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PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere  Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în special articolul 175
alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic si Social European (1),
(1)JO C 108, 30.4.2004, p. 58.
dupa consultarea Comitetului Regiunilor,
hotarând în conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat (2),
(2)Avizul  Parlamentului  European din  19 noiembrie  2003 (JO C 87 E,  7.4.2004,  p.  281),
pozitia  comuna a  Consiliului  din  24 iunie  2005 (JO C 206 E,  23.8.2005,  p.  1) si  pozitia
Parlamentului European din 25 octombrie 2005 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial). Decizia
Consiliului din 29 mai 2006.
întrucât:
(1)Obiectivul si componenta principala si predominanta a prezentului regulament reprezinta
protectia mediului, efectele acestuia asupra comertului international fiind doar accesorii.

(2)Regulamentul  (CEE)  nr.  259/93 al  Consiliului  din  1  februarie  1993  privind
supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în interiorul, la intrarea si iesirea din
Comunitatea Europeana (3) a fost deja modificat considerabil de câteva ori si necesita alte
modificari.  În special,  este necesar sa se încorporeze în regulamentul  respectiv continutul
Deciziei  94/774/CE a  Comisiei  din  24  noiembrie  1994  privind  documentul  de  însotire
standard  prevazut  de  Regulamentul  (CEE)  nr.  259/93 al  Consiliului  (4)  si  al  Deciziei
1999/412/CE a  Comisiei  din  3  iunie  1999  privind  chestionarul  de  raport  obligatoriu  al
statelor  membre în conformitate  cu articolul  41 alineatul  (2) din  Regulamentul  (CEE)  nr.
259/93 al Consiliului (5). În consecinta, Regulamentul (CEE) nr. 259/93 ar trebui înlocuit în
scopul claritatii.
(3)JO  L  30,  6.2.1993,  p.  1,  regulament  astfel  cum  a  fost  modificat  ultima  data  prin
Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei (JO L 349, 31.12.2001, p. 1).
(4)JO L 310, 3.12.1994, p. 70.
(5)JO L 156, 23.6.1999, p. 37.

(3)Decizia  93/98/CEE a Consiliului (6) se referea la încheierea, în numele Comunitatii, a
Conventiei de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul transporturilor transfrontaliere
de deseuri periculoase si al eliminarii acestora (7), la care Comunitatea este parte din 1994.
Prin adoptarea Regulamentului (CEE) nr.  259/93, Consiliul a stabilit norme de reducere si
control  a  transporturilor  mentionate  anterior  elaborate,  inter  alia,  astfel  încât  sistemul
comunitar existent pentru supravegherea si controlul circulatiei deseurilor sa îndeplineasca
cerintele Conventiei de la Basel.
(6)JO L 39, 16.2.1993, p. 1.
(7)JO L 39, 16.2.1993, p. 3.

(4)Decizia  97/640/CE a Consiliului (8) se referea la aprobarea, în numele Comunitatii, a
modificarii Conventiei de la Basel în conformitate cu Decizia III/l a Conferintei partilor. Prin
modificarea respectiva, toate exporturile de deseuri periculoase destinate eliminarii din tarile
mentionate  la  anexa  VII  la  Conventie în  tari  care  nu  apar  în  anexa respectiva  au  fost
interzise, astfel cum au fost interzise, de la 1 ianuarie 1998, toate exporturile de deseuri
periculoase  mentionate  la  articolul  1  alineatul  (1)  litera  (a)  din  Conventie si  destinate
recuperarii. Regulamentul (CEE) nr. 259/93 a fost modificat în consecinta prin Regulamentul
(CE) nr. 120/97 al Consiliului (9).
(8)JO L 272, 4.10.1997, p. 45.
(9)JO L 22, 24.1.1997, p. 14.
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(5)În contextul aprobarii de catre Comunitate a Deciziei C(2001)107/Final a Consiliului OCDE
privind  revizuirea  Deciziei  C(92)39/Final  privind  controlul  circulatiei  transfrontaliere  a
deseurilor destinate operatiunilor de recuperare (Decizia OCDE), pentru a armoniza listele de
deseuri cu  Conventia de la Basel si pentru a revizui anumite cerinte este necesar sa se
încorporeze continutul deciziei respective în legislatia comunitara.
(6)Comunitatea a semnat  Conventia de la Stocholm, din 22 mai 2001 privind poluantii
organici persistenti.
(7)Este  important  sa  se  organizeze  si  sa  se  reglementeze  supravegherea  si  controlul
transferurilor de deseuri astfel încât sa se tina seama de necesitatea de a conserva, proteja si
îmbunatati  calitatea  mediului  si  a  sanatatii  oamenilor  si  sa se  promoveze  o aplicare  mai
uniforma a regulamentului în cauza în Comunitate.
(8)De asemenea, este important sa se tina seama de cerinta prevazuta la articolul 4 alineatul
(2) litera (d) din Conventia de la Basel conform careia transferurile de deseuri periculoase
trebuie  reduse  la  minim,  în  conformitate  cu  gestionarea  ecologica  rationala  si  eficienta  a
deseurilor respective.
(9)În plus, este important sa se tina seama de dreptul fiecarei parti la  Conventia de la
Basel, în temeiul articolului 4 alineatul (1), de a interzice importul de deseuri periculoase sau
de deseuri mentionate la anexa II la respectiva conventie.
(10)Transferurile de deseuri efectuate de forte armate sau organizatii umanitare ar trebui sa
fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament, atunci când sunt importate în
Comunitate  în  anumite  situatii  (inclusiv  tranzitul  în  Comunitate  atunci  când  deseurile
respective intra în Comunitate). În cazul transferurilor respective, trebuie sa se îndeplineasca
cerintele  dreptului  international  si  ale  acordurilor  internationale.  În  astfel  de cazuri,  orice
autoritate competenta de tranzit si autoritatea competenta de destinatie din Comunitate ar
trebui informate în prealabil cu privire la respectivul transfer si destinatia acestuia.

(11)Este  necesar  sa  se  evite  suprapunerea  cu  Regulamentul  (CE)  nr.  1774/2002  al
Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare
privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman (1), care
contine deja dispozitii privind, în general, expeditia, calea si circulatia (colectare, transport,
manipulare, prelucrare, utilizare, recuperare sau eliminare, pastrarea evidentei, documente
de însotire si trasabilitate) a subproduselor de origine animala în interiorul, la intrarea si la
iesirea din Comunitate.
(1)JO  L  273,  10.10.2002,  p.  1,  regulament  astfel  cum a  fost  modificat  ultima  data  prin
Regulamentul (CE) nr. 416/2005 al Comisiei (JO L 66, 12.3.2005, p. 10).
(12)Pâna la data intrarii în vigoare a prezentului regulament, Comisia ar trebui sa raporteze
cu privire la relatia dintre legislatia sectoriala existenta privind sanatatea animala si publica si
dispozitiile  prezentului  regulament si  ar  trebui  sa prezinte,  pâna la data  respectiva,  orice
propuneri necesare pentru a adapta legislatia respectiva la prezentul regulament cu scopul de
a atinge un nivel echivalent de control.
(13)Cu toate ca supravegherea si controlul transferurilor de deseuri în interiorul unui stat
membru este de competenta respectivului stat membru, sistemele nationale responsabile cu
transferurile de deseuri  ar  trebui sa tina seama de necesitatea unei coerente cu sistemul
comunitar pentru a asigura un nivel ridicat de protectie a mediului si a sanatatii oamenilor.
(14)În cazul transferurilor de deseuri destinate operatiunilor de eliminare si a deseurilor care
nu sunt mentionate la anexele III, IIIA sau IIIB destinate operatiunilor de recuperare, este
necesar sa se asigure o supraveghere si un control optim prin solicitarea unui acord preliminar
scris pentru astfel de transferuri. Procedura în cauza ar trebui sa cuprinda, la rândul ei, o
notificare  prealabila,  care  sa  permita  autoritatilor  competente  sa  fie  informate  în  mod
corespunzator, astfel încât sa poata adopta toate masurile necesare pentru protectia sanatatii
oamenilor si a mediului. De asemenea, aceasta trebuie sa permita autoritatilor respective sa
formuleze obiectii justificate cu privire la un astfel de transfer.
(15)În  cazul  transferurilor  de  deseuri  prevazute  la  anexele  III,  IIIA  sau  IIIB  destinate
operatiunilor de recuperare, este necesar sa se asigure un nivel minim de supraveghere si
control, solicitând ca respectivele transferuri sa fie însotite de anumite informatii.
(16)Data  fiind  necesitatea  aplicarii  uniforme  a  prezentului  regulament  si  functionarea
adecvata a pietei interne, este necesar ca, din motive de eficienta, sa se solicite ca notificarile
sa fie prelucrate de autoritatea competenta de expediere.
(17)De  asemenea,  este  important  sa  se  clarifice  sistemul  de  garantii  financiare  sau  de
asigurare echivalenta.
(18)Având  în  vedere  responsabilitatea  producatorilor  de  deseuri  în  ceea  ce  priveste
gestionarea  ecologica  a  deseurilor,  documentele  de  notificare  si  de  circulatie  pentru
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transferurile  de  deseuri  ar  trebui  sa  fie  completate,  dupa  caz,  de  catre  producatorii  de
deseuri.
(19)În  scopul  certitudinii  juridice  si  pentru  a  asigura  aplicarea  uniforma  a  prezentului
regulament si functionarea adecvata a pietei interne, este necesar ca notificatorului sa i se
ofere garantii procedurale.

(20)În cazul transferurilor de deseuri destinate eliminarii, statele membre ar trebui sa tina
seama de principiile proximitatii, prioritatii de recuperare si autosuficientei la nivel comunitar
si  national,  în  conformitate  cu  Directiva  2006/12/CE a  Parlamentului  European  si  a
Consiliului  din 5 aprilie 2006 privind deseurile (2),  adoptând,  în conformitate cu  Tratatul,
masuri de interdictie totala sau partiala sau de obiectare sistematica împotriva transferurilor
respective.  De  asemenea,  trebuie  sa  se  tina  seama  de  cerinta  prevazuta  de  Directiva
2006/12/CE,  conform  careia  statele  membre  trebuie  sa  asigure  o  retea  integrata  si
adecvata de instalatii de eliminare a deseurilor pentru a permite Comunitatii în ansamblu sa
fie autosuficienta în ceea ce priveste eliminarea deseurilor, iar statelor membre sa realizeze
acest obiectiv individual,  luând în considerare conditiile  geografice sau nevoia de instalatii
specializate pentru anumite tipuri de deseuri. Statele membre ar trebui, de asemenea, sa se
poata asigura  ca  instalatiile  de gestionare a deseurilor  care  intra  sub incidenta  Directivei
96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul integrat al
poluarii  (1)  aplica  cele  mai  bune  tehnici  disponibile  astfel  cum  sunt  definite  de  directiva
respectiva în conformitate cu autorizatia instalatiei si ca deseurile sunt tratate în conformitate
cu standardele  de protectie  a  mediului  obligatorii  din  punct  de vedere juridic,  stabilite  în
legislatia comunitara pentru operatiunile de eliminare.
(2)JO L 114, 27.4.2006, p. 9.
(1)JO  L  257,  10.10.1996,  p.  26,  directiva  astfel  cum a  fost  modificata  ultima  data  prin
Regulamentul  (CE)  nr.  166/2006 al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  (JO  L  33,
4.2.2006, p. 1).
(21)În cazul transferurilor de deseuri destinate recuperarii, statele membre ar trebui sa fie în
masura  sa  garanteze  ca  instalatiile  de  gestionare  a  deseurilor  care  intra  sub  incidenta
Directivei  96/61/CE a Consiliului  aplica cele mai bune tehnici disponibile astfel cum sunt
definite de directiva respectiva în conformitate cu autorizatia instalatiei. Statele membre ar
trebui, de asemenea, sa fie în masura sa garanteze ca deseurile sunt tratate în conformitate
cu standardele  de  protectie  a  mediului  obligatorii  din  punct  de  vedere  juridic  stabilite  în
legislatia comunitara pentru operatiunile de recuperare si ca, luând în considerare articolul 7
alineatul (4) din Directiva 2006/12/CE, deseurile sunt tratate în conformitate cu planurile de
gestionare a deseurilor stabilite în temeiul directivei respective pentru a asigura punerea în
aplicare  a  obligatiilor  imperative  din  punct  de  vedere  juridic  de  recuperare  sau  reciclare
stabilite în legislatia comunitara.
(22)Elaborarea cerintelor obligatorii pentru instalatiile de deseuri si pentru tratarea deseurilor
specifice la nivel comunitar, pe lânga dispozitiile existente ale legislatiei comunitare, poate
contribui la crearea unui nivel ridicat de protectie a mediului pe teritoriul Comunitatii, poate
sprijini crearea unor conditii de egalitate pentru reciclare si poate garanta ca dezvoltarea unei
piete interne de reciclare viabile din punct de vedere economic nu este obstructionata. În
consecinta, este necesara dezvoltarea unor conditii comunitare de egalitate pentru reciclare
prin aplicarea, dupa caz, a unor standarde comune în anumite domenii si inclusiv în ceea ce
priveste materialele secundare pentru a ameliora calitatea reciclarii. Comisia ar trebui, dupa
caz, sa prezinte propuneri pentru standardele privind anumite deseuri si anumite instalatii de
reciclare  din  momentul  în  care  devin  aplicabile  pe  baza  unei  verificari  suplimentare  în
contextul strategiei privind deseurile, luând în considerare legislatia comunitara existenta si
legislatia statelor membre. Între timp, ar trebui sa fie posibil ca, în anumite conditii, sa se
poata formula obiectii fata de transferurile planificate atunci când recuperarea aferenta nu ar
fi conforma cu legislatia interna a tarii de expediere privind recuperarea deseurilor. Între timp,
Comisia  ar  trebui,  de  asemenea,  sa  supravegheze  situatia  privind  eventualele  transferuri
nedorite  de  deseuri  în  noile  state  membre  si,  dupa  caz,  sa  prezinte  propunerile
corespunzatoare pentru a face fata unor astfel de situatii.
(23)Statelor membre ar trebui sa li se solicite sa garanteze ca, în conformitate cu Conventia
Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul
la informatie, participarea publicului la luarea deciziilor si accesul la justitie în probleme de
mediu din 25 iunie 1998 (Conventia de la Aarhus), autoritatile competente în cauza pun la
dispozitia  publicului,  prin  mijloace  corespunzatoare,  informatii  privind  notificarile
transferurilor, atunci când informatiile respective nu sunt confidentiale în temeiul legislatiei
interne sau comunitare.
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(24)Este necesar sa se prevada o obligatie în temeiul careia deseurile dintr-un transfer care
nu poate fi finalizat astfel cum este prevazut sa fie returnate tarii de expediere, ori recuperate
sau eliminate printr-o metoda alternativa.
(25)De asemenea,  persoana care  se  afla  la  originea unui  transfer  ilegal  ar  trebui  sa fie
obligata sa retraga deseurile în cauza sau sa adopte masuri alternative pentru recuperarea
sau eliminarea acestora.  În caz  contrar,  ar  trebui  sa intervina autoritatile  competente de
expediere sau de destinatie, dupa caz.
(26)Pentru protejarea mediului  tarilor  în  cauza,  este  necesar  sa se  clarifice  domeniul  de
aplicare a interdictiei prevazute în conformitate cu Conventia de la Basel a exporturilor din
Comunitate a oricaror deseuri destinate eliminarii  într-o tara terta, alta decât o tara AELS
(Asociatia Europeana a Liberului Schimb).
(27)Tarile  care  sunt  parti  la  Acordul  privind  Spatiul  Economic  European  pot  adopta
procedurile de control prevazute pentru transferurile în interiorul Comunitatii.
(28)Pentru protejarea mediului tarilor în cauza este, de asemenea, necesar sa se clarifice
domeniul de aplicare a interdictiei la exporturile de deseuri periculoase destinate recuperarii
într-o tara în care Decizia OCDE nu se aplica, de asemenea, în conformitate cu Conventia de
la  Basel.  În  special,  este  necesar  sa  se  clarifice  lista  deseurilor  pentru  care  se  aplica
interdictia si trebuie sa se garanteze ca aceasta include, de asemenea, deseurile mentionate
la anexa II la Conventia de la Basel, si anume deseuri menajere si reziduuri provenite din
incinerarea deseurilor menajere.
(29)Ar trebui sa se mentina dispozitii speciale pentru exporturile de deseuri nepericuloase
destinate recuperarii în tari în care Decizia OCDE nu se aplica si sa se prevada simplificarea
acestora la o data ulterioara.
(30)Importurile în Comunitate de deseuri destinate eliminarii ar trebui permise atunci când
tara exportatoare este parte la Conventia de la Basel. Importurile în Comunitate de deseuri
destinate recuperarii ar trebui permise atunci când tara exportatoare este o tara careia i se
aplica Decizia OCDE sau care este parte la Conventia de la Basel. Cu toate acestea, în alte
situatii, importurile ar trebui autorizate numai în cazul în care tara exportatoare este obligata
printr-un acord sau aranjament bilateral sau multilateral compatibil cu legislatia comunitara si
în conformitate cu articolul 11 din Conventia de la Basel, cu exceptia cazului în care acest
lucru nu este posibil în timpul situatiilor de criza, de restabilire a pacii, de mentinere a pacii
sau de razboi.
(31)Prezentul  regulament  ar  trebui  sa  se  aplice  în  conformitate  cu  dreptul  maritim
international.

