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Introducere 

Prezentul raport sintetizează rezultatele tuturor activităților de consultare întreprinse în 
cadrul evaluării Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, 
astfel cum a fost modificat (denumit în continuare „Regulamentul privind transferurile de 
deșeuri” sau „RTD”), precum și a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul 
anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul 
(CE) nr. 1013/2006 în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației 
transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică. Prezentul raport se bazează pe apendicele D la 
studiul de sprijin1.  

Strategia de consultare 

Strategia de consultare pentru evaluarea RTD a fost prezentată de Comisie în 2017 și 
poate fi consultată la adresa: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/wsr_evaluation_consultation_strategy.pdf.  

Consultarea publică 

                                                 
1 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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Consultarea publică a urmărit colectarea opiniilor tuturor cetățenilor sau organizațiilor 
interesate, vizând în special părțile interesate care nu sunt susceptibile să fie implicate în 
celelalte componente mai specializate ale activităților de consultare.  

Chestionarul a fost redactat pentru a fi accesibil publicului și, în acest scop, a conținut un 
număr limitat de termeni tehnici în legătură cu RTD. Chestionarul a fost pus la dispoziție 
în toate limbile UE și a fost încărcat pe portalul „Exprimați-vă părerea”2, care utilizează 
instrumentul EU Survey3. Perioada de consultare a început la 30 ianuarie 2018 și s-a 
încheiat la 27 aprilie 2018. Pentru a maximiza rata de răspuns, a fost introdus un link 
către chestionar și pe pagina „Consultări” de pe site-ul EUROPA4 și au fost contactate, de 
asemenea, în mod direct, o serie de organizații, care au fost invitate să contribuie la 
diseminarea linkului către chestionar. 

În total, 215 respondenți au completat chestionarele în perioada de consultare. Figura B-1 
de mai jos prezintă o defalcare pe tipul de respondenți. 

Din numărul total de participanți la consultare, 89 (41 %) au răspuns în numele unor 
întreprinderi, dintre care 44 erau întreprinderi mari (cu peste 250 de angajați), iar 26 
aveau între 1 și 50 de angajați. Printre respondenți s-au numărat 31 de organizații 
profesionale naționale, 28 de organizații profesionale europene, 21 de autorități publice 
naționale, 19 organizații neguvernamentale, 10 cetățeni, 10 autorități publice 
regionale/locale, iar 7 au reprezentat firme de consultanță, sindicate și entități din 
categoria „altă entitate” (3respondenți, și anume un lucrător care desfășoară o activitate 
independentă, un organism profesional și un grup de interese). Defalcarea pe tipul de 
părți interesate este prezentată în figura B-1 de mai jos.  

  

                                                 
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro  

3 https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome?language=ro  

4 https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_ro 



 

3 

Figura B-1 Defalcarea pe tipul de părți interesate care au participat la consultarea 
publică pe tema evaluării RTD 

 

Figura B-2 Defalcarea pe țări a participării la consultarea publică pe tema evaluării 
RTD 

 

Defalcarea pe țări este prezentată în figura B-2. 
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Consultări specifice prin intermediul interviurilor și al sondajelor 

Consultarea specifică a constat în interviuri cu anumite părți interesate și utilizarea 
instrumentelor de sondaj electronice, astfel cum se prezintă succint în continuare. 

Interviuri inițiale cu experți 

La începutul procesului de colectare a datelor, au fost organizate 12 interviuri-pilot 
structurate și interviuri scurte cu experți, menite să completeze informațiile colectate în 
cadrul analizei literaturii de specialitate. În aceste interviuri au fost implicați 
reprezentanți ai industriilor din domeniul deșeurilor, ai statelor membre și ai ONG-urilor, 
rezultatele fiind utilizate pentru a confirma domeniul de aplicare inițial al evaluării, 
sursele de date și lacunele preconizate în materie de date, precum și pentru a sprijini 
colectarea de date primare din cadrul consultării publice deschise și al exercițiilor de 
consultare specifice întreprinse într-o etapă ulterioară a procesului de evaluare. 

