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Articolul 1

Obiectiv general

▼M4

(1)  Pentru a sprijini tranziia Uniunii ctre o economie circular i pentru a îndeplini cerinele stabilite în 
 a Parlamentului European i a Consiliului ( ), în special la articolele 4 i 12 din Directiva 2008/98/CE  1 

aceasta, prezenta directiv urmrete s asigure o reducere progresiv a eliminrii prin depozitare a deeurilor, 
în special în special în cazul deeurilor care pot fi reciclate sau valorificate în alt mod, i, prin intermediul 
unor cerine tehnice i de exploatare stricte privind deeurile i depozitele de deeuri, s prevad msuri, 
proceduri i linii directoare pentru a preveni sau a reduce, pe cât posibil, efectele negative asupra 
mediului, mai ales poluarea apelor de suprafa, a apelor subterane, a solului, a aerului i a mediului în 
general, inclusiv efectul de ser, precum i orice alte riscuri pentru sntatea uman provocate de depozitele 
de deeuri pe durata întregului lor ciclu de via.

▼B

(2)  În ceea ce privete caracteristicile tehnice ale depozitelor de deeuri, prezenta directiv conine, pentru 
acele depozite de deeuri în cazul crora se aplic , cerinele tehnice relevante pentru Directiva 96/61/CE
elaborarea concret a cerinelor generale ale respectivei directive. Se consider c cerinele relevante ale 

 sunt îndeplinite dac se respect cerinele prezentei directive.Directivei 96/61/CE

Articolul 2

Definiii

În sensul prezentei directive:

▼M4
(a) se aplic definiiile termenilor „deeuri”, „deeuri periculoase”, „deeuri nepericuloase”, „deeuri municipale”, „productor  
de deeuri”, „deintor de deeuri”, „gestionarea deeurilor”, „colectare separat”, „valorificare”, „pregtire pentru reutilizare”, 
„reciclare” i „eliminare”, prevzute la articolul 3 din ;Directiva 2008/98/CE

M4 —————

▼B
(e) înseamn deeurile care nu sunt supuse unor transformri fizice, chimice sau biologice semnificative.    deeuri inerte 
Deeurile inerte nu se dizolv, nu ard i nu reacioneaz chimic în nici un alt mod, nu sunt biodegradabile i nu au efecte 
negative asupra altor materiale cu care vin în contact astfel încât s polueze mediul sau s duneze sntii umane. Coninutul 
total în levigat i ageni poluani al deeurilor i ecotoxicitatea levigatului trebuie s aib valori nesemnificative i, în mod 
special, s nu pun în pericol calitatea apei de suprafa i/sau a apelor subterane;

(f) înseamn un amplasament permanent pentru depozitarea deeurilor,situat într-o cavitate geologic   depozitare subteran 
adânc, de exemplu, o min de sare sau de potasiu;

(g) înseamn un amplasament de evacuare a deeurilor pentru depozitarea deeurilor pe sau în pmânt    depozit de deeuri 
(adic în subsol), care include:

— spaii interne pentru evacuarea deeurilor (un productor de deeuri îi construiete propriul depozit pentru evacuarea deeurilor  
la locul de producie) i

— amplasamente permanente (adic pentru o perioad mai lung de un an) care sunt utilizate pentru depozitarea temporar a  
deeurilor,

dar care nu includ:

— locuri în care deeurile sunt descrcate pentru a permite pregtirea acestora pentru transportul ulterior în scopul recuperrii,  
tratrii sau evacurii în alt parte i

— depozitarea deeurilor înainte de recuperarea pentru tratare pentru o perioad de maximum trei ani în general, sau 

— depozitarea deeurilor înainte de evacuare pentru o perioad de maximum un an; 
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(h) înseamn procesele fizice, termice, chimice sau biologice, inclusiv sortarea, care schimb caracteristicile    tratare 
deeurilor pentru a reduce volumul sau natura periculoas a acestora, pentru a facilita manevrarea lor sau pentru a crete 
gradul de recuperare;

(i) înseamn orice lichid care se scurge din deeurile depozitate i care provine din sau este coninut într-un depozit   levigat 
de deeuri;

(j) înseamn toate gazele generate de deeurile din depozitul de deeuri;  gaz generat de depozitul de deeuri 

(k) înseamn soluia obinut într-un test de levigare în laborator;  eluat 

(l) înseamn persoanele fizice sau juridice care sunt rspunztoare pentru un depozit de deeuri în conformitate cu   operator 
legislaia intern a statului membru în care este amplasat respectivul depozit de deeuri; aceste persoane pot varia de la 
etapa de pregtire pân la perioada posttratare;

(m) înseamn orice deeuri care pot suferi o descompunere aerob sau anaerob, cum ar fi produsele   deeuri biodegradabile 
alimentare, deeurile de grdin, hârtia sau cartonul;

M4 —————

▼B
(o) înseamn orice persoan care solicit o autorizaie pentru un depozit de deeuri în temeiul prezentei directive;  solicitant 

(p) înseamn autoritile pe care statele membre le desemneaz ca responsabile pentru îndeplinirea    autoriti competente 
sarcinilor care decurg din prezenta directiv;

(q) înseamn orice deeuri sub form lichid, inclusiv apele reziduale, dar care nu includ i nmolurile;  deeuri lichide 

(r) înseamn o aezare:  aezare izolat 

— cu maximum 500 de locuitori per localitate sau aezare i cu maximum cinci locuitori pe km i  2

— în care distana pân la cea mai apropiat aglomeraie urban cu minimum 250 de locuitori pe km este de minimum 50 km sau   2 
pentru care accesul rutier la cea mai apropiat aglomerare este dificil datorit unor condiii meteorologice dure în cea mai mare 
parte a anului.

M4

În regiunile ultraperiferice în sensul articolului 349 din tratat, statele membre pot decide s aplice 
urmtoarea definiie:

„aezare izolat” înseamn o aezare:

— cu maximum 2 000 de locuitori per aezare i cu maximum cinci locuitori pe kilometru ptrat, sau cu peste 2 000 , dar mai  
puin de 5 000 de locuitori per aezare, cu maximum cinci locuitori pe kilometru ptrat i cu o producie de deeuri care nu depete 
3 000 de tone pe an; i

— în cazul creia distana pân la cea mai apropiat aglomeraie urban cu minimum 250 de locuitori pe kilometru ptrat nu este  
mai mic de 100 km i nu exist un acces rutier la aceasta.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)  Statele membre aplic prezenta directiv în cazul oricrui depozit de deeuri, astfel cum este definit la 
articolul 2 litera (g).

(2)  Fr a aduce atingere legislaiei comunitare actuale, din domeniul de aplicare al prezentei directive se 
exclud urmtoarele:

— împrtierea nmolurilor, inclusiv a nmolurilor de canalizare i a nmolurilor care rezult din operaiile de dragare, precum i a  
materialelor similare pe sol în scopul fertilizrii sau îmbuntirii acestuia;

— utilizarea deeurilor inerte care sunt adecvate pentru activitile de reamenajare/restaurare i umplere sau pentru activitile din  
construcii, în depozitele de deeuri;

— depozitarea nmolurilor de dragare nepericuloase de-a lungul cursurilor mici de ap din care au fost dragate i depozitarea  
nmolurilor nepericuloase în apele de suprafa, inclusiv în albia i subsolul acestora.

M4 —————
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▼M4

(3)  Gestionarea deeurilor din industriile extractive provenite din activiti desfurate pe uscat, i anume a 
deeurilor rezultate din activiti de prospeciune, extracie, inclusiv perioada de dezvoltare anterioar 
produciei, tratare i stocare a resurselor minerale, precum i din exploatarea carierelor, este exclus din 
domeniul de aplicare al prezentei directive atunci când intr în domeniul de aplicare al altor acte 
legislative ale Uniunii.

▼B

(4)  Fr a aduce atingere , statele membre pot stabili c o parte sau toate dispoziiile Directivei 75/442/CEE
articolului 6 litera (d), ale articolului 7 litera (i), ale articolului 8 litera (a) punctul (iv), ale articolului 10, 
ale articolului 11 alineatul (1) literele (a), (b) i (c), ale articolului 12 literele (a) i (c), ale anexei I 
punctele 3 i 4, ale anexei II (cu excepia punctului 3 nivelul 3 i a punctului 4) i ale anexei III punctele 3, 4 
i 5 din prezenta directiv nu se aplic în cazul:

(a) depozitelor de deeuri pentru deeurile nepericuloase sau inerte cu o capacitate total de maximum 15 000 de tone sau cu  
un rulaj anual de maximum 1  000 de tone care deservete insule, dac aceasta este unicul depozit de deeuri, destinat 
exclusiv evacurii deeurilor generate pe insula respectiv. Odat ce capacitatea total a respectivelor depozite de deeuri a fost 
utilizat, orice alt depozit de deeuri stabilit pe teritoriul insulei respective trebuie s îndeplineasc cerinele stabilite în 
prezenta directiv;

(b) depozitelor pentru deeurile nepericuloase sau inerte din aezrile izolate, dac depozitul de deeuri este destinat evacurii  
deeurilor generate numai de respectiva aezare izolat.

În termen de maximum doi ani de la data stabilit la articolul 18 alineatul (1), statele membre informeaz 
Comisia cu privire la lista de insule i aezminte izolate care sunt exceptate de aplicarea dispoziiilor 
menionate mai sus. Comisia public lista insulelor i a aezrilor izolate.