(32)Prezentul regulament ar trebui sa reflecte normele privind exporturile si importurile de
deseuri  în  si  din  tarile  si  teritoriile  de  peste  mari  prevazute  de  Decizia  2001/822/CE  a
Consiliului  din  27 noiembrie  2001 privind  asocierea  tarilor  si  teritoriilor  de  peste  mari  la
Comunitatea Europeana ("decizie de asociere peste mari") (1).
(1)JO L 314, 30.11.2001, p. 1.
(33)Ar  trebui  sa  se  adopte  masurile  necesare  pentru  a  garanta  ca,  în  conformitate  cu
Directiva  2006/12/CE si cu alte legi comunitare privind deseurile, deseurile transferate în
interiorul Comunitatii si deseurile importate în Comunitate sunt gestionate, pe toata durata
transferului, inclusiv a recuperarii sau eliminarii în tara de destinatie, fara a periclita sanatatea
oamenilor si fara a utiliza la procedee sau metode care ar putea dauna mediului. În ceea ce
priveste exporturile din Comunitate care nu sunt interzise, ar trebui sa se depuna eforturi
pentru a se garanta ca deseurile respective sunt gestionate în mod ecologic rational pe toata
durata transferului, inclusiv a recuperarii sau eliminarii în tara terta de destinatie. Instalatia
care primeste deseurile ar trebui sa functioneze în conformitate cu standardele de protectie a
mediului si a sanatatii oamenilor, care sunt în mare parte echivalente cu cele prevazute de
legislatia comunitara. Ar trebui sa se întocmeasca o lista cu orientari neobligatorii, care pot
oferi indicatii privind gestionarea ecologica rationala.
(34)Statele membre ar trebui sa furnizeze Comisiei informatii privind punerea în aplicare a
prezentului regulament, atât pe baza rapoartelor prezentate Secretariatului Conventiei de la
Basel, cât si pe baza unui chestionar separat.
(35)Este  necesar  sa  se  asigure  gestionarea  ecologica  sigura  si  rationala  a  dezmembrarii
navelor pentru a proteja sanatatea oamenilor si mediul. În plus, ar trebui mentionat ca o nava
poate deveni deseu în conformitate cu articolul 2 din  Conventia de la Basel si, în acelasi
timp, poate fi considerata nava în temeiul altor norme internationale. Este important sa se
aminteasca  faptul  ca  se  întreprind  demersuri  prin  cooperarea  interinstitutionala  dintre
Organizatia  Internationala  a  Muncii  (OIM),  Organizatia  Maritima  Internationala  (OMI)  si
Secretariatul Conventiei de la Basel pentru stabilirea unor cerinte obligatorii la nivel global,
care sa asigure o solutie eficienta si efectiva pentru problema dezmembrarii navelor.
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(36)O cooperare internationala eficienta privind controlul transferurilor de deseuri contribuie
la  asigurarea controlului  transferurilor  de deseuri  periculoase.  Ar  trebui  sa  se  promoveze
schimbul de informatii,  raspunderea comuna si eforturile de cooperare între Comunitate si
statele  sale  membre,  pe  de  o  parte,  si  tarile  terte,  pe  de  alta  parte,  pentru  a  garanta
gestionarea rationala a deseurilor.
(37)Comisia ar trebui sa adopte anumite anexe la prezentul regulament în conformitate cu
procedura  prevazuta  la  articolul  18  alineatul  (3)  din  Directiva  2006/12/CE.  Aceasta
procedura ar trebui de asemenea sa se aplice la modificarea anexelor pentru a tine seama de
progresul stiintific si tehnic, de modificarile legislatiei comunitare aplicabile sau de evenimente
în legatura cu Decizia OCDE sau cu Conventia de la Basel si de alte conventii si acorduri
internationale conexe.
(38)La pregatirea instructiunilor de completare a documentelor de notificare si de circulatie
mentionate la anexa IC, Comisia,  luând în considerare Decizia OCDE si  Conventia de la
Basel, ar trebui sa specifice, inter alia, ca documentele de notificare si de circulatie ar trebui
sa fie cuprinse pe doua pagini, în masura în care este posibil si ar trebui sa indice calendarul
exact de completare a documentelor de notificare si de circulatie mentionate la anexele IA si
IB, luând în considerare anexa II. În plus, atunci când terminologia si cerintele din Decizia
OCDE  sau  Conventia  de  la  Basel difera  de  terminologia  si  cerintele  din  prezentul
regulament, cerintele specifice ar trebui clarificate.
(39)La analiza amestecurilor de deseuri care trebuie adaugate la anexa III A, ar trebui sa se
tina seama, inter alia, de urmatoarele informatii: proprietatile deseului, cum ar fi posibilele
caracteristici  periculoase ale  acestuia,  potentialul  de contaminare  si  starea fizica;  aspecte
privind gestionarea, cum ar fi capacitatea tehnologica de recuperare a deseului si avantajele
ecologice care decurg din operatiunea de recuperare, inclusiv daca se prejudiciaza gestionarea
ecologica rationala a deseului. Comisia ar trebui sa avanseze, pe cât posibil, în completarea
prezentei anexe înainte de data intrarii în vigoare a prezentului regulament, dar nu mai târziu
de 6 luni de la data respectiva.
(40)Comisia  ar  trebui,  de  asemenea,  sa  adopte  masuri  suplimentare  privind  punerea  în
aplicare a prezentului  regulament în  conformitate cu procedura mentionata la  articolul  18
alineatul (3) din Directiva  2006/12/CE.  Aceste masuri  ar trebui sa includa o metoda de
calculare a garantiei financiare sau a asigurarii echivalente, care sa fie realizata de Comisie,
pe cât posibil, înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament.

(41)Masurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui sa fie
adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire
a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei (2).
(2)JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(42)Dat fiind ca obiectivul prezentului regulament si anume asigurarea protectiei mediului
atunci când deseurile fac obiectul unui transfer, nu poate fi realizat în mod suficient de statele
membre si, în consecinta, datorita dimensiunii si efectelor acestuia, poate fi realizat mai bine
la  nivel  comunitar,  Comunitatea  poate  adopta  masuri  în  conformitate  cu  principiul
subsidiaritatii prevazut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proportionalitatii
prevazut  la  articolul  mentionat,  prezentul  regulament  nu depaseste  ceea ce este  necesar
pentru a atinge obiectivul respectiv,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
-****-

TITLUL I: SFERA DE APLICARE SI DEFINITII
Art. 1: Domeniul de aplicare

(1)Prezentul  regulament  stabileste  proceduri  si  regimuri  de  control  pentru  transferul  de
deseuri, în functie de originea, destinatia si ruta transferului, de tipul de deseu transferat si de
tipul de tratament care se aplica deseului la destinatie.

(2)Prezentul regulament se aplica transferurilor de deseuri:
a)între state membre, în interiorul Comunitatii sau în tranzit prin tari terte;
b)importate în Comunitate din tari terte;
c)exportate din Comunitate în tari terte;
d)aflate în tranzit pe teritoriul Comunitatii, în drum din sau spre tari terte.

(3)Sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament:
a)descarcarea pe tarm a deseurilor, inclusiv apa uzata si reziduurile, produse de functionarea
normala  a  navelor  si  platformelor  maritime,  cu  conditia  ca  deseurile  respective  sa
îndeplineasca  cerintele  Conventiei  Ships  din  1973,  astfel  cum  a  fost  modificata  prin
Protocolul din 1978 (Marpol 73/78) sau a altor instrumente internationale obligatorii;
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b)deseurile produse la bordul vehiculelor, trenurilor, avioanelor si navelor, pâna în momentul
în care deseurile respective sunt descarcate pentru a fi recuperate sau eliminate;

c)transferurile de deseuri radioactive, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva
92/3/Euratom a  Consiliului  din  3  februarie  1992  privind  supravegherea  si  controlul
transferurilor de deseuri radioactive între statele membre, precum si la intrarea sau la iesirea
din Comunitate (1);
(1)JO L 35, 12.2.1992, p. 24.
d)transferurile care fac obiectul cerintelor de aprobare din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;
e)transferurile de deseuri mentionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctele'(ii), (iv) si
(v) din Directiva  2006/12/CE, atunci când astfel de transferuri sunt deja reglementate de
alte legi comunitare care cuprind dispozitii similare;
f)transferurile  de  deseuri  din  Antarctica  în  Comunitate  care  sunt  conforme  cu  cerintele
Protocolului privind protectia mediului la Tratatul asupra Antarcticii (1991);
g)importurile  în  Comunitate  de  deseuri  produse  de  fortele  armate  sau  de  organizatiile
umanitare în situatii  de criza, în timpul  operatiunilor  de restabilire sau mentinere a pacii,
atunci  când  deseurile  respective  sunt  transferate  de  fortele  armate  sau  organizatiile
umanitare respective sau în numele acestora, direct sau indirect în tara de destinatie. În astfel
de cazuri, se informeaza în prealabil oricare autoritate competenta de tranzit si autoritatea
competenta de destinatie din Comunitate cu privire la transfer si la destinatia acestuia.

h)transporturile de CO2 în scopul stocarii geologice în conformitate cu dispozitiile
Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009
privind stocarea geologica a dioxidului de carbon (*);
(*)JOL140,  5.6.2009,  p.  114.

(la data 25-iun-2009 Art. 1, alin. (3) din titlul I completat de Art. 36 din capitolul 7 din  Directiva
2009/31/CE /23-apr-2009 )
(4)Transferurile  de  deseuri  din  Antarctica  în  tari  din  afara  Comunitatii,  care  tranziteaza
Comunitatea, intra sub incidenta articolelor 36 si 49.
(5)Transferurile de deseuri efectuate exclusiv în interiorul unui stat membru intra numai sub
incidenta articolului 33.
Art. 2: Definitii

În sensul prezentului regulament:
1."deseu" are sensul prevazut la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/12/CE;

2."deseuri  periculoase"  are  sensul  prevazut  la  articolul  1  alineatul  (4)  din  Directiva
91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deseurile periculoase (2);
(2)JO L 377, 31.12.1991, p. 20 directiva astfel cum a fost modificata prin Directiva 94/31/CE
(JO L 168, 2.7.1994, p. 28).
3."amestec  de  deseuri"  înseamna  deseurile  care  provin  din  amestecul  intentionat  sau
neintentionat a doua sau mai multe deseuri diferite, amestec pentru care nu exista o rubrica
unica la anexele III, IIIB, IV si IVA. Deseurile transferate într-un singur transfer de deseuri,
alcatuit din doua sau mai multe deseuri, în care fiecare deseu este separat, nu reprezinta un
amestec de deseuri;
4."eliminare"  are  sensul  prevazut  la  articolul  1  alineatul  (1)  litera  (e)  din  Directiva
2006/12/CE;
5."eliminare intermediara" înseamna operatiunile de eliminare D 13 - D 15 definite la anexa II
A la Directiva 2006/12/CE;
6."recuperare"  are  sensul  prevazut  la  articolul  1  alineatul  (1)  litera  (f)  din  Directiva
2006/12/CE;
7."recuperare intermediara" înseamna operatiunile de recuperare R12 - R 13 definite la anexa
IIB la Directiva 2006/12/CE;
8."gestionare ecologica rationala" înseamna adoptarea tuturor masurilor practice prin care se
asigura ca deseurile sunt gestionate astfel încât sa se protejeze sanatatea oamenilor si mediul
împotriva efectelor negative care pot fi cauzate de deseurile respective;
9."producator"  este  orice  persoana  ale  carei  activitati  produc  deseuri  (producator  initial)
si/sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare sau alte operatiuni
care au ca rezultat schimbarea naturii  sau a compozitiei acestor deseuri (nou producator)
[astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/12/CE];
10."detinator" este producatorul deseurilor sau persoana fizica sau juridica care le detine [si
astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2006/12/CE];
11."colector"  este  orice  persoana  care  efectueaza  colectarea  deseurilor,  astfel  cum  este
definit la articolul 1 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2006/12/CE;
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12."comerciant" este orice persoana care actioneaza pe cont propriu pentru cumpararea si
pentru vânzarea ulterioara a deseurilor, inclusiv comerciantii care nu detin propriu-zis deseuri,
în conformitate cu articolul 12 din Directiva 2006/12/CE;
13."broker" este orice persoana care se ocupa de recuperarea sau eliminarea deseurilor în
numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu detin propriu-zis deseuri, în conformitate cu
articolul 12 din Directiva 2006/12/CE;
14."destinatar" înseamna persoana sau întreprinderea aflata sub jurisdictia tarii de destinatie
spre care se transfera deseurile pentru recuperare sau eliminare;

