și intră în 
vigoare norme mai stricte privind gestionarea deșeurilor periculoase și pe măsură ce 
exportul de deșeuri periculoase devine mai dificil97. Comisia a luat măsuri pentru 
a soluționa această problemă. În 2021, Comisia a propus interzicerea expedierii de 
deșeuri periculoase destinate eliminării, îmbunătățirea controalelor asupra 
expedierilor în interiorul UE și creșterea sancțiunilor și a pedepselor. De asemenea, 

                                                       
92 Raport comun bazat pe opt audituri naționale, Coordinated audit on the enforcement of the 

European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Biroul European pentru Mediu, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

94 Documentul de analiză nr. 04/2021: „Acțiunile UE în ceea ce privește deșeurile electronice 
și provocările existente în acest domeniu”. 

95 Basel Institute on Governance, prezentare în cadrul unui webinar: Illegal waste trade: 
what’s driving this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 Pagina web privind deșeurile de plastic și deșeurile periculoase a Biroului Națiunilor Unite 
pentru Droguri și Criminalitate.  

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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a propus să fie considerate infracțiuni colectarea, transportul, valorificarea sau 
eliminarea contrare legii ale deșeurilor periculoase prin modificarea Directivei privind 
protecția mediului prin intermediul dreptului penal. În septembrie 2022, ambele 
propuneri legislative făceau obiectul discuțiilor între Parlament și Consiliu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
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Provocări și oportunități 
83 Deșeurile periculoase reprezintă amenințări multiple la adresa sănătății umane și 
a mediului. Gestionarea lor a făcut obiectul unor reglementări restrictive în UE, fiind 
aplicate norme mai stricte în comparație cu alte deșeuri. UE a luat o serie de inițiative 
pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor periculoase, prin consolidarea legislației, 
elaborarea de strategii și furnizarea de finanțare pentru a sprijini proiecte de 
gestionare a deșeurilor. Comisia a lansat numeroase proceduri de constatare 
a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu au transpus cerințele UE 
în norme naționale (a se vedea punctele 22-31). 

84 Generarea de deșeuri periculoase a crescut continuu și se preconizează că va 
crește și mai mult în viitor. Provocările care rămân de abordat în ceea ce privește 
gestionarea deșeurilor periculoase în UE sunt următoarele: 

o gestionarea cantității tot mai mari de deșeuri periculoase prin prevenirea 
generării lor ori de câte ori acest lucru este posibil; 

o îmbunătățirea clasificării deșeurilor periculoase; 

o clarificarea discrepanței dintre cantitatea de deșeuri periculoase raportată ca fiind 
generată și cea raportată ca fiind tratată și asigurarea trasabilității de la generare 
până la tratarea finală; 

o limitarea eliminării deșeurilor periculoase și încurajarea, acolo unde este posibil, 
a reciclării lor; 

o combaterea traficului ilegal de deșeuri periculoase. 

85 Comisia a luat măsuri pentru a îmbunătăți clasificarea deșeurilor periculoase, care 
este esențială pentru identificarea și tratarea corespunzătoare a acestora. Cu toate 
acestea, statele membre și deținătorii de deșeuri se confruntă în continuare cu 
provocări pentru a asigura o clasificare consecventă a deșeurilor periculoase. Pentru 
a remedia această problemă, Comisia ar putea, de exemplu, să continue să alinieze 
diferitele acte legislative ale UE aplicabile (a se vedea punctele 32-37). 

86 Prevenirea generării de deșeuri periculoase este cea mai importantă și este deja 
prioritară în legislația UE. Operatorii economici își pot limita deșeurile periculoase prin 
adoptarea unor practici de proiectare ecologică și prin reducerea utilizării de substanțe 
periculoase în procesele de producție. Furnizarea mai multor informații consumatorilor 
cu privire la prezența substanțelor periculoase în produse le-ar permite acestora să 
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facă alegeri mai sustenabile. Acest lucru ar influența, la rândul său, modul în care 
operatorii economici își proiectează produsele și ar preveni generarea de deșeuri 
periculoase. Comisia ar putea, de exemplu, să aibă în vedere extinderea utilizării 
pașapoartelor digitale la mai multe produse care generează deșeuri periculoase la 
sfârșitul ciclului lor de viață. Remedierea deficiențelor de la nivelul aplicării principiului 
„poluatorul plătește”, ceea ce Comisia intenționează să facă în 2024 în contextul 
Planului său de acțiune pentru UE din 2021 privind reducerea la zero a poluării, 
constituie o ocazie de a se asigura că poluatorii dau seamă într-o mai mare măsură 
pentru deșeurile lor (a se vedea punctele 38-47). 