(5)    Fr a aduce atingere , statele membre pot stabili c depozitrile subterane Directivei 75/442/CEE
definite la articolul 2 litera (f) din prezenta directiv pot fi exceptate de la aplicarea prevederilor 
menionate la articolul 13 litera (d) i în anexa I punctul 2, cu excepia primei liniue, punctele 3, 4 i 5 i în 
anexa III punctele 2, 3 i 5 din prezenta directiv.

Articolul 4

Clasificarea depozitelor de deeuri

Fiecare depozit de deeuri este clasificat în una dintre urmtoarele categorii:

— depozite de deeuri pentru deeuri periculoase; 

— depozite de deeuri pentru deeuri nepericuloase; 

— depozite de deeuri pentru deeuri inerte. 

Articolul 5

Deeuri i tratri neacceptate în depozitele de deeuri

(1)    Statele membre stabilesc o strategie naional pentru a pune în aplicare reducerea deeurilor 
biodegradabile destinate depozitelor de deeuri în termen de cel mult doi ani de la data stabilit la articolul 
18 alineatul (1) i informeaz Comisia cu privire la aceast strategie. Aceast strategie trebuie s includ 
msurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2), în special prin reciclare, compostare, 
producerea de biogaz sau prin recuperarea de materiale/energie. În termen de maximum 30 de luni de la 
data stabilit la articolul 18 alineatul (1), Comisia înainteaz Parlamentului European i Consiliului un 
raport în care sunt înglobate aceste strategii naionale.

(2)  Strategia garanteaz faptul c:

(a) în termen de maximum cinci ani de la data stabilit la articolul 18 alineatul (1),   deeurile biodegradabile    ►C1 
municipale destinate depozitelor de deeuri trebuie reduse la 75 % din totalul (în greutate) al deeurilor biodegradabile    
municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an înainte de 1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat 
standardizate;

(b) în termen de maximum opt ani de la data stabilit la articolul 18 alineatul (1),   deeurile biodegradabile    ►C1 
municipale destinate depozitelor de deeuri trebuie reduse la 50 % din totalul (în greutate) al deeurilor biodegradabile    
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municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an înainte de 1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat 
standardizate;

(c) în termen de maximum 15 ani de la data stabilit la articolul 18 alineatul (1),   deeurile biodegradabile    ►C1 
municipale destinate depozitelor de deeuri trebuie reduse la 35 % din totalul (în greutate) al deeurilor biodegradabile    
municipale produse în anul 1995 sau în ultimul an înainte de 1995, pentru care sunt disponibile date Eurostat 
standardizate.

M4 —————

▼B

Statele membre care, în anul 1995 sau în ultimul an înainte de anul 1995, pentru care sunt disponibile 
date Eurostat standardizate, evacueaz mai mult de 80 % din totalul deeurilor lor municipale în depozitele 
de deeuri, pot amâna realizarea obiectivelor stabilite la litera (a), (b) sau (c) pentru o perioad de 
maximum patru ani. Statele membre care intenioneaz acest lucru informeaz Comisia în avans cu privire 
la decizia lor. Comisia informeaz restul statelor membre i Parlamentul European cu privire la aceste 
decizii.

Punerea în aplicare a prevederilor stabilite la alineatul anterior nu trebuie s determine, în nici un caz, 
realizarea obiectivului stabilit la litera (c) mai târziu de patru ani de la data stabilit la litera (c).

(3)  Statele membre iau msurile necesare pentru ca urmtoarele deeuri s nu fie acceptate în depozitele de 
deeuri:

(a) deeuri lichide; 

(b) deeuri care, în condiiile existente în depozitul de deeuri, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic  
inflamabile, astfel cum sunt definite în anexa III la ;Directiva 91/689/CEE

(c) deeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt infecioase, astfel cum sunt  
definite în (proprietatea H9 din anexa III) de  i deeurile care intr în categoria 14 (anexa I.A) din Directiva 91/689/CEE
aceeai directiv;

(d) anvelope uzate întregi, începând cu doi ani dup data stabilit la articolul 18 alineatul (1), cu excepia anvelopelor  
utilizate ca material în industrie, i anvelopele uzate mcinate, începând cu cinci ani dup data stabilit la articolul 18 
alineatul (1) (în ambele cazuri excluzându-se anvelopele de biciclet i anvelopele cu un diametru exterior de peste 1 400 
mm);

(e) orice alt tip de deeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în conformitate cu anexa II; 

M4

(f) deeurile care au fost colectate separat în vederea pregtirii pentru reutilizare i a reciclrii în temeiul articolului 11  
alineatul (1) din  i al articolului 22 din respectiva directiv, cu excepia deeurilor care provin din Directiva 2008/98/CE
operaiuni ulterioare de tratare a deeurilor colectate separat, pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun 
rezultat în privina mediului, în conformitate cu articolul 4 din respectiva directiv.

(3a)  Statele membre depun eforturi pentru a garanta c, începând din 2030, nu se accept în depozite de 
deeuri niciun deeu care poate fi reciclat sau valorificat în alt fel, în special atunci când este vorba de 
deeuri municipale, cu excepia deeurilor pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun 
rezultat în privina mediului, în conformitate cu articolul 4 din .Directiva 2008/98/CE

Statele membre includ informaii privind msurile luate în conformitate cu prezentul alineat în planurile 
de gestionare a deeurilor prevzute la articolul 28 din , sau în alte documente Directiva 2008/98/CE
strategice care se refer la întregul teritoriu al statului membru în cauz.

▼B

(4)  Se interzice diluarea amestecului de deeuri cu singurul scop de a îndeplini criteriile de acceptare.

M4

(5)  Statele membre iau msurile necesare pentru a se asigura c, pân în 2035, totalul deeurilor municipale 
eliminate prin depozitare este redus la 10 % sau mai puin din totalul deeurilor municipale generate (în 
greutate).

(6)  Un stat membru poate s amâne cu pân la cinci ani termenul stabilit pentru îndeplinirea obiectivului 
menionat la alineatul (5) dac respectivul stat membru:
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(a) a eliminat prin depozitare peste 60  % din deeurile sale municipale generate în 2013, potrivit datelor indicate în  
chestionarul comun al OCDE i Eurostat; i

(b) cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevzut la alineatul (5) de la prezentul articol, informeaz  
Comisia cu privire la intenia sa de a amâna termenul respectiv i prezint un plan de punere în aplicare în conformitate cu 
anexa IV la prezenta directiv. Acest plan poate fi completat cu un plan de punere în aplicare prezentat în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (3) litera (b) din .Directiva 2008/98/CE

(7)  În termen de trei luni de la primirea planului de punere în aplicare prezentat în temeiul alineatului 
(6) litera (b), Comisia poate solicita unui stat membru s revizuiasc respectivul plan dac consider c planul 
nu respect cerinele din anexa IV. Statul membru în cauz prezint un plan revizuit în termen de trei luni de 
la primirea solicitrii Comisiei.

(8)    În cazul amânrii termenului stabilit, în conformitate cu alineatul (6), statul membru ia msurile 
necesare pentru ca, pân în 2035, totalul deeurilor municipale eliminate prin depozitare s fie redus la 
25 % sau mai puin din totalul deeurilor municipale generate (în greutate).

(9)    Pân la 31 decembrie 2024, Comisia revizuiete obiectivul prevzut la alineatul (5) în vederea 
meninerii sau, dac este cazul, a reducerii acestuia, a analizrii unui obiectiv privind cantitatea de deeuri 
eliminat prin depozitare per cap de locuitor i a introducerii de restricii privind eliminarea prin depozitare 
a deeurilor nepericuloase, altele decât deeurile municipale. În acest scop, Comisia transmite un raport 
Parlamentului European i Consiliului, însoit, dac este cazul, de o propunere legislativ.

Articolul 5a

Reguli pentru calcularea îndeplinirii obiectivelor

(1)  Pentru a calcula dac s-au îndeplinit obiectivele prevzute la articolul 5 alineatele (5) i (6):

(a) greutatea deeurilor municipale generate i destinate eliminrii în depozite de deeuri se calculeaz într-un an calendaristic  
dat;

(b) greutatea deeurilor rezultate din operaiuni de tratare înainte de reciclare sau alte forme de valorificare a deeurilor  
municipale, cum ar fi sortarea sau tratarea mecano-biologic, care sunt apoi eliminate în depozite de deeuri, se include în 
greutatea deeurilor municipale declarate ca fiind eliminate în depozite de deeuri;

(c) greutatea deeurilor municipale care fac obiectul operaiunilor de eliminare prin incinerare i greutatea deeurilor produse  
în cadrul operaiunilor de stabilizare a fraciunii biodegradabile a deeurilor municipale pentru a fi ulterior eliminate în 
depozite de deeuri se raporteaz în cadrul categoriei deeurilor eliminate în depozite de deeuri;

(d) greutatea deeurilor produse în cadrul reciclrii sau al altor operaiuni de valorificare a deeurilor municipale care sunt  
ulterior eliminate prin depozitare nu este inclus în greutatea deeurilor municipale declarate ca fiind eliminate prin 
depozitare.