Sondaje specifice 

S-a elaborat un sondaj specific, care urma să fie completat cu ajutorul instrumentului de 
sondaj online Checkmarket. Prima parte a sondajului a cuprins întrebări cu privire la cele 
cinci criterii de evaluare aplicabile tuturor părților interesate vizate. Cea de a doua parte a 
sondajului a vizat în mod specific autoritățile competente din statele membre, punându-se 
un accent deosebit pe dispozițiile privind controalele și aplicarea prevăzute de RTD.  

Sondajul a fost publicat la sfârșitul lunii mai 2018 și s-a încheiat la sfârșitul lunii iunie 
2018. 

La sondajul specific s-au primit în total 104 răspunsuri, provenite din 19 state membre5. 
Sondajul a fost conceput pentru a le permite părților interesate să selecteze întrebările la 
care urmau să răspundă, cu toate că 59 % dintre răspunsuri au acoperit toate întrebările. 

Figura B-3 Numărul de răspunsuri trimise în cadrul sondajului specific pe stat 
membru 

 

                                                 
5 Combinate cu răspunsurile primite în urma consultării publice; doar patru state membre nu au 
trimis răspunsuri. Nu s-au făcut demersuri suplimentare pentru a obține răspunsuri și din partea 
acestor state membre. 
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Figura B-4 Tipul de organizații care au răspuns la sondajul specific 

 

 

Ateliere de lucru cu părțile interesate 

În cadrul evaluării au avut loc două ateliere, primul în ianuarie 2018, iar cel de al doilea 
în septembrie 2018. La ambele ateliere au participat aproximativ 60 de persoane, care au 
reprezentat toate grupurile de părți interesate vizate.  

Primul atelier cu durata de o zi a avut loc la Bruxelles, joi, 11 ianuarie 2018, și a avut 
drept scop să confirme principalele probleme întâmpinate până atunci în ceea ce privește 
punerea în aplicare a RTD, luând în considerare atât impacturile pozitive, cât și 
impacturile negative, și să analizeze domeniul de aplicare al exercițiilor ulterioare de 
colectare de date. 

Participanții au primit un rezumat al aspectelor identificate în urma analizei literaturii de 
specialitate și a interviurilor inițiale, cerându-li-se să le confirme sau să le infirme și să 
ofere idei și materiale suplimentare în legătură cu aceste aspecte. 

În general, participanții au confirmat subiectele abordate și problemele identificate, 
punând accentul pe utilizarea, în punerea în aplicare a RTD, a rapoartelor existente 
furnizate de statele membre, pe importanța luării în considerare, în cadrul evaluării, a 
tuturor părților interesate, pe obiectivele inițiale ale RTD, în comparație cu evoluția pieței 
deșeurilor și, în special, pe legătura cu economia circulară. 

Cel de al doilea atelier cu durata de o zi a avut loc la Bruxelles, marți, 11 septembrie 
2018 și a avut drept scop să confirme, pe baza criteriilor de evaluare și a întrebărilor 
prezentate, proiectul de concluzii elaborat în urma analizei dovezilor furnizate. 
Participanții la atelier au primit: 

i. un document de sinteză, transmis înainte de începerea atelierului, care a 
constat într-un scurt rezumat al concluziilor desprinse în cadrul evaluării și 

ii. prezentări, puse la dispoziție în cadrul atelierului, care au fost explicate mai 
detaliat de către consultanții care oferă asistență Comisiei în procesul de 
evaluare; aceste prezentări au oferit informații mai detaliate, care au 
completat concluziile expuse în documentul de sinteză. 
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Ordinea de zi a fost împărțită în funcție de criteriile de evaluare. 

În timpul fiecărei sesiuni și la finalul prezentărilor consultanților, participanții au fost 
invitați să-și exprime opiniile cu privire la proiectul de concluzii. Aceste opinii au fost 
incluse în raportul atelierului, care a fost publicat sub formă de proiect, spre consultare, 
în urma atelierului. Observațiile primite din partea participanților au fost integrate 
ulterior în raportul final al atelierului. 

În general, proiectul de concluzii prezentat a fost aprobat de părțile interesate, sub 
rezerva modificărilor de formulare și a adăugării nuanțărilor necesare pentru a răspunde 
tuturor punctelor de vedere ale părților interesate. 

Rezultatele detaliate ale atelierelor pot fi găsite în rapoartele incluse în apendicele G al 
studiului de sprijin6. 