87 Există o discrepanță de 21 % între datele referitoare la deșeurile periculoase 
generate și datele referitoare la cele tratate în UE, iar datele actuale sunt insuficiente 
pentru a asigura trasabilitatea deșeurilor periculoase. Acest lucru demonstrează 
necesitatea de a îmbunătăți datele relevante privind deșeurile periculoase. Comisia ar 
putea, de exemplu, să aibă în vedere stabilirea unor condiții minime de operare pentru 
registrele electronice ale deșeurilor periculoase instituite de statele membre și să le 
alinieze la registrul european pentru expedierea deșeurilor. S-ar crea astfel ocazia unei 
mai bune urmăriri a deșeurilor periculoase de la generare până la tratarea finală (a se 
vedea punctele 48-50 și 70-73). 

88 Deșeurile periculoase trebuie tratate de instalații de tratare specializate care 
respectă cerințele de siguranță. Acest lucru este încă îngreunat de diferite dificultăți, 
precum faptul că operatorii amestecă deșeurile periculoase cu alte tipuri de deșeuri în 
timpul tratării acestora. În pofida inițiativelor UE, majoritatea deșeurilor periculoase 
continuă să fie eliminate, mai degrabă decât să fie pregătite pentru reutilizare, 
reciclate sau valorificate. În special, reciclarea deșeurilor periculoase ar putea beneficia 
de dezvoltarea de noi tehnologii. Nevoia de a ameliora tehnologiile și capacitățile de 
valorificare a materiilor prime critice din deșeuri ar veni, de asemenea, în sprijinul 
autonomiei strategice a UE. Regulamentul privind taxonomia oferă ocazia de a canaliza 
mai multe investiții private către activitățile de reciclare. Acest lucru ar putea fi 
o soluție pentru deșeurile periculoase încă imposibil de reciclat într-un mod viabil. În 
plus, îmbunătățirea practicilor de decontaminare și de gestionare a deșeurilor la 
nivelul statelor membre și al deținătorilor de deșeuri ar putea deschide noi 
oportunități pe piață pentru rezultatul reciclat (a se vedea punctele 51-69 și 74). 

89 În fine, traficul și aruncarea ilegală de deșeuri periculoase continuă să fie 
o afacere profitabilă, cu rate scăzute de detectare și de sancțiuni. Utilizarea digitalizării, 
care reprezintă o oportunitate de a urmări mai bine deșeurile periculoase, și un 
mecanism de sancțiuni mai disuasiv ar putea limita posibilitățile de trafic ilegal. 
Interzicerea tuturor expedierilor de deșeuri în interiorul și în afara UE în vederea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1623311742827&uri=CELEX%3A52021DC0400
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eliminării lor, pe care Comisia a propus-o în 2021, ar putea contribui și mai mult la 
limitarea traficului ilegal de deșeuri periculoase (a se vedea punctele 75-82). 

Prezentul document de analiză a fost adoptat de Camera I, condusă de doamna 
Joëlle Elvinger, membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 
14 decembrie 2022. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 Tony Murphy 
 Președinte 
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Anexe 

Anexa I – Legislația UE aplicabilă deșeurilor periculoase 

Gestionarea deșeurilor 

o Directiva-cadru privind deșeurile – Directiva 2008/98/CE

o Lista europeană a deșeurilor – Decizia 2000/532/CE a Comisiei

Operațiunile specifice deșeurilor 

o Depozitele de deșeuri – Directiva 1999/31/CE

o Regulamentul privind transferurile de deșeuri – Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

o Protecția mediului prin intermediul dreptului penal – Directiva 2008/99/CE

o Emisii industriale (incinerarea și tratarea deșeurilor) – Directiva 2010/75/UE

o Controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase 
– Directiva 2012/18/UE

o Propunere de revizuire a Directivei privind emisiile industriale (2022)

o Propunere de regulament nou privind expedierile de deșeuri (2021)

o Propunere de revizuire a Directivei privind protecția mediului prin intermediul 
dreptului penal (2021)