(2)    Statele membre instituie un sistem eficace de control al calitii i de trasabilitate a deeurilor 
municipale eliminate prin depozitare pentru a asigura îndeplinirea condiiilor prevzute la alineatul (1) de 
la prezentul articol. În acest scop, pot utiliza sistemul instituit în conformitate cu articolul 11a alineatul 
(3) din .Directiva 2008/98/CE

(3)    Atunci când deeurile municipale sunt transferate într-un alt stat membru sau sunt exportate din 
Uniune în scopul eliminrii lor în depozite de deeuri, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013

 al Parlamentului European i al Consiliului ( ), aceste deeuri sunt incluse în calculul cantitii de /2006  2 
deeuri eliminate în depozite de deeuri, în conformitate cu alineatul (1), de ctre statul membru în care au 
fost colectate deeurile respective.

(4)  Pentru a asigura condiii uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului articol, Comisia adopt pân 
la 31 martie 2019 acte de punere în aplicare prin care stabilete norme pentru calculul, verificarea i 
raportarea datelor. Aceste acte de punere în aplicare se adopt în conformitate cu procedura de examinare 
menionat la articolul 17 alineatul (2).

Articolul 5b

Raport de alert timpurie
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(1)    Comisia, în cooperare cu Agenia European de Mediu, întocmete un raport privind progresele 
înregistrate în ceea ce privete îndeplinirea obiectivelor prevzute la articolul 5 alineatele (5) i (6) cel 
târziu cu trei ani înainte de expirarea fiecrui termen prevzut în dispoziiile respective.

(2)  Rapoartele menionate la alineatul (1) includ urmtoarele:

(a) o estimare a gradului de îndeplinire a obiectivelor de ctre fiecare stat membru; 

(b) o list a statelor membre expuse riscului de a nu îndeplini obiectivele în termenele respective, însoit de recomandri  
corespunztoare pentru statele membre vizate;

(c) exemple de bune practici utilizate în Uniune i care ar putea servi drept orientri pentru a se avansa spre îndeplinirea  
obiectivelor.

Articolul 5c

Schimbul de informaii i de bune practici

Comisia organizeaz un schimb periodic de informaii i de bune practici între statele membre, inclusiv, 
atunci când este cazul, cu autoritile locale i regionale, cu privire la punerea în aplicare practic a cerinelor 
din prezenta directiv.

▼B

Articolul 6

Deeuri acceptate în diferite categorii de depozite de deeuri

Statele membre iau msuri pentru ca:

(a) numai deeurile care au fost tratate s fie evacuate în depozitele de deeuri. Aceast prevedere nu se poate aplica în cazul  
deeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibil din punct de vedere tehnic i nici oricror altor deeuri pentru care 
tratarea nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive, dup cum este stabilit la articolul 1, prin reducerea 
cantitii de deeuri sau a pericolelor pe care le prezint pentru sntatea uman sau pentru mediu.

M4

Statele membre se asigur c msurile luate în conformitate cu prezenta liter nu compromit realizarea 
obiectivelor prevzute de , în special în ceea ce privete ierarhia deeurilor i Directiva 2008/98/CE
intensificarea pregtirii pentru reutilizare i a reciclrii prevzute la articolul 11 din directiva respectiv;

(b) numai deeurile periculoase care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu anexa II sunt destinate unui depozit  
pentru deeuri periculoase;

(c) depozitele pentru deeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru: 

(i) deeuri municipale; 

(ii) deeurile nepericuloase de orice alt origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deeurilor în depozitul pentru  
deeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu anexa II;

(iii) deeurile periculoase stabile, nereactive (de exemplu, solidificate, vitrificate) care se comport în ceea ce privete  
levigatul în mod similar cu deeurile nepericuloase menionate la punctul (ii) i care îndeplinesc condiiile de acceptare 
relevante stabilite în conformitate cu anexa II. Aceste deeuri periculoase nu se depoziteaz în spaii destinate deeurilor 
nepericuloase biodegradabile;

(d) depozitele de deeuri pentru deeuri inerte sunt utilizate numai pentru deeuri inerte. 

Articolul 7

Solicitarea unei autorizaii

Statele membre iau msurile necesare pentru ca cererile de autorizare a unor depozite de deeuri s conin 
cel puin date referitoare la urmtoarele aspecte:

(a) identitatea solicitantului i a operatorului, atunci când sunt dou entiti diferite; 

(b) descrierea tipurilor i a cantitii totale de deeuri care urmeaz a fi depozitate; 

(c) capacitatea propus pentru amplasamentul de evacuare a deeurilor; 

(d) descrierea amplasamentului, inclusiv a caracteristicilor sale hidrologice i geologice; 



Pagina 8 din 22

(e) metodele propuse pentru prevenirea i reducerea polurii; 

(f) activitile de exploatare, monitorizare i planul de control propus; 

(g) planul propus pentru închidere i procedurile posttratare; 

(h) atunci când, pe baza  a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor   Directivei 85/337/CEE
proiecte publice i private asupra mediului ( ), este necesar o evaluare a impactului, sunt necesare informaii oferite de  3 
întreprinztor în conformitate cu articolul 5 din respectiva directiv;

(i) depunerea unei garanii financiare sau echivalente de ctre solicitant, în conformitate cu articolul 8 litera (a) punctul (iv)  
din prezenta directiv.

În urma acordrii autorizaiei, aceste informaii sunt puse la dispoziia autoritilor statistice comunitare i 
naionale competente, atunci când acestea le solicit în scopuri statistice.

Articolul 8

Condiiile eliberrii de autorizaii

Statele membre iau msurile necesare pentru a se asigura c:

(a) autoritile competente nu elibereaz permisele pentru depozite de deeuri decât dac se asigur urmtoarele: 

(i) fr a aduce atingere articolului 3 alineatele (4) i (5), proiectul pentru depozitul de deeuri satisface toate cerinele  
relevante stabilite în prezenta directiv, inclusiv în anexe;

(ii) administrarea depozitului de deeuri este efectuat de persoana fizic competent din punct de vedere tehnic s fac acest  
lucru; se asigur dezvoltarea profesional i tehnic i formarea operatorilor depozitului de deeuri i a personalului;

(iii) depozitul de deeuri este exploatat astfel încât s existe msurile necesare prevenirii accidentelor i limitrii  
consecinelor acestora;

(iv) înainte de începerea operaiilor de evacuare, solicitantul a luat sau va lua msuri adecvate, prin intermediul unor  
garanii financiare sau echivalente, pe baza modalitilor care urmeaz a fi decise de statele membre, pentru a se asigura c 
obligaiile (inclusiv perioada posttratare) care decurg din autorizaia eliberat pe baza prezentei directive sunt îndeplinite i 
c procedurile de închidere stabilite la articolul 13 sunt respectate. Garania financiar sau echivalent se pstreaz atât cât 
este necesar pentru operaiile de întreinere i posttratare din amplasament în conformitate cu articolul 13 litera (d). Statele 
membre pot stabili c acest punct nu se aplic depozitelor de deeuri pentru deeuri inerte;

(b) proiectul pentru depozitul de deeuri corespunde planului sau planurilor relevante de management al deeurilor  
menionate la articolul 7 din ;Directiva 75/442/CEE

(c) înainte de începerea operaiilor de evacuare, autoritile competente inspecteaz amplasamentul pentru a se asigura de  
conformitatea cu condiiile relevante ale autorizaiei. Acest lucru nu va diminua în nici un fel responsabilitatea care îi 
revine operatorului pe baza autorizaiei respective.

Articolul 9

Coninutul autorizaiei

Explicitând i completând prevederile stabilite la articolul 9 din  i la articolul 9 Directiva 75/442/CEE
din , autorizaia pentru depozitul de deeuri trebuie s indice cel puin urmtoarele:Directiva 96/61/CE

(a) categoria de depozit de deeuri; 

(b) lista tipurilor definite i cantitatea total de deeuri autorizat spre depunere în depozitul de deeuri; 

(c) cerinele pentru pregtirea depozitului de deeuri, pentru operaiile de evacuare a deeurilor i pentru procedurile de  
supraveghere i control, inclusiv planurile pentru situaii neprevzute (anexa III punctul 4.B), precum i cerinele temporare 
pentru închidere i operaiile posttratare;

(d) obligaia solicitantului de a raporta cel puin o dat pe an ctre autoritile competente cu privire la tipurile i cantitile de  
deeuri evacuate i la rezultatele programului de monitorizare, conform cerinelor formulate la articolele 12 i 13 i în anexa 
III.

Articolul 10

Costul evacurii deeurilor în depozitele de deeuri

Statele membre iau msurile necesare pentru a se asigura de faptul c toate costurile determinate de 
instalarea i de exploatarea unui depozit de deeuri, inclusiv, pe cât posibil, costul garaniei financiare sau 
al echivalentului acesteia menionat la articolul 8 litera (a) punctul (iv), precum i costurile estimative 
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pentru închidere i operaiile posttratare pentru o perioad de minimum 30 de ani sunt acoperite de preul 
stabilit de operator pentru evacuarea oricrui tip de deeu în depozitul respectiv. În funcie de cerinele 
formulate de  a Consiliului din 7 iunie 1990 privind accesul liber la informaii Directiva 90/313/CEE
referitoare la mediu ( ), statele membre asigur transparena activitii de culegere a datelor i de utilizare a  4 
oricrei informaii necesare referitoare la cost.