15."notificator" înseamna:
a)în cazul transferului originar dintr-un stat membru, orice persoana fizica sau juridica aflata

sub  jurisdictia  statului  membru  respectiv  care  intentioneaza  sa  efectueze  un  transfer  de
deseuri sau intentioneaza sa determine efectuarea unui transfer de deseuri si careia îi revine
obligatia de a notifica. Notificatorul este una dintre persoanele sau organismele mentionate în
continuare, selectate în conformitate cu ierarhia stabilita în prezenta lista:
(i)producatorul initial sau
(ii)noul producator autorizat, care efectueaza operatiuni înainte de transfer sau
(iii)un colector autorizat care, din diferite cantitati mici din acelasi tip de deseuri colectate
dintr-o varietate de surse, a constituit transferul care are ca punct de plecare un singur loc
notificat sau
(iv)un  comerciant  înregistrat  pe  care  producatorul  initial,  noul  producator  sau  colectorul
autorizat mentionat la punctele (i), (ii) si (iii) l-a autorizat în scris sa actioneze în numele sau
în calitate de notificator,
(v)un broker înregistrat pe care producatorul initial, noul producator sau colectorul autorizat
mentionati la punctele (i), (ii) si (iii) l-au autorizat în scris sa actioneze în numele acestora în
calitate de notificator,
(vi)atunci când toate persoanele mentionate la punctele (i), (ii), (iii), (iv) si (v), dupa caz, nu
sunt cunoscute sau sunt insolvabile, detinatorul.
În cazul în care notificatorul mentionat la punctul (iv) sau (v) nu îndeplineste nici una dintre
obligatiile de preluare a deseurilor prevazute la articolele 22 - 25, producatorul initial, noul
producator  sau colectorul  autorizat  mentionat  la  punctul  (i),  (ii)  sau (iii)  care  a autorizat
comerciantul sau brokerul respectiv sa actioneze în numele acestora este considerat ca fiind
notificator în scopul îndeplinirii  obligatiilor de preluare a deseurilor mentionate anterior. În
cazul unui transfer ilegal notificat de un comerciant sau broker mentionat la punctul (iv) sau
(v),  persoana  mentionata  la  punctul  (i),  (ii)  sau  (iii)  care  a  autorizat  comerciantul  sau
brokerul sa actioneze în numele sau este considerata ca fiind notificator în sensul prezentului
regulament;

(b)în cazul importului în Comunitate sau al tranzitului prin Comunitate al deseurilor care nu
sunt originare dintr-un stat membru, oricare dintre urmatoarele persoane fizice sau juridice
aflate sub jurisdictia tarii de destinatie care intentioneaza sa efectueze un transfer de deseuri
sau intentioneaza sa determine efectuarea sau care a efectuat deja un transfer de deseuri,
respectiv:
(i)persoana desemnata de legislatia tarii de destinatie sau, în absenta unei desemnari,
(ii)detinatorul la data la care a fost efectuat exportul;
16."Conventia de la Basel" înseamna Conventia de la Basel din 22 martie 1989 privind
controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si eliminarea acestora;
17."Decizia OCDE" înseamna Decizia C(2001)107/Final a Consiliului OCDE privind revizuirea
Deciziei  C(92)39/Final  privind  controlul  circulatiei  transfrontaliere  a  deseurilor  destinate
operatiunilor de recuperare;

18."autoritate competenta" înseamna:
a)în cazul statelor membre, organismul desemnat de statul membru în cauza în conformitate
cu articolul 53 sau
b)în  cazul  unui  stat  nemembru  care  este  parte  la  Conventia  de  la  Basel,  organismul
desemnat de tara respectiva ca autoritate competenta în sensul  conventiei respective, în
conformitate cu articolul 5 sau
c)în cazul oricarei tari care nu este mentionata la litera (a) sau (b), organismul desemnat ca
autoritate  competenta  de  tara  sau  regiunea  în  cauza  sau,  în  absenta  unei  asemenea
desemnari,  autoritatea  de  reglementare  pentru  tara  sau  regiunea,  dupa  caz,  care  are
competenta asupra transferurilor de deseuri destinate recuperarii, eliminarii sau tranzitului,
dupa caz;
19."autoritate competenta de expediere" înseamna autoritatea competenta pentru zona din
care transferul a fost planificat sau efectuat;
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20."autoritate competenta de destinatie" înseamna autoritatea competenta pentru zona spre
care a fost prevazut sau efectuat transferul sau în care deseurile sunt încarcate înainte de
recuperarea sau eliminarea într-o zona care nu este sub jurisdictia nationala a niciunei tari;
21."autoritate competenta de tranzit" înseamna autoritatea competenta a oricarei tari, alta
decât cea a autoritatii competente de expediere sau de destinatie, prin care este planificat sau
se realizeaza transferul;
22."tara de expediere" înseamna orice tara din care este planificat sau din care se realizeaza
transferul de deseuri;
23."tara  de  destinatie"  înseamna  orice  tara  spre  care  este  planificat  sau  spre  care  se
efectueaza transferul de deseuri în vederea recuperarii, eliminarii sau a încarcarii înainte de
recuperare sau eliminare într-o zona care nu este sub jurisdictia nationala a niciunei tari;
24."tara de tranzit" înseamna orice tara, alta decât tara de expediere sau de destinatie, prin
care este planificat sau se realizeaza un transfer de deseuri;
25."zona  aflata  sub  jurisdictia  nationala  a  unei  tari"  înseamna  orice  zona  terestra  sau
maritima în care un stat îsi exercita responsabilitatea administrativa si de reglementare în
conformitate cu dreptul international privind protectia sanatatii oamenilor sau a mediului;
26."tari si teritorii de peste mari" înseamna tarile si teritoriile de peste mari mentionate la
anexa IA la Decizia 2001/822/CE;

27."birou vamal de export din Comunitate" este biroul vamal,  astfel  cum este definit  la
articolul  161  alineatul  (5)  din  Regulamentul  (CEE)  nr.  2913/92 al  Consiliului  din  12
octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1);
(1)JO  L  302,  19.10.1992,  p.  1,  regulament  astfel  cum a  fost  modificat  ultima  data  prin
Regulamentul  (CE)  nr.  648/2005 al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  (JO  L  117,
4.5.2005, p. 13).

28."birou vamal  de  iesire  din  Comunitate"  este  biroul  vamal,  astfel  cum este  definit  la
articolul 793 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993
de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de
instituire a Codului Vamal Comunitar (2);
(2)JO  L  253,  11.10.1993,  p.  1,  regulament  astfel  cum a  fost  modificat  ultima  data  prin
Regulamentul (CE) nr. 215/2006 (JO L 38, 9.2.2006, p. 11).
29."birou vamal de intrare în Comunitate" este biroul vamal în care se transporta deseurile
introduse pe teritoriul vamal al Comunitatii în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;
30."import"  înseamna orice  intrare  de deseuri  în  Comunitate,  cu exceptia  tranzitului  prin
Comunitate;
31."export"  înseamna  actiunea  prin  care  deseurile  parasesc  Comunitatea,  cu  exceptia
tranzitului prin Comunitate;
32."tranzit" înseamna un transfer de deseuri sau un transfer planificat de deseuri prin una
sau mai multe tari, altele decât tara de expediere sau de destinatie;
33."transport" înseamna transportul de deseuri rutier, feroviar, aerian, maritim sau pe cai
navigabile;

34."transfer" înseamna transportul de deseuri destinate recuperarii sau eliminarii, planificat
sau care se desfasoara:
a)între o tara si alta tara sau
b)între  o  tara  si  tari  si  teritorii  de  peste  mari  sau  alte  zone,  aflate  sub  protectia  tarii
respective sau
c)între o tara si orice zona terestra care nu apartine nici unei tari, în conformitate cu dreptul
international sau
d)între o tara si Antarctica sau
e)dintr-o tara prin oricare dintre zonele mentionate anterior sau
f)în interiorul  unei tari  prin oricare dintre zonele mentionate anterior  si care începe si  se
încheie în aceeasi tara sau
g)dintr-o zona geografica care nu este sub jurisdictia niciunei tari, într-o alta tara;

35."transfer ilegal" reprezinta orice transfer de deseuri efectuat:
a)fara  notificarea  tuturor  autoritatilor  competente  în  cauza  în  conformitate  cu  prezentul
regulament sau
b)fara acordul autoritatilor competente în cauza în conformitate cu prezentul regulament sau
c)cu acordul autoritatilor competente în cauza obtinut prin falsificare sau frauda sau
d)într-un mod nespecificat propriu-zis în notificare sau în documentele de circulatie sau
e)într-un  mod  care  determina  recuperarea  sau  eliminarea  prin  încalcarea  normelor
comunitare sau internationale sau
f)contrar articolelor 34, 36, 39, 40, 41 si 43 sau
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g)despre  care,  în  ceea  ce  priveste  transferurile  de  deseuri  mentionate  la  articolul  3
alineatele (2) si (4), reiese ca:
(i)deseurile nu sunt prevazute la anexele III, IIIA sau IIIB sau
(ii)nu respecta dispozitiile articolului 3 alineatul (4),
(iii)transferul  este  efectuat  într-un mod care  nu este  specificat  propriu-zis  în  documentul
prevazut la anexa VII.
TITLUL  II: TRANSFERURI  ÎN  INTERIORUL  COMUNITATII  CU

SAU FARA TRANZIT PRIN TARI TERTE
Art. 3: Cadru procedural general
(1)În conformitate  cu dispozitiile  prezentului  titlu,  transferurile  urmatoarelor  deseuri  fac

obiectul procedurii de notificare si a acordului preliminar scris:
a)În cazul în care sunt destinate operatiunilor de eliminare: toate deseurile;

b)în cazul în care sunt destinate operatiunilor de recuperare:
(i)deseurile enumerate la anexa IV, care include, inter alia, deseurile enumerate la anexele II
si VIII la Conventia de la Basel;
(ii)deseurile enumerate la anexa IVA;
(iii)deseurile neclasificate la o rubrica unica în una dintre anexele III, IIIB, IV sau IVA;
(iv)amestecurile de deseuri neclasificate la o rubrica unica în una dintre anexele III, IIIB, IV
sau IVA, cu exceptia cazului în care sunt enumerate la anexa IIIA.

(2)Transferurile urmatoarelor deseuri destinate recuperarii fac obiectul cerintelor generale
de informare prevazute  la  articolul  18,  în  cazul  în  care  cantitatea  de  deseuri  transferate
depaseste 20 kg:
a)deseurile mentionate la anexa III sau IIIB;
b)amestecurile, neclasificate la o rubrica unica la anexa III, de doua sau mai multe deseuri
enumerate la anexa III, în masura în care compozitia amestecurilor respective nu dauneaza
recuperarea ecologica rationala a acestora si  cu conditia ca amestecurile respective sa fie
enumerate la anexa IIIA, în conformitate cu articolul 58.
(3)În cazuri exceptionale, pentru deseurile enumerate la anexa III, dispozitiile relevante se
aplica ca si cum acestea ar fi enumerate la anexa IV, în cazul în care prezinta oricare dintre
caracteristicile  periculoase  enumerate  la  anexa  III  la  Directiva  91/689/CEE.  Cazurile
respective sunt tratate în conformitate cu articolul 58.
(4)Transferurile  de  deseuri  explicit  destinate  pentru  analize  în  laborator  pentru  a  evalua
caracteristicile  fizice  sau  chimice  ale  acestora  sau  pentru  a  stabili  caracterul  lor  adecvat
pentru recuperare sau eliminare nu fac obiectul procedurii de notificare prealabila si acord
preliminar scris, astfel cum este prevazut la alineatul (1). În schimb, se aplica dispozitiile de
procedura prevazute la articolul 18. Cantitatea deseurilor scutite de la aceasta exceptie care
sunt destinate explicit pentru analize în laborator se determina în functie de cantitatea minima
necesara în mod rezonabil pentru a efectua analiza în fiecare caz individual si nu trebuie sa
depaseasca 25 kg.
(5)Transferurile de deseuri urbane amestecate (rubrica pentru deseuri 20 03 01), colectate
din gospodariile private, inclusiv atunci când este vorba si despre deseuri provenite de la alti
producatori, spre instalatiile de recuperare sau eliminare fac obiectul acelorasi dispozitii ca si
transferurile de deseuri destinate eliminarii, în conformitate cu prezentul regulament.
CAPITOLUL 1: Notificarea prealabila si acordul preliminar scris
Art. 4: Notificarea

Atunci  când notificatorul  intentioneaza sa transfere deseuri,  în  conformitate  cu articolul  3
alineatul (1) litera (a) sau (b), acesta trebuie sa prezinte autoritatii competente de expediere
si  prin  intermediul  acesteia  o  notificare  prealabila  scrisa,  iar  în  cazul  în  care  prezinta  o
notificare generala, sa respecte dispozitiile articolului 13.
Atunci când se prezinta o notificare, trebuie sa se îndeplineasca urmatoarele cerinte:

1.documentele de notificare si circulatie:
Notificarea se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:
a)documentul de notificare prevazut la anexa IA si

b)documentul de circulatie prevazut la anexa IB.
Atunci când depune o notificare, notificatorul completeaza documentul de notificare si, dupa
caz, documentul de circulatie.
Atunci când notificatorul nu este producatorul initial în conformitate cu articolul 2 punctul 15
litera (a) punctul (i), acesta garanteaza ca producatorul sau una dintre persoanele mentionate
la articolul 2 punctul 15 litera (a) punctul (ii) sau (iii), atunci când este posibil, semneaza, de
asemenea, documentul de notificare prevazut la anexa IA.
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Autoritatea  competenta  de  expediere  emite  notificatorului  documentul  de  notificare  si
documentul de circulatie;

2.informatii si documentatie în documentele de notificare si circulatie:
Notificatorul  furnizeaza în documentul  de notificare sau ca anexa la  acesta informatiile  si
documentatia  mentionate  la  anexa II  partea  1.  Notificatorul  furnizeaza  în  documentul  de
circulatie sau ca anexa la acesta informatiile si documentatia mentionate la anexa II partea 2,
la data efectuarii notificarii, în masura în care acest lucru este posibil.
Se considera ca o notificare  este  efectuata  în mod corespunzator  atunci  când autoritatea
competenta de expediere constata ca documentul de notificare si documentul de circulatie au
fost completate în conformitate cu primul paragraf;

