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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 

din 18.4.2012 

de stabilire a chestionarului de raportare de către statele membre cu privire la 
implementarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

deșeurile 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive1, în special 
articolul 37 alineatul (1), 

întrucât: 

(1)  În temeiul Directivei 2008/98/CE, statelor membre li se solicită să informeze Comisia 
o dată la trei ani cu privire la implementarea acestei directive prin transmiterea unui 
raport sectorial în format electronic, întocmit pe baza unui chestionar sau a unei 
scheme stabilite de Comisie. 

(2) Prin urmare, pentru a permite statelor membre să își îndeplinească obligațiile de 
raportare în temeiul Directivei 2008/98/CE, este necesar să se stabilească acest 
chestionar. 

(3) Primul raport de implementare trebuie să acopere perioada care începe la data 
transpunerii Directivei 2008/98/CE, respectiv la 12 decembrie 2010 și se încheie la 
sfârșitul perioadei de raportare de trei ani, respectiv la 31 decembrie 2012. 

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în 
conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/692/CEE, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Statele membre își elaborează rapoartele de implementare a Directivei 2008/98/CE pe baza 
chestionarului din anexa la prezenta decizie. 

                                                 
1 JO L 312, 22.11.2008, p. 3.  
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Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 18.4.2012. 

 Pentru Comisie 
 Janez POTOČNIK 
 Membru al Comisiei 
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ANEXĂ  

CHESTIONAR 

pentru raportarea de către statele membre cu privire la implementarea 
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile 

1. TRANSPUNEREA ÎN LEGISLAțIA NAțIONALĂ (ARTICOLUL 40 DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Vă rugăm să furnizați trimiteri la dispozițiile legale naționale de transpunere a 
Directivei 2008/98/CE și, dacă este cazul, adresa electronică la care sunt accesibile acestea, 
inclusiv eventualele modificări. 

2. IERARHIA DEșEURILOR (ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Vă rugăm să descrieți modul în care ierarhia deșeurilor stabilită la articolul 4 din 
Directiva 2008/98/CE se reflectă în legislația și în măsurile politice din domeniul prevenirii și 
gestionării deșeurilor, precum și modul în care statul membru încurajează, atunci când aplică 
ierarhia deșeurilor, opțiunile care generează cele mai bune rezultate generale pentru mediu. 

Vă rugăm să furnizați în special exemple de fluxuri de deșeuri specifice care se îndepărtează 
de ierarhia stabilită, în situația în care acest lucru se justifică prin abordarea axată pe ciclul de 
viață în privința efectelor globale ale generării și gestionării respectivelor deșeuri. Trebuie să 
se demonstreze modul în care se asigură statul membru că îndepărtarea de la ierarhia 
deșeurilor este justificată obiectiv, ținând cont de criteriile enunțate la articolul 4 alineatul (2) 
ultima teză și în considerentul 31. 

3. CLASIFICAREA DEșEURILOR (ARTICOLUL 7 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) În ceea ce privește articolul 7 din Directiva 2008/98/CE, vă rugăm să descrieți 
sistemul de clasificare a deșeurilor aplicat de statul membru. 

(2) În ceea ce privește articolul 7 alineatele (2) și (3) din Directiva 2008/98/CE, au 
existat situații în care deșeuri clasificate drept periculoase în lista deșeurilor instituită 
prin Decizia 2000/532/CE2 a Comisiei au fost clasificate drept nepericuloase de către 
statul membru și situații în care deșeuri clasificate drept nepericuloase în lista 
deșeurilor au fost clasificate drept periculoase? 

(3) Sistemul de clasificare a deșeurilor nepericuloase al statului membru se îndepărtează 
de lista europeană a deșeurilor? 

                                                 
2 JO L 226, 6.9.2000, p. 3. 
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4. RESPONSABILITATEA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI (ARTICOLUL 8 DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Vă rugăm să descrieți măsurile legislative și nelegislative prin care statul membru a 
stabilit responsabilitatea extinsă a producătorului în cazul persoanelor fizice și 
juridice care exercită o activitate profesională de dezvoltare, producție, prelucrare, 
tratare, vânzare sau import de produse. În special, a introdus statul membru obligația 
de preluare a produselor uzate sau a luat măsuri prin care să asigure faptul că 
produsele pot fi reutilizate sau reciclate? 

(2) Ce măsuri a luat statul membru pentru a încuraja proiectarea unor produse cu impact 
redus asupra mediului, generarea unei cantități mai mici de deșeuri în ciclul de 
producție și de utilizare și gestionarea produselor care au devenit ulterior deșeuri? 

