
4242

Membrii noștri sunt asociații naționale ale 
municipalităților și companiile lor de management 
al deșeurilor și, în țările unde nu sunt astfel 
de structuri, sunt primării de orașe și structuri 
reprezentative pentru regiuni. Asociația are membri 
din Austria, Germania, Italia, Franța, Belgia, Olanda, 
Portugalia, Islanda, Denmarca, Norvegia, Suedia, 
Finlanda, Slovenia, Polonia, Lituania și Croația, 
precum și observatori din Grecia și Regatul Unit.

Activitatea noastră constă în sprijinirea mem-
brilor noștri în domeniul managementului 
deșeurilor și legislației aferente în monitorizarea 
politicilor Uniunii Europene în acest domeniu, 
toate acestea pentru a ne asigura că interesele 
membrilor noștri sunt înțelese și apărate de 
instituțiile europene, precum și de toți actorii din 
acest sector de activitate.

Legislația de interes pentru asociația Municipal 
Waste Europe (MWE) este pachetul de reglementări 
referitoare la deșeuri care include: Directiva cadru 
privind deșeurile, Directiva privind depozitele de 
deșeuri, Directiva referitoare la ambalaje și deșeuri 
de ambalaje, Directiva privind bateriile, Directiva 
privind deșeurile din echipamente electrice și 
electronice (DEEE). În plus, urmărim și Directiva 

referitoare la emisiile industriale și reglementările 
referitoare la transportul deșeurilor. Totuși, 
implementarea acestui cadru legislativ depinde 
direct de prevederile Directivei pentru achizițiile 
publice, de reglementările referitoare la protecția 
mediului, precum și de reglementările referitoare 
la fondurile europene.

În cadrul discuțiilor din 2012 referitoare la 
revizuirea Directivei privind achizițiile publice, 
asociația noastră s-a asigurat că serviciul de 
management al deșeurilor rămâne pe lista 
serviciilor de interes public și că astfel se poate activa 
cooperarea inter-municipală, inclusiv a companiilor 
municipale de management al deșeurilor. Acest 
aspect este extrem de important mai ales pentru 
municipalitățile mai mici care altfel nu ar avea 
cantitățile de deșeuri sau resursele pentru a aborda 
corespunzător problema deșeurilor în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor. Revizuirea Directivei cadru 
pentru deșeuri a coincis cu realizarea, la nivelul 
Uniunii Europene, a faptului că e nevoie de acțiuni 
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Când instituțiile europene au decis să revizuiască 
directivele privind achizițiile publice în 2007, 
municipalitățile din Europa și operațiunile de 
management al deșeurilor au decis să formeze o 
nouă asociație pentru a avea o voce în Bruxelles 
care să susțină acest serviciu de interes public. 
Astfel s-a înființat asociația Municipal Waste 
Europe la mijlocul anului 2009, iar anul viitor va 
aniversa 10 ani!
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concrete pentru protejarea resurselor 
naturale, ceea ce a condus la dezvoltarea 
Pachetului legislativ referitor la Economia 
Circulară.

Încă de la începutul acestui proces 
MWE a conlucrat îndeaproape cu 
instituțiile Uniunii Europene și cu toate 
grupurile interesate pentru identificarea 
lipsurilor din legislație și identificarea 
de soluții. Varianta finală a pachetului 
legislativ privind deșeurile, pachet care 
reprezintă un pas uriaș spre crearea unei 
economii circulare, a fost publicată pe 
14 iunie 2018, adică după șase ani de la 
inițiere.

Varianta finala a Directivei cadru 
privind deșeurile este structurată 
într-un mod mult mai clar decât 
variantele anterioare, grupează toate 
definițiile, stabilește reguli clare pentru 
Răspunderea Extinsă a Producătorului 
(REP), promovează prevenția (generării 
de deșeuri) și mandatează colectarea 
separată. Aceste noi reguli pot fi văzute 
ca obligații, dar pot fi văzute și ca 
oportunități. Cu susținerea Fondurilor 
Structurale și de Coeziune ale Uniunii 
Europene, implementarea schemelor 
de colectare separată și a unităților 
necesare de tratare a deșeurilor pot fi 
simple dacă există decizie politică la 
nivel local de a crea beneficii precum 
atragerea de venituri suplimentare și 
crearea de noi locuri de muncă. 

Nu sunt ținte pentru prevenirea 
generării de deșeuri, dar statele membre 

au obligația de a elabora un plan de 
prevenire și de a raporta progresul în 
implementarea acestuia. 

Țintele penntru refolosire și reciclarea 
deșeurilor municipale sunt mai mari: 
55% până în 2025 pentru pregătirea 
pentru refolosire și reciclare, 60% până 
în 2030 și 65% până în 2035.