3.informatii si documentatie suplimentara:
În cazul în care una dintre autoritatile competente în cauza solicita acest lucru, notificatorul
furnizeaza informatii  si  documentatie  suplimentara.  O lista cu informatiile  si  documentatia
suplimentara care pot fi solicitate este prevazuta la anexa II partea 3.
Se considera ca o notificare a fost completata în mod corespunzator atunci când autoritatea
competenta de destinatie constata ca documentul de notificare si documentul de circulatie au
fost completate si  ca notificatorul  a pus la dispozitia acesteia informatiile  si  documentatia
mentionate la anexa II partile 1 si 2, precum si orice informatii si documentatie suplimentara
solicitate în conformitate cu prezentul alineat si prevazute la anexa II partea 3;

4.Încheierea unui contract între notificator si destinatar:
Notificatorul  încheie  cu  destinatarul,  în  conformitate  cu  articolul  5,  un  contract  privind
recuperarea sau eliminarea deseurilor notificate.
Dovada contractului respectiv sau o declaratie care certifica existenta acestuia în conformitate
cu anexa IA se furnizeaza autoritatilor competente în cauza la data notificarii. La solicitarea
autoritatii competente în cauza, notificatorul sau destinatarul îi furnizeaza acesteia o copie a
contractului sau o dovada a existentei acestuia;

5.constituirea unei garantii financiare sau a unei asigurari echivalente:
Se constituie o garantie financiara sau asigurare echivalenta în conformitate cu articolul 6. În
acest  sens,  notificatorul  face  o  declaratie  prin  completarea  partii  corespunzatoare  din
documentul de notificare prevazut la anexa IA.
Garantia financiara sau asigurarea echivalenta (sau în cazul în care autoritatea competenta
permite acest lucru, dovada garantiei sau a asigurarii respective sau o declaratie care certifica
existenta  acesteia)  se  furnizeaza  ca parte  din  documentul  de  notificare  la  data  efectuarii
notificarii  sau,  în  cazul  în  care  autoritatea  competenta  permite  acest  lucru,  la  o  data
anterioara începerii transferului, în temeiul legislatiei interne;

6.domeniul de aplicare a notificarii:
Notificarea  are  ca  obiect  transferul  de  deseuri  de  la  locul  initial  de  expediere,  inclusiv
recuperarea sau eliminarea intermediara sau definitiva a acestora.
În cazul în care se desfasoara operatiuni intermediare sau definitive într-o alta tara decât
prima tara de destinatie, operatiunea definitiva si destinatia acesteia sunt indicate în notificare
si se aplica articolul 15 litera (f).
Fiecare notificare se refera la un singur cod de identificare a deseurilor, cu exceptia:
a)deseurilor care nu sunt clasificate la o rubrica unica la una dintre anexele III, IIIB, IV sau
IVA. În acest caz, se specifica numai un tip de deseu;
b)amestecurilor de deseuri care nu sunt clasificate la o rubrica unica la una dintre anexele III,
IIIB, IV sau IVA, cu exceptia cazului în care sunt mentionate la anexa IIIA. În acest caz, codul
fiecarei fractiuni de deseu se specifica în ordinea importantei acestora.
Art. 5: Contract

(1)Toate transferurile de deseuri pentru care se solicita o notificare fac obiectul încheierii unui
contract între notificator si destinatar pentru recuperarea sau eliminarea deseurilor notificate.
(2)Contractul trebuie sa fie încheiat si sa produca efecte la data notificarii si pe toata durata
transferului, pâna la emiterea unui certificat în conformitate cu articolul 15 litera (e), articolul
16 litera (e) sau, dupa caz, articolul 15 litera (d).

(3)Contractul cuprinde urmatoarele obligatii:
a)pentru notificator, sa preia deseurile în cazul în care transferul, recuperarea sau eliminarea
lor nu a fost efectuata astfel cum s-a prevazut sau în cazul în care transferul a fost efectuat în
mod ilegal, în conformitate cu articolul 22 si articolul 24 alineatul (2);
b)pentru destinatar, sa recupereze sau sa elimine deseurile în cazul în care transferul a fost
efectuat ilegal, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) si
c)pentru instalatie sa furnizeze, în conformitate cu articolul 16 litera (e), un certificat care sa
ateste ca deseurile au fost recuperate sau eliminate, în conformitate cu notificarea si conditiile
mentionate, precum si cu dispozitiile prezentului regulament.
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(4)În  cazul  în  care  deseurile  transferate  sunt  destinate  recuperarii  sau  eliminarii
intermediare, contractul cuprinde urmatoarele obligatii suplimentare:
a)obligatia instalatiei de destinatie de a furniza, în conformitate cu articolul 15 litera (d) si,
dupa caz, articolul 15 litera (e), certificatele care sa ateste ca deseurile au fost recuperate sau
eliminate  în  conformitate  cu  notificarea  si  conditiile  mentionate,  precum si  cu  dispozitiile
prezentului regulament si
b)obligatia destinatarului de a prezenta, dupa caz, o notificare autoritatii competente initiale a
tarii initiale de expediere, în conformitate cu articolul 15 litera (f) punctul (ii).
(5)În cazul în care deseurile sunt transferate între doua unitati aflate sub controlul aceleiasi
entitati  juridice,  contractul  poate  fi  înlocuit  printr-o  declaratie  a  entitatii  respective  care
procedeaza la recuperarea sau eliminarea deseurilor notificate.
Art. 6: Garantia financiara
(1)Toate transferurile de deseuri pentru care se solicita notificare fac obiectul depunerii unei

garantii financiare sau a unei asigurari echivalente, care sa acopere:
a)costurile de transport;
b)costurile  de  recuperare  sau  de  eliminare  a  acestora,  inclusiv  pentru  orice  operatiune
intermediara necesara si
c)cheltuielile de depozitare pentru 90 de zile.

(2)Garantia financiara sau asigurarea echivalenta are scopul de a acoperi costurile derivate
din:
a)cazurile în care transferul, recuperarea sau eliminarea nu pot fi finalizate astfel cum s-a
prevazut, în conformitate cu articolul 22 si
b)cazurile  în  care  transferul,  recuperarea  sau  eliminarea  sunt  ilegale,  în  conformitate  cu
articolul 24.
(3)Garantia  financiara  sau  asigurarea  echivalenta  este  stabilita  de  notificator  sau  alta
persoana  fizica  sau  juridica  care  actioneaza  în  numele  acestuia  si  este  efectiva  la  data
notificarii sau, în cazul în care autoritatea competenta care aproba garantia financiara sau
asigurarea echivalenta permite acest lucru, pâna la data începerii  transferului  si  se aplica
transferului notificat pâna la data începerii transferului.

(4)Autoritatea  competenta  de  expediere  aproba  garantia  financiara  sau  asigurarea
echivalenta, inclusiv forma, continutul si valoarea acoperita.
Cu toate acestea, în cazul importului în Comunitate, autoritatea competenta de destinatie din
Comunitate  verifica  valoarea  acoperita  si,  dupa  caz,  aproba  o  garantie  financiara  sau  o
asigurare echivalenta suplimentara.

(5)Garantia financiara sau asigurarea echivalenta este valabila pentru si acopera un transfer
notificat si efectuarea operatiunilor de recuperare sau de eliminare a deseurilor notificate.
Garantia  financiara  sau  asigurarea  echivalenta  se  elibereaza  atunci  când  autoritatea
competenta în cauza a primit certificatul mentionat la articolul 16 litera (e) sau, dupa caz, la
articolul  15  litera  (e),  în  ceea  ce  priveste  operatiunile  de  recuperare  sau  de  eliminare
intermediara.
(6)Prin derogare de la alineatul  (5),  în  cazul în  care deseurile  transferate sunt destinate
operatiunilor  de  recuperare  sau  de  eliminare  intermediara,  urmând  a  se  efectua  o  alta
operatiune  de  recuperare  sau  de  eliminare  în  tara  de  destinatie,  garantia  financiara  sau
asigurarea echivalenta poate fi eliberata atunci când deseurile parasesc instalatia interimara si
dupa ce autoritatea competenta în cauza a primit certificatul mentionat la articolul 15 litera
(d). În acest caz, orice transfer ulterior catre o instalatie de recuperare sau de eliminare face
obiectul  unei  noi  garantii  financiare  sau asigurari  echivalente,  cu  exceptia  cazului  în  care
autoritatea competenta de destinatie nu solicita o astfel de garantie financiara sau asigurare
echivalenta. În aceste circumstante, autoritatea competenta de destinatie este responsabila
pentru obligatiile care decurg în cazul unui transfer ilegal sau pentru retragere atunci când
transferul sau operatiunea de recuperare sau de eliminare ulterioara nu pot fi finalizate astfel
cum s-a prevazut.
(7)Autoritatea competenta din Comunitate care a aprobat garantia financiara sau asigurarea
echivalenta are acces la acestea si poate utiliza fondurile, inclusiv pentru platile catre alte
autoritati implicate, pentru a îndeplini obligatiile care decurg în conformitate cu articolele 23 si
25.

(8)În cazul unei notificari  generale, în conformitate cu articolul  13, se poate constitui  o
garantie financiara sau o asigurare echivalenta care sa acopere parti ale notificarii generale, în
locul  uneia  care  sa  acopere  integral  notificarea  generala.  În  astfel  de  cazuri,  garantia
financiara  sau  asigurarea  echivalenta  se  aplica  pentru  transferul  în  cauza  pâna  la  data
începerii transferului notificat pe care îl acopera.
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Garantia  financiara  sau  asigurarea  echivalenta  se  elibereaza  atunci  când  autoritatea
competenta în cauza a primit certificatul mentionat la articolul 16 litera (e) sau, dupa caz, la
articolul 15 litera (e) privind operatiunile de recuperare sau de eliminare intermediare pentru
deseurile în cauza. Alineatul (6) se aplica mutatis mutandis.
(9)Statele membre informeaza Comisia cu privire la dispozitiile legislatiei interne adoptate în
temeiul prezentului articol.
Art.  7: Transmiterea  notificarii  de  catre  autoritatea  competenta  de

expediere
(1)Dupa efectuarea, în mod corespunzator, a notificarii, în conformitate cu articolul 4 punctul
2 paragraful al doilea, autoritatea competenta de expediere pastreaza o copie a notificarii si
transmite  notificarea  autoritatii  competente  de  destinatie  însotita  de  copii  pentru  orice
autoritate/autoritati  competente de tranzit,  informând notificatorul  cu privire la efectuarea
transmiterii.  Aceasta  operatiune  se  efectueaza în  termen de  3  zile  lucratoare  de  la  data
primirii notificarii.

(2)În  cazul  în  care  notificarea  nu  este  efectuata  în  mod  corespunzator,  autoritatea
competenta de expediere solicita notificatorului informatii si documentatie în conformitate cu
articolul 4 punctul 2 paragraful al doilea.
Aceasta operatiune se efectueaza în termen de 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii.
În astfel de cazuri, autoritatea competenta de expediere are la dispozitie 3 zile lucratoare de
la data primirii  informatiilor  si/sau a documentatiei  solicitate pentru a respecta dispozitiile
alineatu-lui (1).

(3)Dupa efectuarea, în mod corespunzator, a notificarii în conformitate cu articolul 4 punctul
2 paragraful al doilea, autoritatea competenta de expediere poate decide, în termen de 3 zile
lucratoare,  sa nu transmita  notificarea,  în cazul  în  care  are obiectii  împotriva transferului
respectiv în conformitate cu articolele 11 si 12.
Autoritatea competenta comunica de îndata notificatorului decizia sa si obiectiile respective.
(4)În  cazul  în  care,  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  primirii  notificarii,  autoritatea
competenta de expediere nu a transmis notificarea în conformitate cu alineatul (1), aceasta îi
furnizeaza notificatorului o explicatie motivata, la solicitarea acestuia. Acest lucru nu se aplica
atunci când solicitarea privind informatiile mentionate la alineatul (2) nu a fost îndeplinita.
Art.  8: Solicitari  de  informatii  si  documentatie  de  catre  autoritatile

competente în cauza si confirmarea autoritatii competente de destinatie
(1)Dupa ce autoritatea competenta de expediere a transmis notificarea, în cazul în care una

dintre autoritatile competente în cauza considera ca sunt necesare informatii si documentatie
suplimentara în conformitate  cu articolul  4 punctul  3 paragraful  al  doilea, aceasta solicita
notificatorului  informatiile  si  documentatia  necesare  si  informeaza  celelalte  autoritati
competente  cu  privire  la  solicitare.  Aceasta  solicitare  se  efectueaza  în  termen  de  3  zile
lucratoare de la data primirii notificarii. În astfel de cazuri,
autoritatile  competente  în  cauza  au  la  dispozitie  3  zile  lucratoare  de  la  data  primirii
informatiilor  si  a  documentatiei  solicitate  pentru  a  informa  autoritatea  competenta  de
destinatie.
(2)Atunci  când  autoritatea  competenta  de  destinatie  considera  ca  notificarea  a  fost
completata în mod corespunzator în conformitate cu articolul 4 punctul 3 paragraful al doilea,
aceasta trimite notificatorului o confirmare si copii celorlalte autoritati competente în cauza.
Aceasta operatiune se efectueaza în termen de 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii
completate în mod corespunzator.
(3)În  cazul  în  care,  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  primirii  notificarii,  autoritatea
competenta de destinatie  nu confirma primirea notificarii  în conformitate  cu alineatul  (2),
aceasta îi furnizeaza notificatorului, la solicitarea sa, o explicatie motivata.
Art. 9: Acordurile autoritatilor competente de destinatie, de expediere si de

tranzit si termene privind transportul, recuperarea sau eliminarea deseurilor
(1)Autoritatile competente de destinatie, de expediere si de tranzit au la dispozitie 30 de

zile  de  la  data  transmiterii  confirmarii  de  catre  autoritatea  competenta  de  destinatie  în
conformitate  cu  articolul  8  pentru  a  lua  una  dintre  urmatoarele  decizii,  motivate  în  mod
corespunzator, în scris, cu privire la transferul notificat:
a)acord neconditionat;
b)acord conditionat, în conformitate cu articolul 10 sau

c)obiectii, în conformitate cu articolele 11 si 12.
În cazul în care nu se face nici o obiectie în termenul de 30 de zile stabilit, se presupune ca
autoritatea competenta de tranzit si-a dat acordul tacit.
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(2)Autoritatile  competente  de  destinatie,  de  expediere  si,  dupa  caz,  de  tranzit  transmit
notificatorului,  în  scris,  decizia  adoptata  si  motivele  respective  în  termenul  de 30 de zile
prevazut la alineatul (1) si trimit copii celorlalte autoritati competente în cauza.
(3)Autoritatile competente de destinatie, de expediere si, dupa caz, de tranzit îsi fac cunoscut
acordul scris prin stampilarea, semnarea si datarea în mod corespunzator a documentului de
notificare si a copiilor acestuia.
(4)Acordul scris pentru un transfer planificat expira la un an calendaristic de la data la care a
fost dat sau la o data ulterioara mentionata în documentul de notificare. Cu toate acestea,
aceasta dispozitie nu se aplica în cazul în care autoritatile competente în cauza stabilesc o
perioada mai scurta de timp.
(5)Acordul tacit  privind un transfer planificat expira la un an calendaristic de la expirarea
termenului de 30 de zile mentionat la alineatul (1).
(6)Transferul  planificat  poate  fi  efectuat  numai  dupa  îndeplinirea  cerintelor  prevazute  la
articolul 16 literele (a) si (b) si pe parcursul perioadei de valabilitate a acordurilor tacite sau
scrise ale tuturor autoritatilor competente.
(7)Recuperarea sau eliminarea deseurilor aferente unui transfer planificat sunt încheiate în
termen de un an calendaristic de la primirea deseurilor de catre instalatie, cu exceptia cazului
în care autoritatile competente în cauza prevad o perioada de timp mai scurta.