5. VALORIFICARE (ARTICOLUL 10 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE)  

(1) Vă rugăm să descrieți modul în care statul membru a implementat articolul 10 din 
Directiva 2008/98/CE privind valorificarea și colectarea separată a deșeurilor în 
conformitate cu articolele 4 și 13 din această directivă. 

(2) Vă rugăm să indicați cazurile în care statul membru consideră că, din motive tehnice, 
de mediu sau economice, colectarea separată a deșeurilor s-ar putea dovedi 
impracticabilă. Colectarea separată înseamnă procesul de colectare în cadrul căruia 
un flux de deșeuri este izolat în funcție de tip și caracteristici, în vederea facilitării 
unui tratament specific. 

6. REUTILIZARE șI RECICLARE (ARTICOLUL 11 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Vă rugăm să descrieți ce măsuri a luat statul membru pentru a implementa cerințele 
menționate la articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE în vederea 
promovării reutilizării produselor și a pregătirii pentru activitățile de reutilizare. Ce 
măsuri suplimentare a luat statul membru?  

(2) Pentru a reflecta situația statului membru în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 
stabilite la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE, vă rugăm să completați tabelul 
prevăzut la punctul 19 din prezentul chestionar. În cazul neîndeplinirii obiectivelor, 
vă rugăm să precizați motivele neîndeplinirii și măsurile pe care statele membre 
intenționează să le ia în vederea îndeplinirii obiectivelor respective. 

7. COLECTAREA SEPARATĂ [ARTICOLUL 11 ALINEATUL (1) DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE] 

(1) Vă rugăm să descrieți pentru ce fluxuri de deșeuri s-au instituit scheme de colectare 
separată în statul membru în vederea îmbunătățirii și facilitării valorificării deșeurilor 
și a promovării unei reciclări de înaltă calitate. În special, ce măsuri s-au luat pentru 
instituirea colectării separate de hârtie, metal, plastic și sticlă până în 2015 și a 
promovării colectării separate a biodeșeurilor? 
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(2) Ce fluxuri de deșeuri sunt colectate împreună sau prin intermediul colectării mixte și 
ce motiv stă la baza acestui tip de colectare? 

8. ELIMINAREA DEșEURILOR [ARTICOLUL 12 șI ARTICOLUL 36 ALINEATUL (1) DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE] 

Vă rugăm să descrieți măsurile luate pentru a se asigura că eliminarea deșurilor se face în 
condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor de la articolul 13 din Directiva 2008/98/CE 
în ceea ce privește protecția mediului și a sănătății umane. Din perspectiva ierarhiei 
deșeurilor, ce măsuri s-au luat pentru a reduce depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi? În 
special, a introdus statul membru interdicții cu privire la gropile de gunoi sau instrumente 
economice menite a evita depozitarea deșeurilor la gropile de gunoi? Ce măsuri au fost luate 
pentru a preveni abandonarea, descărcarea ilegală sau gestionarea necontrolată a deșeurilor, în 
conformitate cu articolul 36 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE? 

9. PRINCIPIUL “POLUATORUL PLĂTEșTE” șI RESPONSABILITATEA PENTRU 
GESTIONAREA DEșEURILOR (ARTICOLELE 14 șI 15 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Vă rugăm să explicați pe scurt sistemul conform căruia statul membru aplică pe 
deplin principiul “poluatorul plătește”. 

(2) Vă rugăm să explicați dacă statul membru a optat pentru suportarea costurilor de 
gestionare a deșeurilor, parțial sau integral, de către producătorul articolului de la 
care provin deșeurile, dacă distribuitorii acestor articole partajează costurile și, dacă 
este cazul, care este schema de repartizare a acestor costuri. 

10. PRINCIPIUL AUTONOMIEI șI AL PROXIMITĂțII (ARTICOLUL 16 DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Ce măsuri s-au luat pentru îndeplinirea obligației menționate la articolul 16 
alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE de a institui o rețea integrată și 
corespunzătoare de instalații de eliminare și de instalații de valorificare a deșeurilor 
municipale mixte colectate de la gospodăriile particulare, inclusiv în cazurile în care 
o atare colectare acoperă și deșeuri de acest gen provenite de la alți producători? 
Această rețea a fost organizată la nivel regional?  

(2) Cum se asigură statul membru că deșeurile se elimină sau se valorifică în una dintre 
cele mai apropiate instalații? 

(3) Vă rugăm să prezentați detalii referitoare la amploarea și la tipul oricărei eventuale 
colaborări cu alte state membre pentru îndeplinirea obligațiilor de la articolul 16 
alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE. 