Articolul 11

Proceduri de acceptare a deeurilor

(1)  Statele membre iau msurile necesare pentru ca, înainte de a accepta deeurile la depozitul de deeuri:

(a) înainte de sau în orice moment al livrrii sau al primeia dintr-o serie de livrri, cu condiia ca tipul de deeuri s rmân  
neschimbat, proprietarul sau operatorul s poat demonstra, pe baza documentelor adecvate, c deeurile respective pot fi 
acceptate în depozit în conformitate cu condiiile stabilite în autorizaie i c deeurile respective îndeplinesc criteriile de 
acceptare stabilite în anexa II;

(b) urmtoarele proceduri de recepionare sunt respectate de ctre operator: 

— verificarea documentelor care însoesc deeurile, inclusiv a documentelor solicitate la articolul 5 alineatul (3) din   Directiva 
 i, dup caz, a documentelor solicitate în  al Consiliului din 1 februarie 1993 91/689/CEE Regulamentul (CEE) nr. 259/93

privind supravegherea i controlul transporturilor de deeuri în interiorul, în i în afara Comunitii Europene ( ); 5 

— inspecia vizual a deeurilor la intrare i la punctul de depozitare i, dup caz, verificarea respectrii descrierii prevzute în  
documentele prezentate de proprietar. Dac este necesar prelevarea de eantioane reprezentative pentru punerea în aplicare a 
anexei II punctul 3 nivelul 3, rezultatele analizelor se pstreaz, iar eantionarea se efectueaz în conformitate cu anexa II punctul 
5. Aceste eantioane se pstreaz pentru minimum o lun;

— meninerea unui registru cu cantitile i caracteristicile deeurilor depozitate, indicând originea, data livrrii, identitatea  
productorului sau a colectorului, în cazul deeurilor municipale, i, în cazul deeurilor periculoase, amplasarea exact în depozit. 
Aceste informaii sunt puse la dispoziia autoritilor statistice comunitare i naionale competente, atunci când acestea le solicit în 
scopuri statistice;

(c) operatorul depozitului de deeuri furnizeaz întotdeauna o confirmare scris de primire pentru fiecare livrare acceptat în  
depozit;

(d) fr a aduce atingere dispoziiilor , atunci când deeurile nu sunt acceptate în   Regulamentului (CEE) nr. 259/93
depozitul de deeuri, operatorul informeaz de îndat autoritile competente cu privire la refuzul de a accepta deeurile.

(2)  Pentru depozitele de deeuri care au fost exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei directive în 
temeiul articolului 3 alineatele (4) i (5), statele membre iau msurile necesare pentru a asigura:

— inspecii vizuale regulate ale deeurilor la punctul de depozitare, pentru a se asigura de faptul c, în respectivul depozit de  
deeuri, sunt acceptate numai deeuri care nu sunt periculoase pentru insul sau pentru aezarea izolat respectiv i

— meninerea unui registru pentru cantitile de deeuri care sunt depozitate în depozitul de deeuri respectiv. 

M4 —————

▼B

Articolul 12

Procedurile de supraveghere i control în faza de exploatare

Statele membre iau msurile necesare pentru ca procedurile de supraveghere i control din faza de 
exploatare s îndeplineasc cel puin urmtoarele cerine:

(a) pe durata fazei de exploatare, operatorul unui depozit de deeuri desfoar un program de supraveghere în conformitate  
cu anexa III;

(b) operatorul informeaz autoritile competente cu privire la orice efecte duntoare importante asupra mediului care sunt  
descoperite în urma procedurilor de supraveghere i control i respect decizia autoritilor competente cu privire la natura i la 
calendarul msurilor de remediere. Costurile acestor msuri sunt suportate de operator.

Cu o frecven care urmeaz a fi stabilit de autoritile competente i, în orice caz, cel puin o dat pe an, 
operatorul înainteaz un raport ctre autoritile competente, în care, pe baza datelor însumate, include 
toate rezultatele procedurilor de supraveghere, cu scopul de a demonstra respectarea condiiilor 
autorizaiei i de a spori cunotinele referitoare la comportamentul deeurilor în depozitele de deeuri;
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(c) controlul de calitate al operaiilor analitice ale procedurilor de supraveghere i control i/sau al analizelor menionate la  
articolul 11 alineatul (1) litera (b) este efectuat în laboratoarele de specialitate.

Articolul 13

Procedurile de închidere i posttratare

Statele membre iau msurile necesare pentru ca, dup caz, în conformitate cu autorizaia:

(a) un depozit de deeuri sau o parte a acestuia s iniieze procedura de închidere: 

(i) la îndeplinirea condiiilor relevante stabilite în autorizaie sau 

(ii) pe baza unei autorizaii eliberate de autoritile competente, la cererea operatorului, sau 

(iii) pe baza deciziei justificate a autoritilor competente; 

(b) un depozit de deeuri sau o parte a acestuia poate fi considerat definitiv închis numai dup ce autoritile competente au  
efectuat o inspecie final la faa locului, au evaluat toate rapoartele înaintate de operator i au comunicat operatorului 
acceptarea închiderii. Acest lucru nu diminueaz în nici un fel responsabilitile care îi revin operatorului pe baza autorizaiei;

(c) dup închiderea definitiv a unui depozit de deeuri, operatorul acesteia este rspunztor de întreinerea, supravegherea i  
controlul pe durata fazei posttratare pe o perioad a crei durat este stabilit de autoritile competente, luând în considerare 
perioada de timp în care depozitul de deeuri ar putea prezenta un pericol.

Operatorul informeaz autoritile competente cu privire la orice efecte duntoare semnificative care sunt 
descoperite în urma procedurilor de control i respect decizia autoritilor competente cu privire la natura 
i la calendarul msurilor de remediere;

(d) atât timp cât autoritile competente consider c un depozit de deeuri poate constitui o surs de pericole pentru mediu i fr  
a aduce atingere legislaiei comunitare sau interne cu privire la obligaiile deintorului deeurilor, operatorul depozitul de 
deeuri este rspunztor de supravegherea i analiza gazului generat de depozitul de deeuri i a levigatului care provine din 
depozit, precum i de supravegherea regimului apelor subterane din vecintatea amplasamentului depozitului de deeuri, în 
conformitate cu anexa III.

Articolul 14

Depozitele de deeuri existente

Statele membre iau msurile necesare pentru ca depozitele de deeuri autorizate sau care funcionau deja la 
data punerii în aplicare a prezentei directive s nu poat continua s îi desfoare activitatea fr a trece prin 
etapele enumerate mai jos în cel mai scurt timp posibil i în termen de maximum opt ani de la data stabilit 
la articolul 18 alineatul (1):

(a) într-o perioad de un an de la data stabilit la articolul 18 alineatul (1), operatorul unui depozit de deeuri elaboreaz i  
prezint autoritilor competente spre aprobare un plan de amenajare a spaiului care s includ detaliile enumerate la articolul 
8 i msurile de remediere pe care operatorul le consider necesare pentru a îndeplini condiiile stabilite de prezenta directiv, 
cu excepia condiiilor stabilite în anexa I punctul 1;

(b) în urma prezentrii planului de amenajare a spaiului, autoritile competente iau o decizie definitiv prin care stabilesc  
dac operaiile de exploatare mai pot continua pe baza respectivului plan de amenajare i a prezentei directive. Statele 
membre iau msurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) i articolul 
13, acele depozite de deeuri care, în conformitate cu articolul 8, nu au primit o autorizaie care s le permit s funcioneze în 
continuare;

(c) pe baza planului de amenajare aprobat, autoritile competente autorizeaz lucrrile necesare i stabilesc o perioad  
temporar pentru finalizarea planului. Toate depozitele de deeuri existente trebuie s îndeplineasc cerinele stabilite în 
prezenta directiv, cu excepia cerinelor stabilite în anexa I punctul 1, în termen de maximum opt ani de la data stabilit la 
articolul 18 alineatul (1);

(d)

 

(i) în termen de un an de la data stabilit la articolul 8 alineatul (1), în cazul depozitelor pentru deeuri periculoase se aplic  
articolele 4, 5 i 11 i anexa II;

(ii) în termen de trei ani de la data stabilit la articolul 8 alineatul (1), în cazul depozitelor pentru deeuri periculoase se  
aplic articolul 6.

▼M4
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Articolul 15

Raportare

(1)    Statele membre raporteaz Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în 
aplicare a articolului 5 alineatele (2), (5) i (6).

Aceste date sunt raportate pe cale electronic în termen de 18 luni de la sfâritul anului de raportare pentru 
care sunt colectate datele. Datele se raporteaz în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul 
(5) de la prezentul articol.

Prima perioad de raportare privind punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (5) i (6) începe în primul 
an calendaristic complet dup adoptarea actului de punere în aplicare care stabilete formatul de raportare, 
în conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol, i acoper datele aferente perioadei de raportare 
respective.

(2)  Statele membre raporteaz datele referitoare la punerea în aplicare a articolului 5 alineatul (2) pân la 
1 ianuarie 2025.

(3)   Datele raportate de statele membre în conformitate cu prezentul articol sunt însoite de un raport 
privind verificarea calitii.