(8)Autoritatile competente în cauza îsi retrag acordul în cazul în care au cunostinta de faptul
ca:
a)compozitia deseurilor nu corespunde notificarii sau
b)conditiile impuse transferului nu sunt respectate sau
c)deseurile nu sunt recuperate sau eliminate în conformitate cu autorizatia instalatiei care
efectueaza operatiunea mentionata anterior sau
d)deseurile urmeaza sa fie sau au fost deja transferate, recuperate sau eliminate într-un mod
care nu este conform cu informatiile furnizate în documentele de notificare si circulatie sau
anexate la acestea.
(9)Orice retragere a acordului este transmisa notificatorului printr-un aviz oficial, copii  ale
respectivului aviz fiind transmise si autoritatilor competente în cauza si destinatarului.
Art. 10: Conditii de transfer

(1)Autoritatile competente de expediere, de destinatie si de tranzit pot stabili, în termen de
30  de  zile  de  la  data  transmiterii  confirmarii  autoritatii  competente  de  destinatie  în
conformitate  cu  articolul  8,  conditii  referitoare  la  acordul  lor  pentru  un transfer  notificat.
Aceste conditii se pot baza pe unul sau mai multe dintre motivele mentionate la articolul 11
sau la articolul 12.
(2)Autoritatile competente de expediere, de destinatie si de tranzit pot stabili, de asemenea,
în termenul de 30 de zile mentionat la alineatul (1), conditii privind transportul de deseuri în
cadrul teritoriului aflat sub jurisdictia lor. Aceste conditii  de transport nu pot fi mai stricte
decât  cele  stabilite  pentru  transferurile  similare  efectuate  integral  pe  teritoriul  aflat  sub
jurisdictia acestora si tin seama în mod corespunzator de acordurile existente, în special de
acordurile internationale aplicabile.
(3)Autoritatile competente de expediere, de destinatie si de tranzit pot stabili, de asemenea,
în termenul de 30 de zile mentionat la alineatul (1), o conditie pe baza careia acordul lor se
considera  retras  în  cazul  în  care  garantia  financiara  sau  asigurarea  echivalenta  nu  este
aplicabila pâna la data începerii transferului notificat, în conformitate cu articolul 6 alineatul
(3).

(4)Autoritatea competenta care stabileste conditiile le comunica în scris notificatorului, cu
copii catre autoritatile competente în cauza.
Autoritatea competenta în cauza furnizeaza sau anexeaza conditiile respective la documentul
de notificare.
(5)Autoritatea competenta de destinatie poate stabili, de asemenea, în termenul de 30 de zile
mentionat  la  alineatul  (1),  o  conditie  conform  careia  instalatia  care  primeste  deseurile
pastreaza  o  evidenta  periodica  a  intrarilor,  iesirilor  si/sau  a  bilanturilor  pentru  deseuri  si
pentru operatiunile aferente de recuperare sau de eliminare, astfel cum apar în notificare si în
cursul  perioadei  de  valabilitate  a  notificarii.  Înregistrarile  respective  sunt  semnate  de  o
persoana  responsabila  din  punct  de  vedere  legal  de  instalatia  respectiva  si  sunt  trimise
autoritatii  competente  de destinatie  în  termen de o  luna de la  data  încheierii  operatiunii
notificate de recuperare sau de eliminare.
Art. 11: Obiectii împotriva transferurilor de deseuri destinate eliminarii
(la data 20-dec-2011 Art. 11 din titlul II, capitolul 1 a fost in legatura cu Decizia 2011/854/UE/15-

dec-2011 )
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(1)Atunci când se depune o notificare privind un transfer planificat de deseuri destinate
eliminarii, autoritatile competente de destinatie si expediere pot prezenta obiectii motivate în
termen de 30 de zile de la data transmiterii confirmarii de catre autoritatea competenta de
destinatie, în conformitate cu articolul 8, pe baza unuia sau mai multor motive enumerate în
continuare, în conformitate cu tratatul:
a)transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu masurile adoptate pentru
punerea în aplicare a principiilor proximitatii, prioritatii de recuperare si autosuficientei la nivel
comunitar si la nivel national în conformitate cu Directiva  2006/12/CE pentru interzicerea
totala sau partiala sau obiectarea sistematica împotriva transferurilor de deseuri sau
b)transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu legislatia interna privind
protectia  mediului,  ordinea  publica,  siguranta  publica  sau  protectia  sanatatii  în  ceea  ce
priveste actiunile care se desfasoara în tara care obiecteaza sau
c)notificatorul sau destinatarul a fost condamnat anterior pentru transfer ilegal sau pentru
alte actiuni ilegale în ceea ce priveste protectia mediului. În acest caz, autoritatile competente
de expediere si de destinatie pot refuza toate transferurile efectuate de persoana respectiva,
în conformitate cu legislatia interna sau
d)notificatorul sau instalatia nu a respectat în mod repetat dispozitiile articolelor 15 si 16 în
ceea ce priveste transferurile anterioare sau
e)statul  membru  doreste  sa  îsi  exercite  dreptul  în  temeiul  articolului  4  alineatul  (1)  din
Conventia de la Basel pentru a interzice importul de deseuri periculoase sau de deseuri
mentionate la anexa II la conventia respectiva sau
f)transferul  sau  eliminarea  planificate  sunt  în  contrast  cu  obligatiile  care  rezulta  din
conventiile  internationale  încheiate  de  statul  membru/statele  membre  în  cauza  sau  de
Comunitate sau

g)transferul sau eliminarea planificate nu sunt în conformitate cu Directiva 2006/12/CE, în
special cu articolele 5 si 7, luând în considerare conditiile geografice sau necesitatea unor
instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri:
(i)pentru a pune în aplicare principiul autosuficientei la nivel comunitar si la nivel national sau
(ii)în  cazurile  în  care  instalatia  specializata  trebuie  sa  elimine  deseuri  dintr-o  sursa  mai
apropiata, iar autoritatea competenta a acordat prioritate deseurilor respective sau
(iii)pentru  a  garanta  ca  transferurile  sunt  în  conformitate  cu  planurile  de  gestionare  a
deseurilor sau
h)deseurile sunt tratate într-o instalatie care intra sub incidenta Directivei  96/61/CE, dar
care nu utilizeaza cele mai bune tehnici disponibile prevazute la articolul 9 alineatul (4) din
respectiva directiva, în conformitate cu autorizatia instalatiei sau
l)deseurile în cauza sunt deseuri urbane amestecate, colectate din gospodarii private (rubrica
pentru deseuri 20 03 01) sau
j)deseurile în cauza nu vor fi tratate în conformitate cu standardele de protectie a mediului
obligatorii din punct de vedere legal în ceea ce priveste operatiunile de eliminare prevazute de
legislatia comunitara (de asemenea, în cazurile în care se acorda derogari temporare).
(2)Autoritatea (autoritatile) competenta (competente) de tranzit poate (pot) formula obiectii
motivate, în termenul de 30 de zile mentionat la alineatul (1), exclusiv pe baza alineatului (1)
literele (b), (c), (d) si (f).

(3)În cazul deseurilor periculoase produse într-un stat membru de expediere într-o cantitate
totala anuala atât de mica, încât procurarea unor noi instalatii  de eliminare specializate în
statul membru respectiv nu ar fi rentabila, alineatul (1) litera (a) nu se aplica.
Autoritatea  competenta  de destinatie  coopereaza  cu autoritatea  competenta  de expediere
care considera ca, în locul alineatului (1) litera (a), ar trebui sa se aplice prezentul alineat, în
scopul solutionarii bilaterale a problemei.
În cazul unei solutii nesatisfacatoare, oricare dintre statele membre poate trimite problema
respectiva  Comisiei.  Comisia  decide  cu  privire  la  problema  respectiva  în  conformitate  cu
procedura prevazuta la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.
(4)În  cazul  în  care,  în  termenul  de  30  de  zile  mentionat  la  alineatul  (1),  autoritatile
competente  considera  ca  problemele  care  le-au  motivat  sa  formuleze  obiectii  au  fost
rezolvate,  informeaza  de  îndata  notificatorul,  în  scris,  transmitând  copii  destinatarului  si
celorlalte autoritati competente în cauza.
(5)În cazul în care problemele care au determinat obiectiile nu au fost rezolvate în termenul
de 30 de zile mentionat la alineatul (1), notificarea îsi pierde valabilitatea. În cazurile în care
intentioneaza în continuare sa efectueze transferul, notificatorul depune o noua notificare, cu
exceptia cazului în care toate autoritatile competente în cauza si notificatorul ajung la un alt
acord.
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(6)Masurile adoptate de statele membre în conformitate cu alineatul (1) litera (a), pentru
interzicerea totala sau partiala sau pentru obiectarea sistematica împotriva transferurilor de
deseuri destinate eliminarii sau în conformitate cu alineatul (1) litera (e), sunt notificate de
îndata Comisiei care, la rândul ei, informeaza celelalte state membre.
Art. 12: Obiectii împotriva transferurilor de deseuri destinate recuperarii
(la data 20-dec-2011 Art. 12 din titlul II, capitolul 1 a fost in legatura cu Decizia 2011/854/UE/15-

dec-2011 )
(1)În cazul în care se depune o notificare privind un transfer planificat de deseuri destinate

recuperarii,  autoritatile  competente  de  destinatie  si  de  expediere  pot  formula  obiectii
motivate,  în  termen de 30 de zile  de la data transmiterii  confirmarii  de catre autoritatea
competenta de destinatie, în conformitate cu articolul 8, pe baza unuia sau mai multor motive
enumerate în continuare, în conformitate cu tratatul:
a)transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu Directiva 2006/12/CE, în
special articolele 3, 4, 7 si 10 sau
b)transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu legislatia interna privind
protectia  mediului,  ordinea  publica,  siguranta  publica  sau  protectia  sanatatii  în  ceea  ce
priveste actiunile care se desfasoara în tara care obiecteaza sau

c)transferul sau recuperarea planificate nu sunt în conformitate cu legislatia interna din tara
de expediere privind recuperarea deseurilor, inclusiv atunci când transferul planificat se refera
la deseuri destinate recuperarii  într-o instalatie care are standarde inferioare de tratare a
deseurilor respective comparativ cu cele existente în tara de expediere, respectând nevoia de
a asigura o functionare adecvata a pietei interne;
Aceasta dispozitie nu se aplica în cazul în care:
(i)exista o legislatie comunitara corespunzatoare, în special în ceea ce priveste deseurile, si în
cazul în care au fost introduse în legislatia interna cerinte care sunt cel putin la fel de stricte
ca cele prevazute de legislatia comunitara, care transpun aceasta legislatie comunitara;
(ii)operatiunea de recuperare din tara de destinatie se realizeaza în conditii care sunt în mare
parte echivalente cu cele prevazute de legislatia interna a tarii de expediere;
(iii)legislatia interna din tara de expediere, alta decât cea care intra sub incidenta punctului
(i), nu a fost notificata în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în
domeniul  standardelor  si  reglementarilor  tehnice  si  al  normelor  privind serviciile  societatii
informationale (1), atunci când respectiva directiva solicita acest lucru sau
(1)JO L 204, 21.7.1998, p. 37, directiva astfel cum a fost modificata ultima data prin Actul de
aderare din 2003.
d)notificatorul sau destinatarul a fost condamnat anterior pentru transfer ilegal sau pentru
alte actiuni ilegale în ceea ce priveste protectia mediului. În acest caz, autoritatile competente
de expediere si de destinatie pot refuza toate transferurile efectuate de persoana în cauza, în
conformitate cu legislatia interna sau
e)notificatorul sau instalatia nu au respectat în mod repetat dispozitiile articolelor 15 si 16 în
ceea ce priveste transferurile anterioare sau
f)transferul  sau  recuperarea  planificate  intra  în  conflict  cu  obligatiile  care  rezulta  din
conventiile  internationale  încheiate  de  statul  membru/statele  membre  în  cauza  sau  de
Comunitate sau
g)raportul  dintre  deseurile  recuperabile  si  cele  nerecuperabile,  valoarea  estimata  a
materialelor care urmeaza a fi recuperate în final sau costul recuperarii si costul eliminarii
fractiunii nerecuperabile nu justifica recuperarea, tinând seama de considerentele economice
si/sau ecologice sau
h)deseurile transferate sunt destinate eliminarii si nu recuperarii sau
i)deseurile vor fi tratate într-o instalatie care intra sub incidenta Directivei  96/61/CE, dar
care nu aplica cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul
(4) din respectiva directiva, în conformitate cu autorizatia instalatiei sau
j)deseurile în cauza nu vor fi tratate în conformitate cu standardele de protectie a mediului
obligatorii  din  punct  de  vedere  legal  pentru  operatiunile  de  recuperare  sau  de  reciclare
stabilite  în  legislatia  comunitara  (de  asemenea,  în  cazurile  în  care  se  acorda  derogari
temporare) sau
k)deseurile în cauza nu vor fi tratate în conformitate cu planurile de gestionare a deseurilor
întocmite în temeiul articolului 7 din Directiva 2006/12/CE în scopul de a asigura punerea în
aplicare a obligatiilor legale de recuperare sau reciclare, prevazute de legislatia comunitara.
(2)Autoritatea (autoritatile) competenta (competente) de tranzit poate (pot) formula obiectii
motivate,  în  termenul  de  30  de  zile  mentionat  la  alineatul  (1),  împotriva  transferului
planificat, exclusiv pe baza alineatului (1) literele (b), (d), (e) si (f).
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(3)În  cazul  în  care,  în  termenul  de  30  de  zile  mentionat  la  alineatul  (1),  autoritatile
competente  considera  ca  problemele  care  le-au  motivat  formularea  obiectiilor  au  fost
rezolvate, acestea informeaza de îndata notificatorul, în scris, transmitând copii destinatarului
si celorlalte autoritati competente în cauza.
(4)În cazul în care problemele care au motivat obiectiile nu au fost rezolvate în termenul de
30 de zile  mentionat  la  alineatul  (1),  notificarea  îsi  pierde  valabilitatea.  În  cazul  în  care
intentioneaza, în continuare, sa efectueze transferul, notificatorul depune o noua notificare, cu
exceptia cazului în care toate autoritatile competente în cauza si notificatorul ajung la un alt
acord.
(5)În conformitate cu articolul 51, statele membre comunica Comisiei obiectiile formulate de
autoritatile competente în conformitate cu alineatul (1) litera (c).
(6)Statul membru de expediere informeaza Comisia si celelalte state membre cu privire la
legislatia  interna  pe  care  se  pot  baza  obiectiile  formulate  de  autoritatile  competente  în
conformitate cu alineatul (1) litera (c), specificând deseurile si operatiunile de recuperare a
deseurilor pentru care se aplica obiectiile respective, înainte de invocarea legislatiei respective
pentru formularea obiectiilor motivate.
Art. 13: Notificare generala
(1)Notificatorul poate prezenta o notificare generala pentru mai multe transferuri, în cazul

în care, pentru fiecare transfer:
a)deseurile au în principal caracteristici fizice si chimice similare si
b)deseurile sunt transferate catre acelasi destinatar si aceeasi instalatie si
c)ruta transferului specificata în documentul de notificare este aceeasi.