(4) În ce măsură a reușit statul membru să își îndeplinească nevoile proprii legate de 
eliminarea deșeurilor? Vă rugăm să argumentați răspunsul cu cifre reale sau estimate 
privind deșeurile produse și eliminate în statul membru, din totalul de deșeuri care 
sunt produse în statul membru și (care) trebuie eliminate. 
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11. GESTIONAREA DEșEURILOR PERICULOASE (ARTICOLELE 17-20 DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Vă rugăm să descrieți măsurile pe care le-a luat statul membru pentru a asigura că 
generarea, colectarea, depozitarea și tratarea deșeurilor periculoase se efectuează în 
condiții favorabile protejării mediului și a sănătății umane. 

(2) Ce măsuri se iau pentru asigurarea trasabilității deșeurilor periculoase de la generare 
la eliminarea finală, în special prin ținerea unei evidențe în conformitate cu 
articolul 35 din Directiva 2008/98/CE și pentru etichetarea corespunzătoare a 
deșeurilor periculoase? Ce măsuri s-au luat pentru a se asigura că deșeurile cu 
proprietăți periculoase sunt clasificate corect drept deșeuri periculoase? 

(3) Vă rugăm să precizați cum se implementează interdicția de amestecare a deșeurilor 
periculoase, prin ce mijloace și în ce cazuri se instituie la nivelul statului membru 
derogări de la articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE, prin care se 
permite amestecarea deșeurilor periculoase.  

12. ULEIURI UZATE (REZIDUALE) (ARTICOLUL 21 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Vă rugăm să descrieți schema aplicată de statul membru pentru colectarea și tratarea 
separată a uleiurilor uzate. 

(2) Statul membru a luat măsuri de prevenire a amestecării uleiurilor uzate cu proprietăți 
diferite sau a uleiurilor uzate cu alte deșeuri sau materiale? Ce măsuri a luat statul 
membru în acest sens? 

(3) Ce măsuri suplimentare (cerințe tehnice, responsabilitatea producătorului, 
instrumente economice, acorduri voluntare etc.) aplică statul membru în scopul 
colectării separate a uleiurilor uzate și al tratării lor corespunzătoare? 

(4) Vă rugăm să precizați dacă uleiurile uzate fac obiectul unor cerințe de regenerare în 
statul membru și dacă acesta restricționează transportul transfrontalier de uleiuri 
uzate din teritoriile sale către instalații de incinerare sau coincinerare pentru a acorda 
prioritate regenerării uleiurilor uzate.  

13. BIODEșEURI (ARTICOLUL 22 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Vă rugăm să descrieți pe scurt modul în care statul membru încurajează:  

(a) colectarea separată a biodeșeurilor în vederea compostării și fermentării; 

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

(c) folosirea unor materiale fără riscuri pentru mediu produse din biodeșeuri.  
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14. AUTORIZARE (ARTICOLELE 23-25 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Cum se asigură statul membru că deșeurile sunt tratate numai de întreprinderi sau de 
entități care dețin o autorizație conform cerințelor de la articolul 32 din 
Directiva 2008/98/CE? 

(2) În ce măsură s-a îndepărtat statul membru de cerințele de autorizare și care sunt 
dispozițiile prin care se asigură că operațiunile de tratare a deșeurilor exceptate de la 
cerințele de autorizare sunt conforme cu principiul gestionării ecologice a deșeurilor? 
A utilizat statul membru orientările Comisiei pe tema acordării autorizațiilor și a 
realizării de inspecții? 

15. PLANURI DE GESTIONARE A DEșEURILOR (ARTICOLUL 28 DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) S-au elaborat planuri de gestionare a deșeurilor în scopul îndeplinirii obiectivelor 
menționate la articolele 1, 4, 13 și 16 din Directiva 2008/98/CE? Vă rugăm să 
comunicați linkul către website-ul public unde se află aceste planuri. A utilizat statul 
membru orientările Comisiei pe tema elaborării unui plan de gestionare a deșeurilor? 

(2) Câte planuri de gestionare a deșeurilor au fost întocmite în scopul acoperirii 
întregului teritoriu geografic al statului membru? Dacă s-au realizat mai multe 
planuri, cum asigură statul membru acoperirea corespunzătoare a întregului teritoriu 
geografic de către planurile de gestionare a deșeurilor și cum garantează faptul că 
acestea îndeplinesc obiectivele menționate la articolele 1, 4, 13 și 16 din 
Directiva 2008/98/CE? 

16. PROGRAME DE PREVENIRE A GENERĂRII DEșEURILOR (ARTICOLUL 29 DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE) 

(1) Au fost întocmite planuri de prevenire a producerii deșeurilor în conformitate cu 
articolele 1 și 4 din Directiva 2008/98/CE? Vă rugăm să comunicați linkul către 
website-ul public unde se află aceste planuri. A utilizat statul membru orientările 
Comisiei pe tema elaborării unui plan de prevenire a producerii deșeurilor? 