Feedbackul primit cu privire la foaia de parcurs a evaluării 

Următoarele entități au transmis feedback: BDE (o asociație germană reprezentând în 
principal societăți private din sectorul gestionării deșeurilor și sectorul gestionării apelor 
reziduale), European Electronics Recyclers Association (EERA), European Recycling 
Industries’ Confederation (EuRIC), European Union for Responsible Incineration and 
Treatment of Special Waste (EURITS), European Recycling Platform (ERP), European 
Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD), Remondis 
Industrie Service Group (RISG), Subdireccion General De Residuos, Finnish 
Environmental Industries YTP, Fabrice Sancho (cetățean), Arsi Saukkola (alte organizații 
decât întreprinderi/societăți/ONG-uri) și doi respondenți anonimi. Opiniile colectate și 
dovezile furnizate în cadrul acestui feedback au fost utilizate în mod direct în studiul de 
evaluare, o serie de respondenți oferind materiale suplimentare ca parte a celorlalte 
activități de consultare desfășurate, astfel cum se descrie mai sus. 

Avizul platformei REFIT 

Platforma REFIT a analizat observațiile transmise de Danish Business Forum, de Finnish 
Survey for Better Regulation și de un membru al Grupului părților interesate cu privire la 
Regulamentul privind transferurile de deșeuri, și a adoptat un aviz la 19.3.20187. 

Grupul părților interesate a constatat că, de-a lungul anilor, autoritățile naționale și părțile 
interesate au exprimat o serie de preocupări cu privire la anumite dispoziții din 
regulament care au cauzat o sarcină administrativă inutilă, precum și întârzieri și costuri 
suplimentare în ceea ce privește transferurile de deșeuri. Membrii grupului au recunoscut, 
de asemenea, faptul că au loc, în continuare, transferuri ilegale de deșeuri. 

Primele două observații analizate se referă, ambele, la definiția neclară a deșeurilor, la 
statutul anumitor deșeuri și la consecințele potențiale ale intensificării reciclării 
deșeurilor în UE. Grupul părților interesate recunoaște că aceste probleme împiedică 
dezvoltarea unei veritabile piețe interne a reciclării deșeurilor și a unei economii 
circulare. Grupul părților interesate avea cunoștință de activitatea desfășurată în contextul 

                                                 
6 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/926420bc-8284-11e9-9f05-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation-ix-3a-c_regulation-on-shipment-of-
waste_en.pdf  
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revizuirii Directivei-cadru privind deșeurile, menită să contribuie la stabilirea unei 
distincții între deșeuri și non-deșeuri, precum și în contextul comunicării la care se lucra 
la acea dată, având scopul de a aborda interfața dintre substanțele chimice, produse și 
deșeuri.  

Grupul părților interesate a încurajat Comisia să utilizeze revizuirea Regulamentului 
privind transferurile de deșeuri pentru a clarifica aceste aspecte și a asigura armonizarea 
definițiilor și a interpretărilor între statele membre. Mozaicul actual de interpretări și de 
măsuri conexe de asigurare a respectării legii afectează oportunitățile de afaceri legate de 
reciclarea deșeurilor și de economia circulară. Grupul părților interesate a recomandat 
Comisiei să consolideze schimbul de bune practici în materie de punere în aplicare și de 
asigurare a respectării legii și să întreprindă demersuri pentru o aplicare mai uniformă.  

Grupul părților interesate a considerat că propunerea de a analiza posibilitatea adăugării 
mai multor tipuri de deșeuri pe „lista verde” pentru a reduce sarcinile administrative este 
interesantă. Totuși, acest lucru ar trebui să se realizeze numai după o analiză detaliată a 
proprietăților tipurilor de deșeuri și a impactului lor potențial asupra mediului. S-a 
sugerat, de asemenea, să se analizeze modul prin care s-ar putea institui un registru al 
instalațiilor de reciclare certificate și s-ar putea reduce taxele de acordare a licențelor în 
UE, în cazul în care deșeurile sunt transferate către oricare dintre aceste instalații 
certificate.  