Pentru situația în care unele state 
membre ale Uniunii Europene se luptă 
să atingă țintele, există așa-numitul 
Early Warning Report (Raport de 
avertizare timpurie) pentru ca aceste 
probleme să fie identificate în timp 
util. Comisia Europeană și Agenția 
Europeană de Mediu vor face un raport 
pentru a compila datele colectate 
de la toate țările Uniunii și pentru 
a monitoriza progresul fiecărui stat 
care implementează Directiva cadru 
referitoare la deșeuri. Statele membre 
ce riscă să rateze atingerea țintelor vor 
fi îndrumate și li se vor oferi exemple de 
bune practici. 

Colectarea separată este începutul 
procesului de creare a economiei circu-
lare, iar municipalitățile reprezintă 
inima acestui proces. Noi, municipali-
tățile, trebuie să acționăm acum, să 
profităm de bugetele naționale și de 
perioadele de planificare ale fondurilor 
UE pentru a ne asigura că aceste 
fonduri sunt alocate pentru înființarea 
și promovarea schemelor de colectare 
separată și a proceselor ulterioare de 
tratare a deșeurilor.

Municipalitățile reprezintă o nouă 
sursă de resurse și trebuie să ne 
asumăm acest rol. Noua Directivă 
cadru privind deșeurile întărește 
ierarhia deșeurilor pentru că 
aceasta este calea către o economie 
circulară și eficiența resurselor. 
Dacă este studiată pas cu pas, noua 

Directivă proiectează un sistem integrat 
de management al deșeurilor care ar 
arăta cam așa:
�  Prevenirea deșeurilor de 

ambalaje: implementarea de taxe 
sau interdicții pentru pungile subțiri 
din plastic conform Directivei. 
Acțiuni eficiente ar putea fi: pro-
movarea utilizării ambalajelor reuti-
lizabile pentru produsele alimentare 
vândute prin punctele de vânzare 
cu amănuntul sau amenajarea de 
cișmele cu apă potabilă în orașe și 
parcuri pentru sticlele reîncărcabile.

Se discută în prezent Directiva privind 
folosirea plasticului de unică folosință 
care a fost pusă în discuție ca urmare a 
imaginilor șocante cu viața marină și a 
recifelor de corali sufocați de deșeuri din 
plastic sau leșuri de creaturi marine eșuate 
pe țărm având stomacul plin de plastic.
�  Colectarea separată a tuturor 

ambalajelor împreună cu inves-
tiții în suficiente unități dotate cu 
tehnologie de ultimă oră pentru 
sortarea deșeurilor de ambalaje, 
inclusiv a filmelor din 
plastic. Astăzi există 
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multe feluri de sortare și reciclare. 
Acestea pot fi analizate și selectate 
cele mai potrivite tehnici și tehno-
logii în funcție de piața locală/
națională și de compoziția deșeurilor. 

Sistemele pentru Responsabilitatea 
Extinsă a Producătorului (REP) 
pentru deșeurile de ambalaje sunt 
acum obligate să suporte 80% din 
costurile de colectare și sortare. Această 
prevedere necesită cooperarea cu 
municipalitățile, iar Directiva cadru 
privind deșeurile cere statelor 
membre ale Uniunii Europene să 
înființeze o autoritate independentă 
care să inspecteze OTR-urile pentru 
a asigura corectitudinea acestora. 
În toate țările Uniunii cu sisteme REP 
industria națională de ambalaje plătește 
deja OTR-uri pe care tot industria le-a 
creat pentru a-i prelua responsabilitățile. 
Noua Directivă cadru privind deșeurile 
permite statelor membre UE să 
includă costul gunoiului și costul 
tratării ambalajelor nereciclabile ce 
rămân din amestecurile de deșeuri. 
Aceste provizioane trebuie scrise clar 
în legislația națională referitoare la 
ambalaje și deșeuri de ambalaje atunci 
când reglemetările UE sunt transpuse 

în reglementările naționale. Includerea 
acestor costuri permite să fie clare 
costurile cu deșeurile pentru industria 
generatoare și este însoțită de un 
sistem modular de taxe, sistem pe care 
fiecare țară trebuie să-l proiecteze și să 
raporteze la Uniuniunea Europeană, 
sistem prin care pentru ambalajele ușor 
de reciclat să se plătească mai puțin, iar 
pentru cele nereciclabile să se plătească 
mai mult. Scopul este de a încuraja 
proiectarea în vederea reciclării.

�  Prevenirea deșeurilor alimen-
tare: prin campanii de educare a 
populației, obligarea magazinelor 
alimentare și HORECA să doneze 
alimente în loc să le arunce.

�  Colectarea separată a deșeu-
rilor alimentare pentru gospo-
dării, magazine și HORECA.

�  Unitățile de digestie anaerobă (DA) 
să trateze deșeurile bio. Necesarul 
de unități DA și dimensiunea aces-
tora trebuie stabilite astfel încât să 
se asigure apropierea de sursa de 
deșeuri bio și, în același timp, să 
permită autonomia în procesul de 
vânzare a biogazului și a digestatului.