(2) Vă rugăm să evidențiați principalele elemente ale programelor de prevenire adoptate 
de statul membru în scopul disocierii creșterii economice de efectele negative asupra 
mediului pe care le produce generarea de deșeuri. 

(3) Vă rugăm să comunicați progresele înregistrate de programele de prevenire a 
producerii deșeurilor în perioada de raportare și să indicați evoluția generării de 
deșeuri în perioada de raportare.  

17. CONTROALE (ARTICOLUL 34 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE) 

Vă rugăm să descrieți pe scurt sistemul de controale periodice menționat la articolul 34 din 
Directiva 2008/98/CE, indicând frecvența și intensitatea controalelor. Vă rugăm să indicați 
capacitatea administrativă disponibilă în statul membru pentru efectuarea acestor controale. A 
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utilizat statul membru orientările Comisiei pe tema acordării autorizațiilor și a realizării de 
controale? 

18. APLICAREA LEGII șI PENALITĂțI [ARTICOLUL 36 ALINEATUL (2) DIN 
DIRECTIVA 2008/98/CE] 

Vă rugăm să furnizați exemple care să ilustreze sistemul de sancțiuni efective, proporționate 
și disuasive aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor Directivei 2008/98/CE. 

19. RAPOARTELE PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 11 
ALINEATUL (2) LITERELE (A) șI (B) DIN DIRECTIVA 2008/98/CE 

Raportarea se bazează pe Decizia 2011/753/UE a Comisiei3. 

Perioada de raportare: 

În conformitate cu Decizia 2011/753/UE, statele membre verifică respectarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE prin calcularea ponderii 
fluxurilor de deșeuri generate și a celor pregătite pentru reutilizare, reciclate sau supuse 
valorificării materiale într-un an calendaristic. În rapoartele de implementare, statele membre 
furnizează date referitoare la situația pregătirii pentru reutilizare, reciclare și valorificare 
materială a respectivelor fluxuri de deșeuri pentru fiecare din cei trei ani ai perioadei de 
raportare sau pentru anii perioadelor de raportare stabilite în secțiunea 5 a anexei I la 
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului4.  

1 Statul membru furnizează date din evidențele sale cu 
privire la îndeplinirea obiectivelor în fiecare dintre cei trei 
ani ai perioadei de raportare (selectați răspunsul potrivit)5. 

 

da / nu 

2 Statul membru furnizează date din evidențele sale cu 
privire la îndeplinirea obiectivelor în anii perioadelor de 
raportare prevăzute în secțiunea 5 a anexei I la 
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 (selectați răspunsul 
potrivit)6.  

 

da / nu 

3 (se raportează doar în primul raport de implementare 
bazat pe prezentul chestionar) 

Vă rugăm să precizați, prin selectarea răspunsului potrivit, 

Metoda de calcul 1 
Metoda de calcul 2 
Metoda de calcul 3 
Metoda de calcul 4 

                                                 
3 JO L 310, 25.11.2011, p. 11. 
4 JO L 332, 9.12.2002, p. 1. 
5 Aceste date vor fi colectate anual de Eurostat. 
6 Aceste date vor fi colectate bienal de Eurostat.  
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care a fost metoda de calcul aleasă în temeiul articolului 3 
alineatul (1) din Decizia 2011/753/UE. 

4 (se raportează începând cu al doilea raport de 
implementare) 

Vă rugăm să precizați dacă statul membru a schimbat 
metoda de calcul aleasă (punctul 3 de mai sus). Dacă da, 
vă rugăm să specificați metoda de calcul aleasă și modul în 
care statul membru a asigurat coerența datelor raportate. 

 

Datele referitoare la procentajul valorificării (pregătirea 
pentru reutilizare și valorificare) și al reciclării (pregătirea 
pentru reutilizare și reciclare) sunt colectate de Eurostat. 
Statele membre pot introduce datele în scopul verificării: 

 

% pe an 

% pe an 

Rata pregătirii pentru reutilizare și rata reciclării pentru 
deșeurile menajere și alte deșeuri similare, conform 
metodei de calcul alese de statul membru în fiecare an care 
face obiectul raportului de implementare: 

% pe an 

% pe an 

% pe an 

5 

Rata valorificării pentru deșeurile din construcții și 
demolări în fiecare an care face obiectul raportului de 
implementare: 

% pe an 

6 În cazul neîndeplinirii obiectivelor, vă rugăm să precizați 
motivele neîndeplinirii și măsurile pe care statul membru 
intenționează să le ia în vederea îndeplinirii acestor 
obiective. 
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