(2)În cazul în care, datorita unor împrejurari neprevazute, nu poate fi urmata aceeasi ruta,
notificatorul informeaza de îndata autoritatile competente în cauza cu privire la acest lucru si,
în cazul în care este posibil, înainte de începerea transferului, în masura în care se cunoaste
deja necesitatea schimbarii rutei.
Atunci când schimbarea rutei este cunoscuta înainte de începerea transferului, iar acest lucru
implica alte autoritati  competente decât cele specificate în notificarea generala, respectiva
notificare nu mai poate fi folosita, urmând a se prezenta o noua notificare.
(3)Autoritatile competente în cauza pot conveni asupra utilizarii unei notificari generale care
face obiectul furnizarii ulterioare a informatiilor si documentatiei suplimentare în conformitate
cu articolul 4 paragraful al doilea punctele 2 si 3.
Art. 14: Instalatii de recuperare care beneficiaza de un acord prealabil
(1)Autoritatile competente de destinatie care au competenta asupra instalatiilor specifice de

recuperare pot decide sa elibereze acorduri prealabile pentru astfel de instalatii.
Deciziile respective se limiteaza la o perioada determinata si pot fi anulate oricând.
(2)În cazul unei notificari  generale prezentate  în conformitate  cu articolul  13, autoritatea
competenta de destinatie, în acord cu celelalte autoritati competente, în cauza, pot prelungi
perioada de valabilitate a acordului mentionat la articolul 9 alineatele (4) si (5) pâna la 3 ani.

(3)Autoritatile  competente care  decid sa emita un acord prealabil  pentru o instalatie  în
conformitate cu alineatele (1) si (2) informeaza Comisia si, dupa caz, Secretariatul OCDE cu
privire la:
a)denumirea, numarul de înregistrare si adresa instalatiei de recuperare;
b)descrierea tehnologiilor utilizate, inclusiv codul (codurile) R;
c)deseurile mentionate la anexele IV si IVA sau deseurile pentru care se aplica decizia luata;
d)cantitatea totala pentru care a fost dat acordul prealabil;
e)perioada de valabilitate;
f)orice modificare a acordului prealabil;
g)orice modificare a informatiilor notificate si

h)orice revocare a acordului prealabil.
În acest sens, se utilizeaza formularul prevazut la anexa VI.
(4)Prin  derogare de  la  articolele  9,  10  si  12,  acordul  dat  în  conformitate  cu  articolul  9,
conditiile impuse în conformitate cu articolul 10 sau obiectiile formulate în conformitate cu
articolul 12 de autoritatile competente în cauza fac obiectul unui termen de 7 zile lucratoare
de  la  data  transmiterii  confirmarii  de  catre  autoritatea  competenta  de  destinatie  în
conformitate cu articolul 8.

(5)Fara a aduce atingere alineatului (4), autoritatea competenta de expediere poate decide
ca este nevoie de mai mult timp pentru a primi informatii si documentatie suplimentara din
partea notificatorului.
În astfel de cazuri, în termen de 7 zile lucratoare, autoritatea competenta informeaza în scris
notificatorul si transmite copii celorlalte autoritati competente în cauza.
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Timpul total necesar nu poate depasi 30 de zile de la data transmiterii confirmarii de catre
autoritatea competenta de destinatie în conformitate cu articolul 8.
Art.  15: Dispozitii  suplimentare  privind operatiunile  de recuperare  si  de

eliminare intermediare
Transferurile de deseuri destinate recuperarii sau eliminarii intermediare intra sub incidenta
urmatoarelor dispozitii suplimentare:
a)Atunci  când  un  anumit  transfer  de  deseuri  este  destinat  recuperarii  sau  eliminarii
intermediare,  toate  instalatiile  în  care  se  prevede  efectuarea  operatiunilor  ulterioare  de
recuperare  sau  eliminare  intermediara  sau  definitiva  sunt,  de  asemenea,  specificate  în
documentul de notificare, pe lânga operatiunea initiala intermediara de recuperare sau de
eliminare.
b)Autoritatile competente de expediere si de destinatie îsi pot da acordul asupra unui anumit
transfer de deseuri destinate unei operatiuni de recuperare sau eliminare intermediare numai
în cazul în care nu exista motive de obiectie, în conformitate cu articolele 11 sau 12, împotriva
transferului (transferurilor) de deseuri catre instalatiile care efectueaza operatiunile ulterioare
de recuperare sau de eliminare intermediara sau definitiva.

c)În  termen de  3 zile  de  la  data  primirii  deseurilor  de  catre  instalatia  care  efectueaza
operatiunea de recuperare sau de eliminare intermediara, instalatia respectiva confirma, în
scris, primirea deseurilor.
Aceasta  confirmare  este  furnizata  împreuna  cu  sau  anexata  la  documentul  de  circulatie.
Instalatia mentionata trimite notificatorului si autoritatilor competente în cauza copii semnate
ale documentului de circulatie care contine confirmarea respectiva.

d)În cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea operatiunii de
recuperare sau de eliminare intermediare si  în cel  mult  un an calendaristic  sau pentru o
perioada mai scurta de timp, în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), de la data primirii
deseurilor, instalatia care efectueaza operatiunea respectiva certifica, pe proprie raspundere,
ca operatiunea de recuperare sau de eliminare intermediara s-a încheiat.
Acest certificat este inclus în documentul de circulatie sau anexat la acesta.
Instalatia mentionata trimite notificatorului si autoritatilor competente în cauza copii semnate
ale documentului de circulatie care contine certificatul respectiv.

e)Atunci când o instalatie de recuperare sau de eliminare care efectueaza o operatiune de
recuperare  sau  de  eliminare  intermediara  livreaza  deseurile  în  scopul  unei  operatiuni
ulterioare de recuperare sau de eliminare intermediara sau definitiva unei instalatii amplasate
în tara de destinatie, aceasta primeste din partea instalatiei respective, în cel mai scurt timp
posibil, dar în cel mult un an calendaristic de la data livrarii deseurilor sau într-un termen mai
scurt în conformitate cu articolul 9 alineatul (7), un certificat care sa ateste ca operatiunea
ulterioara de recuperare sau de eliminare definitiva s-a încheiat.
Instalatia  mentionata,  care  efectueaza  o  operatiune  de  recuperare  sau  de  eliminare
intermediara,  transmite  fara  întârziere  notificatorului  si  autoritatilor  competente  în  cauza
certificatul (certificatele) pertinent (e) de identificare a transferului (transferurilor) la care se
refera certificatul (certificatele).

f)Atunci când livrarea mentionata la litera (e) se face într-o instalatie localizata:
(i)în tara initiala de expediere sau într-un alt stat membru, este necesara o noua notificare în
conformitate cu dispozitiile prezentului titlu sau
(ii)într-o tara terta, este necesara o noua notificare în conformitate cu dispozitiile prezentului
regulament, cu completarea ca dispozitiile privind autoritatile competente în cauza se aplica,
de asemenea, pentru autoritatea competenta initiala din tara initiala de expediere.
Art. 16: Cerinte aplicabile dupa obtinerea acordului pentru transfer

Dupa ce autoritatile competente în cauza au aprobat un transfer notificat, toate întreprinderile
implicate  completeaza  documentul  de  circulatie  sau,  în  cazul  unei  notificari  generale,
documentele de circulatie la punctele indicate, îl (le) semneaza si pastreaza o copie (copii) ale
acestuia (acestora). Urmatoarele cerinte sunt îndeplinite:
a)Completarea de catre notificator a documentului de circulatie: dupa ce a primit acordul din
partea  autoritatilor  competente  de  expediere,  de  destinatie  si  de  tranzit  sau,  în  ceea  ce
priveste  autoritatea  competenta  de  tranzit,  se  poate  presupune acordul  tacit  al  acesteia,
notificatorul  introduce data reala a transferului  si completeaza documentul de circulatie în
masura în care este posibil.
b)Informatii  prealabile  privind  începerea  efectiva  a  transferului:  notificatorul  trimite
autoritatilor  competente  în  cauza  si  destinatarului  copii  semnate  ale  documentului  de
circulatie astfel completat, în conformitate cu litera (a), cu cel putin 3 zile lucratoare înainte
de începerea transferului.
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c)Documente care însotesc fiecare transport: notificatorul pastreaza o copie a documentului
de  circulatie.  Documentul  de  circulatie  si  copiile  documentului  de  notificare  care  contine
acordurile  scrise  si  conditiile  stabilite  de autoritatile  competente  în  cauza însotesc  fiecare
transport. Documentul de circulatie se pastreaza de catre instalatia care primeste deseurile.

d)Confirmarea scrisa a primirii deseurilor de catre instalatie: în termen de 3 zile de la data
primirii deseurilor, instalatia confirma, în scris, primirea deseurilor.
Aceasta confirmare este inclusa în documentul de circulatie sau anexata la acesta.
Instalatia  trimite  notificatorului  si  autoritatilor  competente  în  cauza  copii  semnate  ale
documentului de circulatie care contine confirmarea respectiva.

e)Certificat pentru recuperarea sau eliminarea definitiva eliberat de instalatia în cauza: în
cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea operatiunii de recuperare
sau de eliminare definitiva si în cel mult un an calendaristic sau într-un termen mai scurt, în
conformitate  cu  articolul  9  alineatul  (7),  de  la  data  primirii  deseurilor,  instalatia  care
efectueaza  operatiunea  certifica,  pe  proprie  raspundere,  ca  recuperarea  sau  eliminarea
definitiva s-a încheiat.
Acest certificat este inclus în documentul de circulatie sau anexat la acesta.
Instalatia  trimite  notificatorului  si  autoritatilor  competente  în  cauza  copii  semnate  ale
documentului de circulatie care contine certificatul respectiv.
Art. 17: Modificari ale transferului dupa acord

(1)În cazul în care se efectueaza o modificare semnificativa privind detaliile si/sau conditiile
transferului  aprobat,  inclusiv  modificari  privind  cantitatea  prevazuta,  ruta,  traseul,  data
transferului sau a transportatorului, notificatorul informeaza de îndata autoritatile competente
în cauza si destinatarul de acest lucru si, în masura în care este posibil, înainte de începerea
transferului.
(2)În  astfel  de  cazuri,  se  prezinta  o  noua  notificare,  cu  exceptia  cazului  în  care  toate
autoritatile  competente  în  cauza  considera  ca  modificarile  propuse  nu  necesita  o  noua
notificare.
(3)Atunci când modificarile respective implica alte autoritati competente decât cele implicate
în notificarea initiala, se prezinta o noua notificare.
CAPITOLUL 2: Cerinte generale de informare
Art. 18: Deseuri care trebuie însotite de anumite informatii
(1)Deseurile mentionate la articolul 3 alineatele (2) si (4) care urmeaza a fi transferate intra

sub incidenta urmatoarelor norme de procedura:
a)Pentru a supraveghea transferurile  deseurilor  respective,  persoana aflata  sub jurisdictia
tarii  de  expediere  si  care  organizeaza  transferul  se  asigura  ca  deseurile  sunt  însotite  de
documentul prevazut la anexa VII.
b)Persoana care organizeaza transferul semneaza documentul inclus la anexa VII înainte de
efectuarea transferului, iar instalatia de recuperare sau laboratorul si destinatarul semneaza
documentul respectiv atunci când primeste deseu-rile respective.

(2)Contractul mentionat la anexa VII privind recuperarea deseurilor, încheiat între persoana
care  organizeaza  transferul  si  destinatar  intra  în  vigoare  la  data  începerii  transferului  si
prevede  obligatia,  atunci  când transferul  deseurilor  sau  recuperarea  acestora  nu poate  fi
încheiat(a) astfel cum s-a prevazut sau atunci când s-a efectuat ca transfer ilegal, pentru
persoana care organizeaza transferul sau pentru destinatar, atunci când persoana respectiva
nu este în masura sa încheie transferul de deseuri sau recuperarea acestora (de exemplu,
este insolvabil):
a)sa preia sau sa asigure recuperarea acestora printr-o modalitate alternativa si

b)sa asigure, între timp si dupa caz, depozitarea acestora.
Persoana care  organizeaza transferul  sau destinatarul  furnizeaza autoritatii  competente în
cauza, la solicitarea acesteia, o copie a contractului.
(3)Pentru control, aplicare, planificare si în scopuri statistice, statele membre pot solicita, în
conformitate cu legislatia interna, informatiile mentionate la alineatul (1) privind transferurile
care fac obiectul prezentului articol.
(4)Informatiile  mentionate la alineatul  (1) sunt considerate confidentiale,  în cazul în care
legislatia comunitara si legislatia interna solicita acest lucru.
CAPITOLUL 3: Cerinte generale
Art. 19: Interdictia de a amesteca deseurile în timpul transferului

De la începutul transferului si pâna la primirea deseurilor într-o instalatie de recuperare sau
de eliminare, deseurile mentionate în documentul de notificare sau la articolul 18 nu sunt
amestecate cu alte deseuri.
Art. 20: Pastrarea documentelor si a informatiilor
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(1)Toate documentele trimise catre sau de catre autoritatile competente în legatura cu un
transfer notificat sunt pastrate în Comunitate pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data
începerii  transferului,  de catre autoritatile  competente, notificator,  destinatar  si,  respectiv,
instalatia care primeste deseurile.
(2)Informatiile furnizate în temeiul articolului 18 alineatul (1) sunt pastrate în Comunitate
pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data începerii transferului, de catre persoana care
organizeaza transferul, destinatar si, respectiv, instalatia care primeste deseurile.
Art. 21: Accesul publicului la notificari

Autoritatile competente de expediere sau de destinatie pot pune la dispozitia publicului, prin
mijloace adecvate precum internetul, informatii privind notificarile transferurilor pe care le-au
aprobat, atunci când informatiile respective nu sunt confidentiale în temeiul legislatiei interne
sau comunitare.
CAPITOLUL 4: Obligatiile de preluare a deseurilor
Art.  22: Preluarea deseurilor atunci  când transferul  nu poate fi  finalizat

astfel cum s-a prevazut
(1)Atunci când una dintre autoritatile competente în cauza devine constienta ca un anumit
transfer de deseuri, inclusiv recuperarea sau eliminarea acestora, nu poate fi finalizat astfel
cum s-a prevazut, în conformitate cu dispozitiile prevazute în documentele de notificare si de
circulatie  si/sau în contractul  mentionat  la  articolul  4 paragraful  al  doilea punctul  4  si  la
articolul 5, aceasta informeaza de îndata autoritatea competenta de expediere de acest lucru.
Atunci când o instalatie de recuperare sau de eliminare respinge un transfer primit, aceasta
informeaza de îndata autoritatea competenta de destinatie cu privire la acest lucru.