(4)  Comisia analizeaz datele raportate în conformitate cu prezentul articol i public un raport cu privire la 
rezultatele analizei respective. Raportul evalueaz modul de organizare a colectrii datelor, sursele datelor 
i metodologia utilizat în statele membre, precum i caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea i 
consecvena datelor respective. Evaluarea poate include recomandri specifice de îmbuntire. Raportul se 
elaboreaz dup prima raportare a datelor de ctre statele membre i, ulterior, o dat la patru ani.

(5)   Pân la 31 martie 2019, Comisia adopt acte de punere în aplicare de stabilire a formatului pentru 
raportarea datelor menionate la alineatul (1) de la prezentul articol. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adopt în conformitate cu procedura de examinare menionat la articolul 17 alineatul (2).

M4

Articolul 15a

Instrumente de promovare a tranziiei ctre o economie mai circular

Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor prevzute în prezenta directiv, statele membre utilizeaz 
instrumente economice i alte msuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deeurilor. Aceste 
instrumente i msuri le pot include pe cele indicate în anexa IVa la , sau alte Directiva 2008/98/CE
instrumente i msuri adecvate.

Articolul 15b

Stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deeuri

Comisia adopt acte de punere în aplicare pentru a stabili metoda care trebuie folosit pentru a stabili 
coeficientul de permeabilitate pentru depozitele de deeuri, la faa locului i pentru întreaga suprafa a 
acestora. Aceste acte de punere în aplicare se adopt în conformitate cu procedura de examinare menionat 
la articolul 17 alineatul (2).

Articolul 15c

Standardul Uniunii de eantionare a deeurilor

Comisia adopt acte de punere în aplicare pentru a elabora un standard de eantionare a deeurilor. Aceste 
acte de punere în aplicare se adopt în conformitate cu procedura de examinare menionat la articolul 17 
alineatul (2). Pân la adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare, statele membre pot aplica 
standardele i procedurile naionale.

▼M4

Articolul 16
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Revizuirea anexelor

Comisia realizeaz o revizuire a anexelor i, atunci când este cazul, prezint propuneri legislative 
corespunztoare.

Articolul 17

Procedura comitetului

(1)  Comisia este asistat de comitetul instituit prin articolului 39 din . Comitetul Directiva 2008/98/CE
respectiv reprezint un comitet în înelesul  al Parlamentului Regulamentului (UE) nr. 182/2011
European i al Consiliului ( ). 6 

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) 
.nr. 182/2011

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adopt proiectul de act de punere în aplicare i se 
aplic articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din .Regulamentul (UE) nr. 182/2011

▼B

Articolul 18

Transpunere

(1)    Statele membre asigur intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de maximum doi ani de la data intrrii în 
vigoare a acesteia. Statele membre informeaz de îndat Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adopt aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directiv sau sunt însoite 
de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a 
acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de ctre statele membre textele dispoziiilor de drept intern pe care le 
adopt în domeniul reglementat de prezenta directiv.

Articolul 19

Intrarea în vigoare

Prezenta directiv intr în vigoare la data publicrii în . Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene

Articolul 20

Destinatari

Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

ANEXA I

CERINE GENERALE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE DEPOZITE DE DEEURI

1.   Amplasament

1.1. La stabilirea amplasamentului unui depozit de deeuri trebuie s se ia în considerare cerinele referitoare la:

(a) distanele de la perimetrul depozitului de deeuri la zonele de locuit i de agrement, cursuri de ap, ape stttoare i la alte  
zone agricole sau urbane;

(b) existena unor ape subterane, de coast sau zone naturale protejate în regiune; 



Pagina 13 din 22

(c) condiiile geologice i hidrogeologice din zona respectiv; 

(d) riscul producerii de inundaii, tasri, alunecri de teren sau avalane; 

(e) protecia naturii i a patrimoniului cultural din regiune. 

1.2. Depozitul de deeuri este autorizat numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce privete cerinele 
enumerate mai sus sau msurile de remediere care trebuie luate indic faptul c depozitul de deeuri respectiv nu prezint un 
risc important pentru mediu.

2.   Controlul apei i managementul levigatului

În ceea ce privete caracteristicile depozitului de deeuri i condiiile meteorologice, se iau msurile adecvate 
pentru:

— controlul apei provenite din precipitaii care intr pe teritoriul depozitului de deeuri; 

— evitarea ptrunderii apei de suprafa i/sau a apelor subterane în deeurile depozitate în depozitul de deeuri; 

— colectarea apei contaminate i a levigatului. Dac în urma unei evaluri bazate pe analizarea amplasamentului depozitului de  
deeuri i a deeurilor care urmeaz s fie acceptate se stabilete c acestea nu prezint un pericol potenial pentru mediu, autoritile 
competente pot hotrî c aceast prevedere nu se aplic;

— tratarea apei contaminate i a levigatului colectat din depozitul de deeuri conform standardelor adecvate necesare pentru  
evacuarea acestora.

Prevederile de mai sus nu se aplic depozitelor pentru deeuri inerte.

3.   Protejarea solului i a apei

3.1. Un depozit de deeuri trebuie amplasat i proiectat astfel încât s corespund condiiilor necesare pentru prevenirea polurii 
solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafa i s asigure o colectare eficient a levigatului conform cerinelor i, atunci 
când este cazul, în conformitate cu seciunea 2. Protejarea solului, a apelor subterane i a apei de suprafa pe durata fazei 
active/de exploatare se realizeaz prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei depozitului, iar pe 
durata fazei pasive/postînchidere se realizeaz prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare superioar.

3.2. Bariera geologic este determinat de condiiile geologice i hidrogeologice de sub i din vecintatea amplasamentului 
depozitului de deeuri i are o capacitate de atenuare suficient pentru a preveni riscul potenial pe care depozitul de deeuri îl 
poate prezenta pentru sol i pentru apele subterane.

Baza i taluzurile depozitului de deeuri constau într-un strat mineral care satisface cerinele de permeabilitate i grosime, cu 
un efect combinat în ceea ce privete protejarea solului, a apelor subterane i a apelor de suprafa cel puin echivalent cu 
efectul care rezult din urmtoarele cerine:

— depozit pentru deeuri periculoase: K  1,0 × 10 m/s; grosime  5 m;  -9 

— depozit pentru deeuri nepericuloase: K  1,0 × 10 m/s; grosime  1 m;  -9 

— depozit pentru deeuri inerte: K  1,0 × 10 m/s; grosime  1 m,  -7 

m/s: metri/secund.

Dac bariera geologic nu îndeplinete în mod natural condiiile de mai sus, aceasta poate fi completat artificial i consolidat 
prin alte metode care s confere o protecie echivalent. O barier geologic stabilit în mod artificial trebuie s aib minimum 0,5 
m grosime.

3.3. Pe lâng bariera geologic descris mai sus, trebuie s se adauge un sistem de colectare a levigatului i de etaneizare care s fie 
în conformitate cu urmtoarele principii pentru a garanta faptul c acumularea de levigat de la baza depozitului de deeuri 
este meninut la nivelul minim posibil:

Colectarea levigatului i etanarea bazei

Categorie depozit de deeuri nepericulos periculos

Impermeabilizare artificial obligatoriu obligatoriu

Strat drenant  0,5 m obligatoriu obligatoriu

Statele membre pot stabili cerine generale sau specifice pentru depozitele de deeuri pentru deeuri inerte i pentru 
caracteristicile metodelor tehnice menionate mai sus.
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Dac, dup o analiz atent a riscurilor poteniale pentru mediu, autoritile competente stabilesc necesitatea de a preveni 
formarea de levigat, se poate recomanda o impermeabilizare superioar. Recomandrile pentru impermeabilizarea superioar 
sunt urmtoarele:

Categorie depozit de deeuri nepericulos periculos

Strat drenare gaz obligatoriu facultativ

Impermeabilizare artificial facultativ obligatoriu

Strat mineral impermeabil obligatoriu obligatoriu

Strat de drenare > 0,5 m obligatoriu obligatoriu

Strat superior al solului > 1 m obligatoriu obligatoriu

3.4. Dac, pe baza unei evaluri a riscurilor pentru mediu, inând seama, în special, de   ( ), autoritile Directiva 80/68/CEE  7 
competente decid, în conformitate cu seciunea 2 („Controlul apei i managementul levigatului”), c nu este necesar s se 
colecteze i s se trateze levigatul sau dac se stabilete c depozitul de deeuri nu prezint un pericol potenial pentru sol, apa 
subteran i apa de suprafa, cerinele stabilite la punctele 3.2 i 3.3 de mai sus pot fi reduse corespunztor. În cazul depozitelor 
pentru deeuri inerte, aceste cerine pot fi adaptate prin legislaia intern.
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4.   Controlarea gazului emis

4.1. Se iau msurile necesare pentru a controla acumularea i migrarea gazelor generate de depozitele de deeuri (anexa III).

4.2. Gazul generat de depozitul de deeuri este colectat din toate depozitele de deeuri în care se depun deeuri biodegradabile 
pentru a fi tratat i apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

4.3. Operaiile de colectare, tratare i utilizare a gazelor generate de depozitele de deeuri pe baza punctului 4.2 sunt efectuate 
astfel încât s minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului i riscul pentru sntatea uman.