�  Compostarea digestatului cu 
deșeuri verzi tocate pentru a 
produce un compost bun pentru 
agricultură și pentru îmbunătățirea 
calității solului. Noua Directivă a 
UE pentru fertilizatori încă mai 
are până să fie adoptată. Când va 
fi adoptată va stabili standarde 
pentru calitatea compostului ca 
fertilizator recunoscut ceea ce va 
permite crearea unei piețe pentru 
fermierii locali și, dacă va fi necesar, 
și pentru export.
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�  Colectarea separată a DEEE este 
deja o obligație prin Directiva DEEE, 
dar noua Directivă cadru privind 
deșeurile promovează prevenirea 
generării deșeurilor și refolosirea, 
precum și crearea de sisteme mai 
bune de colectare, dar și înființarea 
de centre pentru refolosire și 
dezmembrare pentru DEEE-urile ce 
nu pot fi reparate. Dezmembrarea 
poate crește viabilitatea economică 
prin creșterea valorii componen-
telor.

�  Baterii: colectarea separată 
și transportul către unitățile de 
tratare din Uniunea Europeană. 
Acesta este un proces scump, dar 
absolut necesar pentru că sunt 
foarte puține unități specializate în 
Uniunea Europeană. Bateriile din 
amestecurile de deșeuri provoacă 
multe prejudicii prin scurgerea și 
contaminarea apei și solului.

�  Colectarea separată a deșeu-
rilor mari cu centre de reparare 
și refolosire organizate și o bază 
legală care să permită preluarea 
produselor ce pot fi reparate din 
locurile unde au fost aruncate. Un 
tratament potrivit pentru deșeurile 
mari ar putea reduce semnificativ 
cantitatea totală de deșeuri 
generate per cap de locuitor și ar 
crea noi locuri de muncă.

�  Colectarea separată a textilelor 
va fi obligatorie de la 1 ianuarie 
2025; este recomandată planificarea 
colectării și a creării de posibilități de 
tratare la nivel local sau de export (în 

funcție de cantitățile generate pe 
piața locală).

�  Colectarea separată a deșeu-
rilor din construcții și demolări 
cu demolarea selectivă astfel 
încât să fie încurajate reciclarea și 
refolosirea materialelor (art.11 din 
Directiva cadru privind deșeurile). 
Statele membre ale Uniunii 
Europene care fac deja demolare 
selectivă au deja rate de reciclare 
de până la 90%, inclusiv în sudul 
Europei.

� Sistem pentru colectarea sepa-
rată a deșeurilor periculoase din 
gospodării. Va fi obligatoriu de la 
1 ianuarie 2025. Tratamentul acestor 
deșeuri se poate face la nivel 
național sau în altă țară din Europa 
în funcție de cantitățile generate la 
nivel național.

�  Campanii de comunicare pentru 
toți cetățenii pentru susținerea 
fracțiilor din schemele REP de 
către OTR-uri și care să transmită 
cum se sortează corect deșeurile, 
să explice de ce cetățenii trebuie 
să participe și ce se întâmpă dacă 
deșeurile de la cetățeni sunt sortate 
corespunzător.

O dată ce toate acestea vor fi puse 
la punct într-un sistem integrat de 
management al deșeurilor, fracția 
rămasă după reciclare sau tratare 
poate fi analizată cantitativ și calitativ 
pentru a se determina cel mai potrivit 
tratament pentru această fracție. 
Pentru a facilitata crearea și întărirea 
piețelor pentru preluarea materialelor 

reciclabile, Directiva Uniunii Europene 
privind TVA-ul conferă statelor membre 
UE flexibilitatea de a stabili cote de 
TVA reduse sau chiar zero pentru 
deșeurile pregătite pentru refolosire și 
reciclare pentru a le conferi un avantaj 
competitiv organizațiilor care se implică. 
De exemplu, rășinile din plastic reciclat 
sau peleții pot avea TVA zero chiar dacă 
materia primă ar fi avut TVA. Această 
Directivă este în curs de implementare 
în statele membre ale Uniunii Europene, 
iar părțile interesate ar trebui să se 
asigure că această oportunitate este 
fructificată.

Municipalitățile pot beneficia 
de avantajele programului pe care 
Directoratul General de mediu (din cadrul 
Comisiei Europene) l-a lansat la sfârșitul 
anului 2017, denumit “Taiex EIR Peer to 
Peer scheme”, program ce le poate ajuta 
să învețe din experiența altora. Asociația 
Municipal Waste Europe asistă deja doi 
dintre membrii săi să învețe de la alți 
membri și va continua să se implice în 
acest program atâta timp cât acesta va fi 
disponibil.

Pentru informații suplimentare 
despre declarațiile noastre, docu-
mentele de poziție sau cum să te 
înscrIi în asociația Municipal Waste 
Europe, puteți vizita website-ul 
www.municipalwasteeurope.eu 
sau să trimiteți email la adresa info@
municipalwasteeurope.eu.