(2)Autoritatea competenta de expediere garanteaza ca, cu exceptia cazurilor mentionate la
alineatul (3), deseurile respective sunt preluate în zona aflata sub jurisdictia acesteia sau în
alt loc în tara de expediere de catre notificatorul identificat în conformitate cu ierarhia stabilita
la articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de catre autoritatea
competenta sau de o alta persoana fizica sau juridica, în numele acesteia.
Aceasta  preluare  se  desfasoara  în  termen  de  90  de  zile  sau  în  alt  termen  convenit  de
autoritatile  competente  în  cauza,  dupa  ce  autoritatea  competenta  de  expediere  a  luat
cunostinta sau a fost informata în scris de catre autoritatile competente de destinatie sau de
tranzit cu privire la faptul ca transferul de deseuri aprobat sau recuperarea sau eliminarea
acestora nu pot fi finalizate, precum si cu privire la motive. Avizul respectiv poate fi rezultatul
informatiilor prezentate autoritatilor competente de destinatie sau de tranzit, inter alia, de
catre alte autoritati competente.

(3)Obligatia de preluare a deseurilor mentionata la alineatul (2) nu se aplica în cazul în care
autoritatile de expediere, de tranzit si de destinatie implicate în eliminarea sau recuperarea
deseurilor considera ca deseurile respective pot fi recuperate sau eliminate printr-o metoda
alternativa în tara de destinatie sau în alt loc prin intermediul notificatorului sau, daca acest
lucru nu este posibil, de catre autoritatea competenta de expediere sau de alta persoana fizica
sau juridica în numele acesteia.
Obligatia de preluare a deseurilor mentionata la alineatul (2) nu se aplica în cazul în care, în
timpul  efectuarii  operatiunii  de  recuperare sau de eliminare în cadrul  instalatiei  în  cauza,
deseurile  transferate  au fost  amestecate  ireversibil  cu alte  deseuri,  înainte  ca autoritatea
competenta în cauza sa ia cunostinta de faptul ca transferul notificat nu poate fi finalizat în
conformitate cu alineatul (1). Amestecul respectiv este recuperat sau eliminat printr-o metoda
alternativa în conformitate cu primul paragraf.

(4)În  cazurile  de  preluare  a  deseurilor  mentionate  la  alineatul  (2),  se  prezinta  o  noua
notificare,  cu  exceptia  cazului  în  care  autoritatile  competente  în  cauza  convin  ca  este
suficienta o solicitare motivata în mod corespunzator de catre autoritatea competenta initiala
de expediere.
Notificatorul initial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, alte persoane fizice sau
juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul în care acest lucru
nu este posibil, autoritatea competenta initiala de expediere sau o alta persoana fizica sau
juridica actionând în numele acesteia prezinta, dupa caz, o noua notificare.
Nici o autoritate competenta nu se opune sau nu obiecteaza împotriva restituirii deseurilor
dintr-un transfer care nu poate fi încheiat sau împotriva operatiunii aferente de recuperare si
de eliminare.

(5)În cazul unor aranjamente alternative în afara tarii initiale de destinatie în conformitate
cu alineatul  (3),  notificatorul  initial  sau,  în cazul  în  care acest  lucru nu este  posibil,  alte
persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul
în care acest lucru nu este posibil,  autoritatea competenta initiala de expediere sau o alta
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persoana  fizica  sau  juridica  actionând  în  numele  acesteia  prezinta,  dupa  caz,  o  noua
notificare.
Atunci  când  notificarea  noua  este  prezentata  de  notificator,  aceasta  este  prezentata,  de
asemenea, autoritatii competente a tarii initiale de expediere.
(6)În cazul  unor  aranjamente  alternative  în tara initiala  de destinatie  în  conformitate  cu
alineatul (3), nu este necesara o noua notificare, fiind suficienta o solicitare motivata în mod
corespunzator.  Solicitarea respectiva  motivata  în  mod corespunzator,  prin care  se  solicita
aprobarea unui aranjament alternativ, este transmisa autoritatii competente de destinatie sau
de expediere de catre notificatorul  initial  sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
autoritatii competente de destinatie de catre autoritatea competenta initiala de expediere.

(7)În  cazul  în  care  nu este  necesara prezentarea  unei  noi  notificari  în  conformitate  cu
alineatele (4) - 6, notificatorul initial sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,  alte
persoane fizice sau juridice identificate în conformitate cu articolul 2 punctul 15 sau, în cazul
în care acest lucru nu este posibil,  autoritatea competenta initiala de expediere sau o alta
persoana fizica sau juridica actionând în numele acesteia completeaza un nou document de
circulatie în conformitate cu articolul 15 sau cu articolul 16.
În cazul în care autoritatea competenta initiala de expediere prezinta o noua notificare în
conformitate cu alineatele (4) sau (5), nu este necesara depunerea unei noi garantii financiare
sau a unei asigurari echivalente.

(8)Obligatia notificatorului si obligatia subsidiara a tarii de expediere de a prelua deseurile
sau de a lua masuri  pentru  recuperarea sau eliminarea alternativa înceteaza atunci  când
instalatia elibereaza certificatul pentru recuperare sau eliminare definitiva în conformitate cu
articolul 16 litera (e) sau, dupa caz, cu articolul 15 litera (e). În cazurile de recuperare sau
eliminare intermediara mentionate la articolul 6 alineatul (6), obligatia subsidiara a tarii de
expediere se stinge atunci când instalatia elibereaza certificatul mentionat la articolul 15 litera
(d).
În cazul în care o instalatie emite un certificat de recuperare sau de eliminare astfel încât se
ajunge la un transfer ilegal, având drept consecinta eliberarea garantiei financiare, se aplica
articolul 24 alineatul (3) si articolul 25 alineatul (2).
(9)Atunci  când,  pe  teritoriul  unui  stat  membru,  se  descopera  deseuri  al  caror  transfer,
recuperare sau eliminare nu pot fi finalizate, autoritatea care are competenta în zona în care
au fost descoperite deseurile este responsabila sa garanteze ca se adopta masurile necesare
pentru  depozitarea  în  siguranta  a  deseurilor  respective  pâna  la  reintroducerea  acestora,
recuperarea sau eliminarea lor definitiva printr-o metoda alternativa.
Art. 23: Cheltuieli de preluare a deseurilor atunci când transferul nu poate

fi finalizat
(1)Cheltuielile aferente reintroducerii deseurilor dintr-un transfer care nu poate fi finalizat,

inclusiv costurile de transport, de recuperare sau de eliminare a acestora în sensul articolului
22 alineatele (2) sau (3) si, de la data la care autoritatea competenta de expediere afla ca un
transfer de deseuri  sau recuperarea sau eliminarea lor  nu pot fi  finalizate,  cheltuielile  de
depozitare în sensul articolului 22 alineatul (9) sunt suportate de:
a)notificatorul identificat în conformitate cu ierarhia stabilita la articolul 2 punctul 15 sau, în
cazul în care nu este posibil,
b)alte persoane fizice sau juridice, dupa caz sau, în cazul în care nu este posibil,
c)autoritatea competenta de expediere sau, în cazul în care nu este posibil,
d)în alt mod convenit de autoritatile competente în cauza.
(2)Prezentul  articol  nu  aduce  atingere  dispozitiilor  comunitare  si  de  drept  intern  privind
raspunderea.
Art. 24: Preluarea deseurilor în cazul unui transfer ilegal

(1)Atunci când o autoritate competenta descopera un transfer pe care îl  considera ilegal,
aceasta informeaza de îndata celelalte autoritati competente în cauza de acest lucru.

(2)În cazul în care transferul ilegal reprezinta responsabilitatea notificatorului, autoritatea
competenta de expediere se asigura ca deseurile respective sunt:
a)preluate de notificator de facto sau, în cazul în care nu a fost prezentata nici o notificare,
b)preluate de notificator de jure sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
c)preluate personal de autoritatea competenta de expediere sau de alta persoana fizica sau
juridica actionând în numele acesteia sau, în cazul în care nu este posibil,
d)recuperate  sau  eliminate  printr-o  metoda  alternativa,  în  tara  de  destinatie  sau  de
expediere, de catre autoritatea competenta de expediere sau de o persoana fizica sau juridica
actionând în numele acesteia sau, în cazul în care nu este posibil,
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e)recuperate sau eliminate printr-o metoda alternativa, în alta tara, de catre autoritatea
competenta de expediere sau de o persoana fizica sau juridica actionând în numele acesteia,
în cazul în care toate autoritatile competente în cauza sunt de acord.
Operatiunea de preluare, recuperare sau eliminare se desfasoara în termen de 30 de zile sau
în  orice  alt  termen  convenit  de  autoritatile  competente  în  cauza,  dupa  ce  autoritatea
competenta de expediere a luat cunostinta sau a fost avizata, în scris, de catre autoritatile
competente  de  destinatie  sau  de  tranzit  cu  privire  la  transferul  ilegal  si  dupa  ce  a  fost
informata de motivul (motivele) acestuia. Acest aviz poate rezulta din informatiile prezentate
autoritatilor  competente  de  destinatie  sau  de  tranzit,  inter  alia,  de  catre  alte  autoritati
competente.
În cazurile de preluare a deseurilor mentionate la literele (a), (b) si (c), se prezinta o noua
notificare,  cu  exceptia  cazului  în  care  autoritatile  competente  în  cauza  convin  ca  este
suficienta  solicitarea  motivata  în  mod  corespunzator  a  autoritatii  competente  initiale  de
expediere.
Noua notificare se prezinta de persoana sau autoritatea mentionata la literele (a), (b) sau (c)
în ordinea respectiva.
Nici  o  autoritate  competenta  nu  se  opune  sau  nu  obiecteaza  împotriva  reintroducerii
deseurilor din transferul ilegal. În cazul aranjamentelor alternative mentionate la literele (d) si
(e)  adoptate  de  autoritatea  competenta  de  expediere,  autoritatea  competenta  initiala  de
expediere sau o alta persoana fizica sau juridica actionând în numele acesteia prezinta o noua
notificare,  cu  exceptia  cazului  în  care  autoritatile  competente  în  cauza considera  ca  este
suficienta solicitarea motivata în mod corespunzator a autoritatii respective.

(3)În cazul în care transferul ilegal reprezinta responsabilitatea destinatarului, autoritatea
competenta  de destinatie  se  asigura  ca deseurile  în  cauza sunt  recuperate  sau eliminate
printr-o metoda ecologica rationala:
a)de destinatar sau, în cazul în care nu este posibil,

b)personal de autoritatea competenta sau de alta persoana fizica sau juridica actionând în
numele acesteia.
Recuperarea sau eliminarea se desfasoara în termen de 30 de zile sau în orice alt termen
convenit de autoritatile competente în cauza, dupa ce autoritatea competenta de destinatie a
luat cunostinta sau a fost informata în scris de autoritatile competente de expediere sau de
tranzit despre transferul ilegal, precum si despre motivul (motivele) acestuia. Avizul respectiv
poate rezulta din informatiile prezentate autoritatilor competente de expediere si de tranzit,
inter alia, de catre alte autoritati competente.
În acest sens,  autoritatile  competente în cauza coopereaza, dupa caz, la recuperarea sau
eliminarea deseurilor.

(4)În cazul în care nu trebuie prezentata o noua notificare, persoana responsabila pentru
preluarea deseurilor sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, autoritatea competenta
initiala de expediere completeaza un nou document de circulatie în conformitate cu articolul
15 sau 16.
În cazul în care autoritatea competenta initiala de expediere prezinta o noua notificare, nu
este necesara depunerea unei noi garantii financiare sau a unei asigurari echivalente.
(5)În special în cazurile în care responsabilitatea pentru transferul ilegal nu poate fi imputata
nici notificatorului, nici destinatarului, autoritatile competente în cauza coopereaza pentru a se
asigura ca deseurile respective sunt recuperate sau eliminate.

(6)În cazul recuperarii sau eliminarii  intermediare mentionate la articolul 6 alineatul (6),
atunci când se descopera un transfer ilegal dupa încheierea operatiunii de recuperare sau de
eliminare intermediare, obligatia subsidiara a tarii de expediere privind preluarea deseurilor
sau initierea recuperarii sau eliminarii alternative înceteaza atunci când instalatia elibereaza
certificatul mentionat la articolul 15 litera (d).
În cazul în care o instalatie emite un certificat de recuperare sau de eliminare astfel încât
acesta duce la un transfer ilegal, având drept consecinta eliberarea garantiei financiare, se
aplica alineatul (3) si articolul 25 alineatul (2).
(7)Atunci când se descopera, pe teritoriul unui stat membru, deseuri dintr-un transfer ilegal,
autoritatea competenta în jurisdictia careia au fost descoperite deseurile este responsabila sa
asigure ca se iau masurile necesare pentru depozitarea în siguranta a deseurilor respective,
pâna la reintroducerea acestora sau recuperarea sau eliminarea lor definitiva printr-o metoda
alternativa.
(8)Articolele 34 si 36 nu se aplica în cazurile în care transferurile ilegale sunt returnate în tara
de expediere, iar respectiva tara de expediere intra sub incidenta interdictiilor prevazute la
articolele respective.
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(9)În cazul unui transfer ilegal în sensul articolului  2 punctul 35 litera (g), persoana care
organizeaza  transferul  face  obiectul  acelorasi  obligatii  ca  si  notificatorul,  prevazute  la
prezentul articol.
(10)Prezentul  articol  nu aduce atingere dispozitiilor  comunitare  si  de drept intern privind
raspunderea.
Art. 25: Costuri de preluare a deseurilor atunci când transferul este ilegal
(1)Costurile  aferente  preluarii  deseurilor  dintr-un  transfer  ilicit,  inclusiv  costurile  de

transport, de recuperare sau de eliminare a acestora în temeiul articolului 24 alineatul (2) si,
de la data la care autoritatea competenta de expediere constata ca transferul de deseuri este
ilegal, cheltuielile de depozitare în temeiul articolului 24 alineatul (7) sunt suportate de:
a)notificator de facto, identificat în conformitate cu ierarhia stabilita la articolul 2 punctul 15
sau, în cazul în care nu a fost prezentata nici o notificare,
b)notificator de jure sau alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, sau, în cazul în care acest
lucru nu este posibil,
c)autoritatea competenta de expediere.