5.   Noxe i riscuri

Se iau msuri pentru minimizarea noxelor i a riscurilor cauzate de depozitele de deeuri datorit:

— emisiei de mirosuri i praf; 

— materialelor care pot fi antrenate de vânt; 

— zgomotului i traficului; 

— psrilor, paraziilor i insectelor; 

— formrii de aerosoli; 

— incendiilor. 

Depozitul de deeuri este astfel echipat, încât resturile care provin din acesta s nu fie dispersate pe 
drumurile publice sau pe terenul înconjurtor.

6.   Stabilitate

Deeurile sunt astfel depozitate în depozitul de deeuri, încât s fie asigurat atât stabilitatea acestora, cât i 
cea a structurilor asociate, mai ales în ceea ce privete evitarea alunecrilor. Când se stabilete o barier 
artificial, trebuie garantat faptul c, având în vedere morfologia depozitului de deeuri, substratul geologic 
este suficient de stabil pentru a preveni tasarea, fenomen periculos pentru barier.

7.   Bariere

Depozitul de deeuri este astfel protejat, încât s împiedice accesul liber în zon. În afara orelor de 
exploatare, porile sunt închise. Sistemul de control i acces la toate instalaiile trebuie s conin un program 
de msuri pentru detectarea i descurajarea depozitrii ilegale de deeuri în depozitul respectiv.

M3
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8.   Depozitarea temporar a mercurului metalic

În scopul depozitrii temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplic urmtoarele 
cerine:

— mercurul metalic se depoziteaz separat de alte deeuri; 

— containerele se depoziteaz în bazine de colectare îmbrcate în mod corespunztor, astfel încât s nu prezinte crpturi sau  
deschizturi i s fie impermeabile la mercurul metalic, având un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitat;

— amplasamentul de depozitare trebuie prevzut cu bariere naturale sau construite care s protejeze în mod adecvat mediul  
împotriva emisiilor de mercur i s aib un volum adecvat pentru cantitatea de mercur depozitat;

— podelele amplasamentelor de depozitare trebuie s fie acoperite cu materiale izolante rezistente la mercur. Trebuie prevzut o  
pant dotat cu un bazin de colectare;

— amplasamentul de depozitare trebuie echipat cu un sistem de protecie împotriva incendiilor; 

— depozitarea containerelor se efectueaz astfel încât accesul la toate containerele s fie uor de realizat. 

▼B

ANEXA II

CRITERII I PROCEDURI DE ACCEPTARE A DEEURILOR

1.   Introducere

Prezenta anex descrie:

— principiile generale de acceptare a deeurilor în diferitele categorii de depozite de deeuri. Viitoarea procedur de clasificare a  
deeurilor trebuie s fie bazat pe aceste principii;

— liniile directoare care stabilesc procedurile preliminare de acceptare a deeurilor care trebuie respectate pân la elaborarea  
unei proceduri uniforme de clasificare i acceptare a deeurilor. Aceast procedur, împreun cu procedurile de prelevare 
relevante, va fi elaborat de comitetul tehnic menionat la articolul 16 din prezenta directiv. Comitetul tehnic stabilete criteriile 
care trebuie îndeplinite pentru anumite deeuri periculoase care urmeaz a fi acceptate în depozitele pentru deeuri 
nepericuloase. În special, aceste criterii iau în considerare comportamentul levigatului acestor deeuri pe termen scurt, mediu i 
lung. Aceste criterii sunt stabilite în termen de maximum doi ani de la data intrrii în vigoare a prezentei directive. Comitetul 
tehnic va elabora i criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca deeurile s fie acceptate în depozitele subterane. Aceste criterii 
trebuie s ia în considerare, în special, faptul c deeurile nu trebuie s reacioneze între ele sau cu roca.

Aceast activitate a comitetului tehnic, cu excepia propunerilor pentru standardizarea metodelor de 
control, prelevare i analiz în raport cu anexele prezentei directive i care trebuie adoptate în termen de 
maximum doi ani de la data intrrii în vigoare a prezentei directive, trebuie încheiat în termen de 
maximum trei ani de la data intrrii în vigoare a prezentei directive i trebuie s se desfoare în conformitate 
cu obiectivele stabilite la articolul 1 din prezenta directiv.

2.   Principii generale

Compoziia, levigabilitatea, comportamentul pe termen lung i proprietile generale ale deeurilor care 
urmeaz s fie evacuate în depozitele de deeuri trebuie s fie cunoscute cât mai exact posibil. Acceptarea 
deeurilor într-un depozit de deeuri se poate baza fie pe lista deeurilor acceptate sau refuzate, definite în 
funcie de natur i origine, fie pe metodele de analiz a deeurilor i pe valorile-limit pentru proprietile 
deeurilor care urmeaz s fie acceptate. Viitoarele proceduri de acceptare a deeurilor, descrise în prezenta 
directiv, sunt, pe cât posibil, bazate pe metode standardizate de analiz a deeurilor i pe valorile-limit 
pentru proprietile deeurilor care urmeaz s fie acceptate.

Înainte de a defini aceste metode de analiz i valori-limit, statele membre trebuie cel puin s trimit listele 
naionale coninând deeurile care urmeaz a fi acceptate sau refuzate în cazul fiecrei categorii de depozite 
de deeuri sau s defineasc criteriile care trebuie îndeplinite pentru includerea în liste. Pentru a putea fi 
acceptat într-o anume categorie de depozite de deeuri, un anumit tip de deeuri trebuie s fie inclus pe lista 
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naional relevant sau s îndeplineasc criterii similare cu cele care sunt enumerate în list. Aceste liste sau 
criteriile echivalente, precum i metodele de analiz i valorile-limit sunt trimise Comisiei în termen de 
maximum ase luni de la transpunerea prezentei directive sau atunci când sunt adoptate la nivel naional.

Aceste liste sau aceste criterii de acceptare trebuie utilizate pentru a stabili liste specifice pentru fiecare 
amplasament, adic o list a deeurilor acceptate, menionate în autorizaie în conformitate cu articolul 9 din 
prezenta directiv.

Criteriile de acceptare a deeurilor pe lista de referin sau într-o anume categorie de depozit de deeuri pot 
fi bazate pe alte texte legislative i/sau proprieti ale deeurilor.

Criteriile de acceptare a deeurilor într-o anumit categorie de depozite de deeuri trebuie s fie bazate pe 
analiza:

— proteciei mediului (mai ales a apelor subterane i a apelor de suprafa); 

— meninerii sistemelor de protecie a mediului (cum ar fi sistemele de impermeabilizare i de tratare a levigatului); 

— protejrii proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deeurilor în interiorul depozitului; 

— proteciei împotriva pericolelor pentru sntatea uman. 

Exemple de criterii bazate pe proprietile deeurilor:

— cerine referitoare la cunoaterea compoziiei totale; 

— limitri ale coninutului în materie organic al deeurilor; 

— cerine sau limitri privind biodegrabilitatea componentelor deeurilor organice; 

— limitri ale cantitii de componeni specificai, posibil duntori/periculoi (din punctul de vedere al criteriilor enumerate mai  
sus);

— limitri ale nivelului potenial i estimat al levigatului în cazul anumitor componeni, posibil duntori/periculoi (din punctul de  
vedere al criteriilor enumerate mai sus);

— proprieti ecotoxicologice ale deeurilor i ale levigatului rezultat. 

În general, criteriile de acceptare a deeurilor bazate pe proprietile acestora trebuie s fie mai stricte pentru 
depozitele de deeuri destinate deeurilor inerte i pot fi mai puin stricte pentru depozitele de deeuri 
destinate deeurilor nepericuloase i cel mai puin stricte pentru depozitele de deeuri destinate deeurilor 
periculoase, datorit nivelului ridicat de protecie a mediului care exist în cazul ultimelor dou categorii de 
depozite de deeuri.

3.   Proceduri generale pentru testarea i acceptarea deeurilor

Operaiunile generale de caracterizare i de testare a deeurilor trebuie s fie bazate pe urmtoarea clasificare 
pe trei niveluri:

Nivelul 1 : Caracterizare de baz. Aceasta constituie o determinare temeinic, în conformitate cu metodele standardizate 
de analiz i testare a comportamentului, a produciei de levigat pe termen scurt, mediu i lung i/sau a 
proprietilor caracteristice ale deeurilor.

Nivelul 2 : Testarea conformitii. Aceasta constituie o testare periodic pe baza unor metode standardizate de analiz i 
testare a comportamentului mai simple, prin care se urmrete stabilirea conformrii unor deeuri la condiiile 
menionate în autorizaie i/sau la criteriile de referin specifice. Testrile se concentreaz asupra variabilelor de 
baz i asupra comportamentului identificat prin caracterizarea de baz.

Nivelul 3 : Verificarea la faa locului. Aceasta const în metode de verificare rapid pentru a confirma dac deeurile sunt 
identice cu cele care au fost supuse procedurii de testare a conformitii i care sunt descrise în documentele 
însoitoare. Poate consta într-o simpl inspecie vizual a încrcturii de deeuri înainte i dup descrcarea în depozitul 
de deeuri.

Un anume tip de deeuri trebuie caracterizat în mod normal la nivelul 1 i trebuie s corespund criteriilor 
corespunztoare pentru a fi acceptat pe lista de referin. Pentru a rmâne pe o list specific a unui 
amplasament, un anume tip de deeuri trebuie s fie testat la intervale regulate (de exemplu anual) la 
nivelul 2 i s îndeplineasc criteriile corespunztoare. Fiecare încrctur de deeuri care ajunge la poarta unui 
depozit de deeuri trebuie supus unei verificri de nivelul 3.