Fluxuri de deșeuri specifice 

o Ambalajele și deșeurile de ambalaje – Directiva 94/62/CE

o Eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) 
– Directiva 96/59/CE

o Vehiculele scoase din uz – Directiva 2000/53/CE

o Bateriile și acumulatorii – Directiva 2006/66/CE

o Deșeurile din industria extractivă – Directiva 2006/21/CE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
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o Restricțiile privind substanțele periculoase în echipamentele electrice și 
electronice (Directiva RoHS) – Directiva 2011/65/UE 

o Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) – Directiva 2012/19/UE 

o Reciclarea navelor – Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 

o Poluanții organici persistenți – Regulamentul (UE) 2019/1021 

o Propunere de regulament nou privind bateriile și deșeurile de baterii (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Anexa II – Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
privind deșeurile periculoase 

În perioada 1990-2022, Comisia a lansat 216 proceduri de constatare a neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva statelor membre, astfel cum se prezintă în tabelul de mai jos. 
Tabelul nu include procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate 
împotriva Regatului Unit în aceeași perioadă. 

Aceste proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor priveau în mod specific 
chestiunea deșeurilor periculoase, a bifenililor policlorurați (PCB) și a terfenililor 
policlorurați (PCT). PCB și PCT sunt un grup de substanțe chimice sintetice, utilizate în 
principal în echipamentele electrice. Utilizate pe scară largă în trecut, aceste substanțe 
au fost restricționate în UE din 1985 din cauza preocupărilor legate de mediu în 
legătură cu acestea. 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Anexa III – Tratarea deșeurilor periculoase în 2018  

Graficul următor arată modul în care deșeurile periculoase au fost tratate în UE și în 
fiecare stat membru în 2018. Este indicată, de asemenea, tratarea deșeurilor 
periculoase exportate de fiecare stat membru și de UE, dar cu mai puține detalii având 
în vedere datele disponibile. 

 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Glosar 
Bioacumulativ: termen folosit pentru a descrie substanțele chimice care se 
acumulează în țesuturile plantelor și ale animalelor, deoarece sunt absorbite mai 
repede decât rata de degradare metabolică.  

Depozitarea deșeurilor: eliminarea deșeurilor periculoase prin intermediul îngropării 
superficiale gestionate. 

Deșeuri incluse pe lista galbenă: deșeuri care nu pot fi importate sau exportate pentru 
valorificare fără o notificare prealabilă și acordul preliminar scris din partea 
autorităților țărilor în cauză; includ deșeurile periculoase. 

Deșeuri incluse pe lista verde: deșeuri care pot fi importate sau exportate pentru 
valorificare fără o notificare prealabilă și acordul preliminar scris din partea 
autorităților țărilor în cauză. 

Eliminare: operațiune de tratare a deșeurilor prin care acestea sunt lăsate într-o 
groapă de gunoi în aer liber, sunt îngropate, sunt depozitate într-un corp de apă, într-
un iaz sau într-o lagună sau sunt injectate în puțuri, în saline sau în depozite geologice 
naturale. 

Fondul european de dezvoltare regională: fond al UE care consolidează coeziunea 
economică și socială în UE prin finanțarea de investiții menite să reducă dezechilibrele 
dintre regiuni. 

LIFE: instrumentul financiar care sprijină punerea în aplicare a politicii climatice și de 
mediu a UE prin cofinanțarea de proiecte în statele membre.  

Orizont 2020: programul de finanțare pentru cercetare și inovare al UE din 
perioada 2014-2020. 

Poluanți organici persistenți: substanță chimică rezistentă la degradare, care poate 
călători pe distanțe lungi și rămâne intactă în mediu pentru perioade lungi de timp. 

Principiul „poluatorul plătește”: principiu potrivit căruia cei care cauzează sau este 
posibil să cauzeze poluare trebuie să suporte costurile măsurilor de prevenire, de 
control sau de remediere a acesteia. 

Proiectare ecologică: o abordare în materie de proiectare care reduce la minimum 
impactul unui produs asupra mediului în toate etapele ciclului său de viață.  
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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. 