Ultima observație s-a referit la chestiunea mai specifică a lipsei recunoașterii reciproce a 
înregistrărilor. Statele membre par să nu își recunoască reciproc înregistrările, ceea ce 
conduce la numeroase înregistrări paralele, implicând eforturi administrative pentru 
transportatori. În plus, în practică, se consideră că este foarte complicat pentru 
transportatori să efectueze înregistrări în afara statului de origine, din mai multe motive: 
diferențe în ceea ce privește modul de înregistrare și valabilitatea înregistrărilor, cerințe 
diferite privind furnizarea de informații pentru înregistrări și aspecte legate de limbă. În 
consecință, transporturile sunt întârziate ca urmare a faptului că transportatorii care 
așteaptă înregistrarea sau transportatorul în cauză pierd contractul. O altă provocare este 
faptul că transportatorul este împiedicat să își schimbe forma juridică a societății. 
Transportatorul trebuie să modifice forma societății înainte de a putea depune o cerere de 
înregistrare și, odată depusă cererea, trebuie să aștepte răspunsul statelor membre la 
cererea de înregistrare. Între timp, societatea este exclusă de pe piață. În fine, soluțiile 
digitale nu sunt întotdeauna compatibile la nivel transfrontalier.  

Grupul părților interesate a sprijinit sugestia de a asigura recunoașterea reciprocă a 
înregistrărilor transportatorilor de deșeuri. Acesta a considerat că, dacă s-ar defini la 
nivelul UE cerințe minime și etape procedurale pentru înregistrare, care să se reflecte în 
sistemele naționale de înregistrare, s-ar putea asigura același nivel de protecție a mediului 
și a sănătății umane.  

În mod concret, în ceea ce privește exporturile de deșeuri de plastic, Grupul părților 
interesate a făcut referire, în avizul său, la evoluția situației mondiale privind exporturile 
de deșeuri de plastic. Acesta a dovedit, astfel, că deșeurile care de obicei erau 
transportate în China, au fost redirecționate recent în urma deciziei Chinei de a interzice 
importul anumitor tipuri de deșeuri de plastic. Grupul părților interesate a indicat, de 
asemenea, faptul că au fost create noi oportunități pentru întreprinderile de reciclare a 
deșeurilor din UE, ca urmare a acestei evoluții.  
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Contribuții ad-hoc 

În tabelul de mai jos sunt prezentate contribuțiile ad-hoc furnizate: 

Organizație Interese reprezentate Natura contribuției 

Camera de 
comerț a 
Danemarcei 

Industria daneză 

Observații în scris, în plus 
față de contribuțiile aduse 
în cadrul consultării 
specifice adresate părților 
interesate. În general, 
observațiile prezentate au 
furnizat dovezi 
suplimentare în privința 
unuia sau a mai multor 
criterii de evaluare. 

EuRIC European Recycling Industries 

Eurometaux Industria europeană a metalelor 
neferoase 

Hazardous Waste 
Europe 

Sectorul UE al tratării deșeurilor 
periculoase 

FEAD Sectoarele UE ale gestionării 
deșeurilor și ale serviciilor de 
mediu 

HOSZ Ungaria Sectorul maghiar al gestionării 
deșeurilor 

VDEH Germania Producători de oțel din 
Germania 

Veolia Sectorul privat – servicii de 
gestionare a deșeurilor 

 

Utilizarea informațiilor colectate  

Toate informațiile colectate ca parte a exercițiului de colectare de date, atât în cadrul 
consultării evidențiate în prezentul raport de sinteză, cât și în urma analizei literaturii de 
specialitate și a colectării de probe de către echipa de consultanți, au fost combinate într-
un registru unic de date. Acest registru a permis examinarea tuturor surselor de date 
comparativ cu fiecare dintre întrebările evaluării, evidențiind sursele relevante ale 
dovezilor care sunt menționate ulterior în corpul principal al studiului de evaluare. Datele 
au fost apoi analizate pentru a identifica declarațiile și dovezile care infirmă sau confirmă 
aceste date, în vederea elaborării concluziilor din studiul de evaluare final. În acest scop, 
cel de al doilea atelier al părților interesate a fost utilizat pentru a confirma proiectul de 
concluzii finale pe baza acestor informații și pentru a adapta concluziile în funcție de 
atelierul respectiv. În acest context, toate opiniile susținute pe scară largă sunt luate în 
considerare pe deplin în raportul final, fiind identificate, totodată, opiniile care se bucură 
de o susținere mai redusă. 