Anumite tipuri de deeuri trebuie exceptate permanent sau temporar de testarea la nivelul 1. Acest lucru 
se poate datora incapacitii de a aplica testarea, lipsei procedurilor de testare adecvate sau a criteriilor de 
acceptare sau existenei unei legislaii care prevaleaz.
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4.   Linii directoare pentru procedurile preliminare de acceptare a deeurilor

Pân la completarea prezentei anexe, nivelul 3 de testare este singurul obligatoriu, iar nivelurile 1 i 2 se 
aplic în msura în care acest lucru este posibil. În aceast etap preliminar, deeurile care urmeaz s fie 
acceptate într-un depozit de deeuri aparinând unei anumite categorii trebuie fie s se regseasc pe o list 
naional restrictiv sau pe o list specific pentru categoria respectiv de depozite de deeuri, fie s îndeplineasc 
criterii similare cu cele cerute pentru a fi inclus pe list.

Pentru a stabili criteriile preliminare pentru acceptarea deeurilor în trei mari categorii de depozite de 
deeuri sau pe listele corespunztoare, se pot utiliza urmtoarele principii generale.

Depozite de deeuri pentru deeurile inerte : pe list pot fi acceptate numai deeuri inerte, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (e).

Depozite de deeuri pentru deeurile nepericuloase : pentru a fi acceptat pe list, tipul respectiv de deeuri 
nu trebuie s intre sub incidena .Directivei 91/689/CEE

Depozite de deeuri pentru deeurile periculoase : o schi preliminar a listei pentru depozitele de deeuri 
periculoase ar conine numai acele tipuri de deeuri care intr sub incidena . Cu Directivei 91/689/CEE
toate acestea, când au un coninut total sau un nivel de levigat al componenilor care ar putea fi periculoi 
suficient de mare pentru a constitui un risc pe termen scurt pentru cei care manipuleaz deeurile sau 
pentru mediu ori pentru a împiedica stabilizarea suficient a deeurilor pe durata de via prevzut pentru 
depozitul de deeuri, aceste tipuri de deeuri nu trebuie acceptate pe list fr o tratare prealabil.
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6.   Cerine specifice referitoare la mercurul metalic

În scopul depozitrii temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplic urmtoarele 
cerine:

A. Compoziia mercurului 

Mercurul metalic trebuie s respecte urmtoarele caracteristici:

— coninut de mercur mai mare de 99,9 % din greutate; 

— absena oricror impuriti care ar putea coroda oelul carbon sau oelul inoxidabil (de exemplu, soluia de acid azotic, soluiile  
de cloruri de sodiu).

B. Depozitarea în containere 

Containerele utilizate pentru depozitarea mercurului metalic trebuie s fie rezistente la coroziune i la 
ocuri. Prin urmare, trebuie evitate sudurile. Containerele trebuie s respecte în special urmtoarele 
caracteristici:

— materialul din care este realizat containerul: oel carbon (minimum ASTM A36) sau oel inoxidabil (AISI 304, 316L); 

— containerele trebuie s fie etane la gaze sau lichide; 

— partea exterioar a containerului trebuie s fie rezistent la condiiile de depozitare; 

— modelul de container trebuie s treac testul de cdere i testul de etaneitate, conform capitolelor 6.1.5.3 i 6.1.5.4 din  
Recomandrile ONU privind transportul mrfurilor periculoase, Manualul de teste i criterii.

Procentul maxim de umplere a rezervorului trebuie s fie de 80 % în volum, pentru a garanta c exist 
suficient ulaj i pentru a se asigura c nu pot aprea nici scurgeri, nici deformri permanente ale 
containerului rezultate în urma unei expansiuni a lichidului cauzate de temperaturi ridicate.

C. Proceduri de acceptare 

Sunt acceptate doar containerele însoite de un certificat care respect cerinele prevzute de prezenta 
seciune.
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Procedurile de acceptare trebuie s respecte urmtoarele:

— este acceptat doar mercurul metalic care îndeplinete criteriile minime de acceptare stabilite mai sus; 

— containerele trebuie inspectate vizual înainte de depozitare. Containerele deteriorate, corodate sau cele care prezint  
scurgeri nu sunt acceptate;

— containerele trebuie s poarte o tampil indelebil (realizat prin tanare), care s menioneze numrul de identificare al  
containerului, materialul de construcie, greutatea la gol, datele de identificare ale productorului i data construciei;

— containerele trebuie s poarte o plac, fixat permanent, care s indice numrul de identificare al certificatului. 

D. Certificat 

Certificatul menionat în subseciunea C include urmtoarele elemente:

— denumirea i adresa productorului de deeuri; 

— denumirea i adresa responsabilului cu umplerea; 

— locul i data umplerii; 

— cantitatea de mercur; 

— puritatea mercurului i, dup caz, o descriere a impuritilor, inclusiv raportul analitic; 

— confirmarea faptului c containerele au fost utilizate exclusiv pentru transportul/depozitarea mercurului; 

— numerele de identificare ale containerelor; 

— orice observaie specific. 

Certificatele sunt emise de productorul de deeuri sau, în lipsa acestuia, de persoana responsabil cu 
gestionarea deeurilor.

▼B

ANEXA III

PROCEDURI DE SUPRAVEGHERE I CONTROL ÎN FAZELE DE EXPLOATARE I 
POSTTRATARE

1.   Introducere

Aceast anex urmrete stabilirea procedurilor minime de control, care trebuie puse în aplicare pentru a 
verifica:

— dac deeurile au fost acceptate în depozit în conformitate cu criteriile stabilite pentru categoria de depozite de deeuri  
respectiv;

— dac procesele din cadrul depozitului de deeuri se desfoar dup cum s-a prevzut; 

— dac sistemele de protecie a mediului funcioneaz la capacitatea maxim dorit; 

— dac sunt îndeplinite condiiile stabilite în autorizaia depozitului de deeuri respectiv. 

2.   Date meteorologice

M4 —————
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Când statele membre decid c balanele hidrologice constituie un instrument eficient pentru evaluarea 
gradului de acumulare a levigatului în depozitul de deeuri sau a nivelului levigatului, se recomand ca, 
atât timp cât acest lucru este cerut de autoritile competente în conformitate cu articolul 13 litera (c) din 
prezenta directiv, de la staia de supraveghere situat în depozitul de deeuri sau de la cea mai apropiat staie 
meteorologic s fie obinute urmtoarele date:
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Faza de exploatare Faza posttratare

1.1. Volumul precipitaiilor zilnic zilnic, se adaug la valorile lunare

1.2. Temperatura (min., max., 14:00 h CET) zilnic medie lunar

1.3. Direcia i fora vântului dominant zilnic facultativ

1.4. Evaporare (lisimetru) ( )1 zilnic zilnic, se adaug la valorile lunare

1.5. Umiditatea atmosferic (14:00 h CET) zilnic medie lunar

( )   1 Sau prin alte metode adecvate.

3.   Date referitoare la emisii: controlul apei, al levigatului i al gazului

Prelevarea de probe de levigat i din apa de suprafa, acolo unde este cazul, trebuie fcut în punctele 
reprezentative. Prelevarea de probe i msurarea (volumului i a compoziiei) levigatului trebuie efectuate 
separat, în fiecare punct în care levigatul este evacuat din depozitul de deeuri. Referin: liniile directoare 
privind tehnologia de eantionare, ISO 5667-2 (1991).

Monitorizarea apei de suprafa, acolo unde este cazul, trebuie efectuat în minimum dou puncte, unul în 
amonte i unul în aval fa de depozitul de deeuri.

Monitorizarea gazului trebuie s fie reprezentativ pentru fiecare seciune a depozitului de deeuri. Frecvena 
de prelevare i de analizare sunt incluse în tabelul urmtor. Pentru levigat i pentru ap se va preleva pentru 
supraveghere o prob reprezentativ pentru compoziia medie.

Frecvena prelevrii poate fi adaptat în funcie de morfologia deeurilor din depozitul de deeuri (rambleu, 
debleu etc.). Acest aspect trebuie specificat în autorizaie.

 
Faza de  
exploatare

Faza posttratare (
)3

2.1. Volum levigat lunar   ( )1 ( )3 la ase luni

2.2. Compoziie levigat ( )2 trimestrial ( )3 la ase luni

2.3. Volumul i compoziia apelor de suprafa ( )7 trimestrial ( )3 la ase luni

2.4.  Posibile emisii de gaz i presiune atmosferic  (CH , CO , O , H S, H etc.)( )4
4 2 2 2 2 lunar   ( )3 ( )5 la ase luni ( )6

( )   1 Frecvena eantionrii poate fi adaptat pe baza morfologiei deeurilor din depozitul de deeuri (rambleu, debleu etc.). Acest 
aspect trebuie s fie specificat în autorizaie.

( )     2 Parametrii care urmeaz a fi msurai i substanele care urmeaz a fi analizate variaz în funcie de compoziia deeurilor 
depozitate; aceste aspecte trebuie menionate în permis i trebuie s reflecte caracteristicile deeurilor referitoare la levigat.