Valorificare (energetică): utilizarea deșeurilor combustibile pentru a genera energie 
prin incinerare, cu recuperarea căldurii astfel rezultate. 
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Echipa din cadrul Curții de Conturi 
Europene 
Prezentul document de analiză al Curții, referitor la acțiunile întreprinse de UE pentru 
a aborda problema cantității tot mai mari a deșeurilor periculoase, a fost adoptat de 
Camera I – Utilizarea durabilă a resurselor naturale, condusă de doamna Joëlle 
Elvinger, membră a Curții de Conturi Europene. Activitatea a fost condusă de 
doamna Eva Lindström, membră a Curții de Conturi Europene, asistată de Katharina 
Bryan, șefă de cabinet, Johan Stalhammar, atașat în cadrul cabinetului, și Andrzej 
Robaszewski, economist în cadrul cabinetului; Florence Fornaroli, manager principal; 
Mihaela Văcărașu, coordonatoare; Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Roșca, 
Malgorzata Frydel și Vasileia Kalafati, auditori. Marika Meisenzahl a furnizat sprijin 
grafic. Laura Mcmillan a asigurat sprijin lingvistic. 
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Acest document de analiză se apleacă asupra 
acțiunilor întreprinse de UE pentru combaterea 
problemei deșeurilor periculoase. Deșeurile 
periculoase pot dăuna sănătății umane și mediului. 
Inițiativele din partea UE s-au concentrat pe 
prevenirea lor, însă cantitatea acestora a continuat 
să crească începând din 2004. Tratarea lor în 
condiții de siguranță este îngreunată de unele 
dificultăți, printre care și insuficiența unei 
trasabilități fiabile a deșeurilor periculoase. În 
continuare, 50 % din deșeurile periculoase generate 
în UE sunt eliminate. Reciclarea este limitată din 
cauza dificultăților tehnice și a lipsei oportunităților 
pe piață pentru rezultatul reciclat. În plus, traficul 
ilicit continuă să fie o afacere profitabilă. Rămâne să 
se răspundă în viitor unor provocări precum 
gestionarea cantității din ce în ce mai mari de 
deșeuri periculoase, îmbunătățirea clasificării lor, 
asigurarea trasabilității începând cu generarea lor 
până la tratarea lor finală, limitarea eliminării lor 
printr-un grad mai mare de reciclare și abordarea 
problemei traficării lor ilicite.


	Sinteză
	Introducere
	Deșeurile periculoase
	Ciclul de viață al deșeurilor periculoase
	Deșeurile periculoase sunt în creștere
	Roluri și responsabilități

	Sfera și abordarea documentului de analiză
	Inițiativele întreprinse de UE pentru gestionarea deșeurilor periculoase
	Cadrul juridic și de politică al UE privind deșeurile periculoase
	Finanțarea UE legată de deșeurile periculoase
	Clasificarea deșeurilor periculoase

	Prevenirea deșeurilor periculoase în UE
	În pofida eforturilor UE, generarea de deșeuri periculoase a înregistrat o creștere
	Operatorii economici pot preveni producerea de deșeuri periculoase prin schimbarea modului în care proiectează și fabrică produse
	Responsabilizarea poluatorilor pentru deșeurile lor contribuie la prevenirea generării de deșeuri periculoase

	Tratarea deșeurilor periculoase în UE
	Aplicarea ierarhiei deșeurilor la tratarea deșeurilor periculoase
	Majoritatea deșeurilor periculoase nu se pretează la pregătirea pentru reutilizare
	UE se confruntă cu provocări legate de creșterea reciclării deșeurilor periculoase
	Aproximativ jumătate din deșeurile periculoase incinerate nu sunt utilizate pentru producerea de energie
	Aproximativ jumătate din deșeurile periculoase sunt încă eliminate

	Aplicarea unor norme mai stricte pentru gestionarea deșeurilor periculoase
	Traficul de deșeuri periculoase în UE
	Deșeuri nedeclarate ca fiind periculoase
	Aruncarea ilegală
	Expedierea ilegală în interiorul sau în afara UE


	Provocări și oportunități
	Anexe
	Anexa I – Legislația UE aplicabilă deșeurilor periculoase
	Anexa II – Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind deșeurile periculoase
	Anexa III – Tratarea deșeurilor periculoase în 2018

	Glosar
	Echipa din cadrul Curții de Conturi Europene