( )   3 Când evaluarea datelor indic o eficien similar i la intervale mai lungi, acestea pot fi adaptate. Pentru lichidele de scurgere, 
conductivitatea trebuie întotdeauna msurat cel puin o dat pe an.

( )   4 Aceste msurri se refer în principal la coninutul în materie organic al deeurilor.

( )   5 CH , CO , O , în mod obinuit, alte gaze dup caz, în funcie de compoziia deeurilor depozitate, pentru a reflecta proprietile 4 2 2

de levigare ale acestora.

( )   6 Eficiena sistemului de extragere a gazului trebuie verificat periodic.

( )   7 Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului de deeuri, autoritile competente pot stabili faptul c aceste msuri nu 
sunt necesare i vor întocmi rapoarte corespunztoare în conformitate cu dispoziiile articolului 15 din prezenta directiv.
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2.1 i 2.2 se aplic numai atunci când se înregistreaz o colectare a levigatului (a se vedea anexa I punctul 2).

4.   Protejarea apelor subterane

A.   Prelevarea de probe

Msurrile trebuie astfel fcute încât s ofere informaii cu privire la apele subterane care ar putea fi afectate 
de pe urma evacurii deeurilor, cu cel puin un punct de msurare în regiunea de intrare în apele subterane i 
dou puncte de ieire în regiunea de ieire din apele subterane. Aceste numere pot fi crescute pe baza unei 
analize hidrogeologice specifice i a necesitii de identificare rapid a deversrii accidentale de levigat în 
apele subterane.

Prelevarea de probe trebuie efectuat în minimum trei puncte diferite înainte de operaiile de rambleiaj 
pentru a putea stabili valorile de referin pentru viitoarele operaiuni de prelevare. Referine: Prelevarea 
probelor din apele subterane, ISO 5667, partea 11, 1993.

B.   Monitorizare

Parametrii care urmeaz a fi analizai în probele prelevate trebuie s fie stabilii pe baza compoziiei 
preconizate a levigatului i pentru calitatea apelor subterane din regiunea respectiv. La selectarea 
parametrilor pentru analiz se ia în considerare mobilitatea în zona apelor subterane. Parametrii ar putea 
include parametrii indicatori pentru a permite o identificare rapid a unei posibile modificri aprute în 
calitatea apei ( ). 8 

 
Faza de exploatare Faza posttratare

Nivelul apelor 
subterane

la ase luni ( )1 la ase luni ( )1

Compoziia apelor 
subterane

cu o frecven specific amplasamentului respectiv   ( )2

( )3
cu o frecven specific amplasamentului respectiv   ( )2

( )3

( )   1 Dac nivelurile apelor subterane fluctueaz, trebuie sporit frecvena.

( )    2 Frecvena trebuie bazat pe posibilitatea aciunilor de remediere între dou eantionri dac se atinge un nivel de declanare, i 
anume frecvena trebuie determinat pe baza evalurii i a cunotinelor referitoare la viteza de curgere a apelor subterane.

( )   3 La atingerea unui nivel de declanare (a se vedea litera C), este necesar s se efectueze verificri prin repetarea prelevrii de 
probe. În momentul în care s-a confirmat acest nivel, trebuie s se respecte planul pentru situaii de urgen (stabilit în autorizaie).

C.   Niveluri de declanare

Atunci când analiza unei probe prelevate din apele subterane indic o modificare important în ceea ce 
privete calitatea apei, se consider c s-au înregistrat efectele adverse semnificative asupra mediului, în 
conformitate cu articolele 12 i 13 din prezenta directiv. Nivelul de declanare trebuie determinat luându-
se în considerare formaiunile hidrogeologice specifice din regiunea depozitului de deeuri i calitatea 
apelor subterane. Nivelul de declanare trebuie inclus în autorizaie, ori de câte ori acest lucru este posibil.

Observaiile trebuie evaluate pe baza unor tabele de control, utilizând reguli i niveluri de control bine 
stabilite pentru fiecare pu situat în poziie inferioar. Nivelurile de control trebuie determinate pe baza 
variaiilor locale în ceea ce privete calitatea apelor subterane.

5.   Topografia amplasamentului: informaii referitoare la masa de deeuri eliminate

 
Faza de exploatare Faza posttratare
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5.1. Structura i compoziia masei de deeuri ( )1 anual
 

5.2. Comportamentul la tasare al nivelului masei de deeuri anual citiri anuale

( )     1 Informaii privind statutul depozitului de deeuri respectiv: suprafaa ocupat de deeuri, volumul i compoziia deeurilor, 
metodele de depozitare, data i durata depozitrii, calcularea capacitii rmase disponibile în depozitului de deeuri.
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6.   Cerine specifice referitoare la mercurul metalic

În scopul depozitrii temporare a mercurului metalic pentru perioade de peste un an, se aplic urmtoarele 
cerine:

A. Cerine în materie de monitorizare, inspectare i situaii de urgen 

În amplasamentul de depozitare se instaleaz un sistem de monitorizare continu a vaporilor de mercur, 
cu o sensibilitate de cel puin 0,02 mg de mercur/m . Senzorii trebuie poziionai la nivelul solului i la 3

nivelul capului. Acest sistem include un sistem de alarm vizual i acustic. Întreinerea sistemului se face 
anual.

Amplasamentul de depozitare i containerele trebuie inspectate vizual de o persoan autorizat, cel puin 
o dat pe lun. În cazul în care sunt detectate scurgeri, operatorul trebuie s ia imediat toate msurile 
necesare pentru a evita orice emisie de mercur în mediu i a restabili sigurana condiiilor de depozitare 
a mercurului. Orice scurgere de mercur se consider a avea efecte negative semnificative asupra 
mediului, în conformitate cu articolul 12 litera (b).

La amplasamentul de depozitare sunt disponibile planuri pentru situaiile de urgen i echipamente de 
protecie adecvate pentru manipularea mercurului metalic.

B. Evidena datelor 

Toate documentele care conin informaiile menionate în seciunea 6 din anexa II i la punctul A din 
prezenta seciune, inclusiv certificatul care însoete containerul, precum i documentele care conin 
evidenele referitoare la destocarea i expedierea mercurului metalic dup depozitarea temporar a 
acestuia, precum i destinaia i tratamentul prevzut, se pstreaz timp de cel puin trei ani dup încetarea 
depozitrii.
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ANEXA IV

PLAN DE PUNERE ÎN APLICARE CARE TREBUIE PREZENTAT ÎN TEMEIUL 
ARTICOLULUI 5 ALINEATUL (6)

Planul de punere în aplicare care trebuie prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (6) conine 
urmtoarele:

1. evaluarea ratelor anterioare, actuale i preconizate de reciclare, eliminare prin depozitare a deeurilor i alte operaiuni de  
tratare a deeurilor municipale i a fluxurilor din care sunt compuse;

2. evaluarea punerii în aplicare a planurilor de gestionare a deeurilor i a programelor de prevenire a generrii de deeuri,  
instituite în temeiul articolelor 28 i 29 din ;Directiva 2008/98/CE

3. motivele pentru care statul membru consider c s-ar putea s nu poat îndeplini obiectivul relevant prevzut la articolul 5  
alineatul (5) în termenul stabilit în acesta i o evaluare a prelungirii termenului necesar pentru îndeplinirea respectivului 
obiectiv;
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4. msurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 5 alineatul (8) din prezenta directiv, aplicabile  
statului membru în perioada prelungirii termenului, inclusiv instrumentele economice adecvate i alte msuri pentru a oferi 
stimulente pentru aplicarea ierarhiei deeurilor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din  Directiva 2008/98/CE
i în anexa IVa la directiva respectiv;

5. un calendar pentru punerea în aplicare a msurilor identificate la punctul 4, stabilirea organismului competent pentru  
punerea lor în aplicare i o evaluare a contribuiei lor individuale la îndeplinirea obiectivelor aplicabile în cazul unei 
prelungiri a termenului;

6. informaii privind finanarea gestionrii deeurilor în conformitate cu principiul „poluatorul pltete”; 

7. msuri de îmbuntire a calitii datelor, dup caz, în vederea unei mai bune planificri i monitorizri a performanei în ceea ce  
privete gestionarea deeurilor.

( )   a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor directive  1 Directiva 2008/98/CE
(JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

( )   al Parlamentului European i al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deeuri (JO  2 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006
L 190, 12.7.2006, p. 1).

( ) JO L 175, 5.7.1985, p. 40. Directiv, astfel cum a fost modificat prin  (JO L 73, 14.3.1997, p. 5). 3 Directiva 97/11/CE

( ) JO L 158, 23.6.1990, p. 56. 4 

( ) JO L 30, 6.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin  (JO L 22, 24.1.1997, p. 14). 5 Regulamentul (CE) nr. 120/97

( )   al Parlamentului European i al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i principiilor  6 Regulamentul (UE) nr. 182/2011
generale privind mecanismele de control de ctre statele membre al exercitrii competenelor de executare de ctre Comisie (JO L 55, 28.2.2011, 
p. 13).

( ) JO L 20, 26.1.1980, p. 43. Directiv, astfel cum a fost modificat ultima dat prin  (JO L 377, 31.12.1991, p. 48). 7 Directiva 91/692/CEE

( ) Parametrii recomandai: pH, TOC, fenoli, metale grele, fluoruri, AS, petrol/hidrocarburi. 8 