(2)Costurile aferente recuperarii sau eliminarii în temeiul articolului 24 alineatul (3), inclusiv
costurile  eventuale  de  transport  si  depozitare  în  temeiul  articolului  24  alineatul  (7)  sunt
suportate de:
a)destinatar sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
b)autoritatea competenta de destinatie.

(3)Costurile aferente recuperarii sau eliminarii în temeiul articolului 24 alineatul (5), inclusiv
eventualele  costuri  de  transport  si  depozitare  în  temeiul  articolului  24  alineatul  (7)  sunt
suportate de:
a)notificator, identificat în conformitate cu ierarhia stabilita la articolul 2 punctul 15, si/sau
destinatar, în functie de decizia autoritatilor competente implicate sau, în cazul în care acest
lucru nu este posibil,
b)alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil,
c)autoritatile competente de expediere si de destinatie.
(4)În cazul unui transfer ilegal în sensul articolului  2 punctul 35 litera (g), persoana care
organizeaza  transferul  face  obiectul  acelorasi  obligatii  ca  si  notificatorul,  prevazute  la
prezentul articol.
(5)Prezentul  articol  nu  aduce  atingere  dispozitiilor  comunitare  si  de  drept  intern  privind
raspunderea.
CAPITOLUL 5: Dispozitii administrative generale
Art. 26: Formatul comunicarilor
(1)Informatiile si documentele mentionate în continuate pot fi transmise prin posta:

a)notificarea unui transfer planificat, în temeiul articolelor 4 si 13;
b)cererea de informatii si documentatie, în temeiul articolelor 4, 7 si 8;
c)prezentarea de informatii si documentatie, în temeiul articolelor 4, 7 si 8;
d)acordul scris pentru un transfer notificat, în temeiul articolului 9;
e)conditiile de transfer, în temeiul articolului 10;
f)obiectii împotriva unui transfer, în temeiul articolelor 11 si 12;
g)informatii privind deciziile de emitere a unor acorduri prealabile pentru anumite instalatii de
recuperare, în temeiul articolului 14 alineatul (3);
h)confirmarea scrisa a primirii deseurilor, în temeiul articolelor 15 si 16;
i)certificat de recuperare sau de eliminare a deseurilor, în temeiul articolelor 15 si 16;
j)informatii preliminare privind începerea efectiva a transferului, în temeiul articolului 16;
k)informatii referitoare la schimbarile privind transferul dupa emiterea acordului, în temeiul
articolului 17 si
l)acorduri scrise si documente de circulatie care trebuie transmise, în temeiul titlurilor IV, V si
VI.

(2)Sub rezerva acordului autoritatilor competente în cauza si al notificatorului, documentele
mentionate la alineatul (1) pot fi prezentate alternativ prin oricare dintre urmatoarele metode
de comunicare:
a)prin fax; sau
b)prin fax si, ulterior, prin posta sau
c)prin e-mail cu semnatura digitala. În acest caz, orice stampila sau semnatura solicitata este
înlocuita de semnatura digitala sau
d)prin e-mail, fara semnatura digitala, urmate de o expeditie prin posta.
(3)Documentele care însotesc fiecare transport, în conformitate cu articolul 16 litera (c) si
articolul, 18 pot fi în format electronic, cu semnaturi digitale, în cazul în care acestea sunt
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lizibile  oricând pe durata transportului,  iar  autoritatile  competente în cauza accepta acest
lucru.

(4)Sub rezerva acordului autoritatilor competente în cauza si al notificatorului, informatiile si
documentele enumerate la alineatul (1) pot fi prezentate si schimbate prin schimb electronic
de date, cu semnatura electronica sau autentificare electronica în conformitate cu Directiva
1999/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru
comunitar pentru semnaturile electronice (1) sau printr-un sistem comparabil de autentificare
electronica, care asigura acelasi grad de siguranta. În astfel de cazuri, se pot adopta dispozitii
organizatorice privind fluxul schimbului electronic de date.
(1)JO L 13, 19.1.2000, p. 12.
Art. 27: Limba

(1)Orice  notificare,  informatii,  documentatie  sau  alt  tip  de  comunicare  transmise  în
conformitate cu dispozitiile prezentului titlu se furnizeaza într-o limba acceptata de autoritatile
competente în cauza.
(2)Notificatorul  furnizeaza  autoritatilor  competente  în  cauza  o  traducere  (traduceri)
autorizata (autorizate) într-o limba acceptata de acestea, la solicitarea acestora.
Art. 28: Dezacorduri privind clasificarea

(1)În cazul în care autoritatile competente de expediere si de destinatie nu convin asupra
clasificarii privind diferentele dintre deseuri si non-deseuri, materialul respectiv este tratat ca
si  cum ar  fi  deseu.  Acest  fapt  nu aduce  atingere dreptului  tarii  de  destinatie  de  a  trata
materialul  transferat  în  conformitate  cu legislatia  interna a acesteia,  dupa sosirea în tara
respectiva a materialului transferat si atunci când legislatia respectiva este în conformitate cu
dreptul comunitar sau international.
(2)În cazul  în  care  autoritatile  competente  de expediere  si  de destinatie  nu pot conveni
asupra  clasificarii  deseurilor  notificate  ca  fiind  enumerate  la  anexa III,  IHA,  IIIB  sau IV,
deseurile respective sunt considerate ca enumerate la anexa IV.
(3)În cazul  în  care  autoritatile  competente  de expediere  si  de destinatie  nu pot conveni
asupra clasificarii operatiunilor de tratare a deseurilor notificate ca fiind de recuperare sau de
eliminare, se aplica dispozitiile privind eliminarea.
(4)Alineatele (1)-(3) se aplica numai în sensul prezentului regulament si nu aduc atingere
drepturilor partilor interesate de a solutiona orice litigiu referitor la aceste chestiuni în fata
unei instante sau a unui tribunal.
Art. 29: Costuri administrative

Costurile  administrative  adecvate si  proportionale  de punere în  aplicare  a procedurilor  de
notificare  si  de  supraveghere,  precum si  costurile  obisnuite  pentru  analizele  si  inspectiile
efectuate, îi pot fi imputate notificatorului.
Art. 30: Acorduri privind zonele de frontiera

(1)În cazuri exceptionale si în masura în care situatia geografica sau demografica specifica
impune  aceasta  masura,  statele  membre  pot  încheia  acorduri  bilaterale,  simplificând
procedura de notificare pentru transferurile anumitor fluxuri specifice de deseuri în ceea ce
priveste transferurile transfrontaliere catre cea mai apropiata instalatie adecvata amplasata în
zona de frontiera dintre doua state membre implicate.
(2)Aceste  acorduri  bilaterale  se  pot,  de  asemenea,  încheia  atunci  când  deseurile  sunt
transferate din si tratate în tara de expediere, dar tranziteaza alt stat membru.
(3)Statele membre pot încheia, de asemenea, astfel de acorduri cu tari care sunt parti la
Acordul privind Spatiul Economic European.
(4)Acordurile respective sunt notificate Comisiei înainte de a intra în vigoare.
CAPITOLUL 6: Transferuri în interiorul Comunitatii cu tranzit prin tari

terte
Art. 31: Transferuri de deseuri destinate eliminarii

Atunci când se realizeaza un transfer de deseuri în interiorul Comunitatii cu tranzit prin una
sau  mai  multe  tari  terte,  iar  deseurile  respective  sunt  destinate  eliminarii,  autoritatile
competente de  expediere  întreaba autoritatea  competenta  din  tarile  terte  daca,  pe  lânga
dispozitiile prezentului titlu, doreste sa-si transmita acordul scris pentru transferul planificat:
(a)În cazul partilor la Conventia de la Basel, în termen de 60 de zile, cu exceptia cazului în
care a renuntat la acest drept în conformitate cu termenii conventiei respective; sau
(b)în cazul tarilor care nu sunt parti la  Conventia de la Basel, într-un termen stabilit de
comun acord de autoritatile competente.
Art. 32: Transferuri de deseuri destinate recuperarii
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(1)Atunci când un transfer de deseuri se realizeaza în interiorul Comunitatii cu tranzit prin
una sau mai multe tari terte pentru care nu se aplica Decizia OCDE, iar deseurile respective
sunt destinate recuperarii, se aplica articolul 31.
(2)Atunci când un anumit transfer de deseuri se realizeaza în interiorul Comunitatii, inclusiv
transferurile între localitati din acelasi stat membru, cu tranzit prin una sau mai multe tari
terte pentru care se aplica Decizia OCDE, iar deseurile respective sunt destinate recuperarii,
acordul mentionat la articolul 9 se poate da tacit, iar în cazul în care nu au fost formulate
obiectii si nu au fost precizate anumite conditii, transferul poate începe în termen de 30 de
zile de la data transmiterii confirmarii de autoritatea competenta de destinatie în conformitate
cu articolul 8.
TITLUL  III: TRANSFERURI  EFECTUATE  EXCLUSIV  ÎN  STATE

MEMBRE
Art. 33: Aplicarea prezentului regulament transferurilor efectuate exclusiv

în state membre
(1)Statele membre stabilesc un sistem adecvat de supraveghere si control al transferurilor de
deseuri efectuate exclusiv pe teritoriul aflat sub jurisdictia acestora. Acest sistem tin seama
de necesitatea coerentei cu sistemul comunitar stabilit prin titlurile II si VII.
(2)Statele membre informeaza Comisia  cu privire la sistemul  adoptat  de supraveghere si
control  al  transferurilor  de  deseuri.  Comisia  informeaza  celelalte  state  membre  despre
aceasta.
(3)Statele membre pot aplica sistemul mentionat la titlurile II si VII pe teritoriul aflat sub
jurisdictia acestora.
TITLUL IV: EXPORTURI DIN COMUNITATE ÎN TARI TERTE
CAPITOLUL 1: Exporturi de deseuri destinate eliminarii
Art. 34: Exporturi interzise, cu exceptia tarilor AELS

(1)Toate exporturile din Comunitate de deseuri destinate eliminarii sunt interzise.
(2)Interdictia  prevazuta  la  alineatul  (1)  nu  se  aplica  exporturilor  de  deseuri  destinate
eliminarii în tarile AELS care sunt, de asemenea, parti la Conventia de la Basel.

(3)Cu toate acestea, exporturile de deseuri destinate eliminarii într-o tara AELS care este
parte la Conventia de la Basel sunt, de asemenea, interzise:
a)atunci când tara AELS interzice importurile respectivelor deseuri sau
b)în cazul în care autoritatea competenta de expediere are motive sa considere ca deseurile
nu vor  fi  gestionate  în  mod ecologic  rational,  în  conformitate  cu articolul  49,  în  tara  de
destinatie în cauza.
(4)Prezenta dispozitie nu aduce atingere obligatiilor  de preluare a deseurilor prevazute la
articolele 22 si 24.
Art. 35: Proceduri de export catre tari AELS

(1)Atunci când se exporta din Comunitate deseuri destinate eliminarii în tari AELS care sunt
parti la Conventia de la Basel, dispozitiile titlului II se aplica mutatis mutandis, cu adaptarile
si completarile enumerate la alineatele (2) si (3).

(2)Se aplica urmatoarele adaptari:
a)autoritatea competenta de tranzit din afara Comunitatii are la dispozitie 60 de zile de la
data transmiterii confirmarii de primire a notificarii, termen în care poate solicita informatii
suplimentare privind transferul notificat pentru a-si da acordul tacit, în cazul în care tara în
cauza a decis sa nu solicite un acord preliminar scris si a informat celelalte parti de acest lucru
în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din  Conventia de la Basel sau pentru a-si da
acordul scris conditionat sau neconditionat si
b)autoritatea  competenta  de  expediere  în  Comunitate  decide  sa  aprobe  transferul  în
conformitate  cu  articolul  9  numai  dupa  ce  a  primit  acordul  scris  din  partea  autoritatii
competente de destinatie si, dupa caz, acordul tacit sau scris al autoritatii  competente de
tranzit din afara Comunitatii, dar nu înainte de 61 de zile de la data transmiterii confirmarii de
autoritatea competenta de tranzit.  Autoritatea competenta de expediere poate  lua decizia
respectiva înainte de încheierea termenului de 61 de zile, în cazul în care a primit acordul scris
al celorlalte autoritati competente în cauza.

(3)Se aplica urmatoarele dispozitii suplimentare:
a)autoritatea  competenta  de  tranzit  din  Comunitate  confirma  notificatorului  primirea
notificarii;
b)autoritatile competente de expediere si, dupa caz, de tranzit din Comunitate trimit o copie
stampilata a deciziilor acestora de aprobare a transferului biroului vamal de export si biroului
vamal de iesire din Comunitate;
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c)transportatorul trimite biroului vamal de export si biroului vamal de iesire din Comunitate o
copie a documentului de circulatie;
d)de îndata ce deseurile au parasit Comunitatea, biroul vamal de iesire din Comunitate trimite
o  copie  stampilata  a  documentului  de  circulatie  autoritatii  competente  de  expediere  în
Comunitate declarând ca deseurile au parasit Comunitatea;
e)în cazul în care, în termen de 42 de zile de la data la care deseurile au parasit Comunitatea,
autoritatea competenta de expediere în Comunitate nu a primit din partea instalatiei nici o
înstiintare privind primirea deseurilor, aceasta informeaza de îndata autoritatea competenta
de destinatie despre acest lucru si

f)contractul mentionat la articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea si la articolul 5 prevede
ca:
(i)în cazul în care o instalatie elibereaza un certificat incorect de eliminare a deseurilor, având
drept consecinta eliberarea garantiei financiare, destinatarul suporta costurile rezultând din
obligatia  de  returnare  a  deseurilor  în  zona  aflata  sub  jurisdictia  autoritatii  de  expediere
competente, precum si costurile rezultând din recuperarea sau eliminarea acestora printr-o
metoda alternativa si rationala din punct de vedere ecologic;
(ii)în  termen  de  3  zile  de  la  data  primirii  deseurilor  pentru  eliminare,  instalatia  trimite
notificatorului  si  autoritatilor  competente  în  cauza  copii  semnate  ale  documentului  de
circulatie completat, cu exceptia certificatului de eliminare mentionat la punctul (iii) si
(iii)în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea eliminarii si nu mai
târziu  de un an calendaristic  de la  data  primirii  deseurilor,  instalatia  certifica,  pe propria
raspundere,  ca  eliminarea  deseurilor  s-a  încheiat  si  trimite  notificatorului  si  autoritatilor
competente în cauza copii semnate ale documentului de circulatie care contine certificarea
respectiva.

(4)Transferul se poate efectua numai în cazul în care:
a)notificatorul  a primit  acordul  scris  din partea autoritatilor  competente de expediere,  de
destinatie  si,  dupa caz,  de tranzit  din afara Comunitatii  si  în  masura în care se respecta
conditiile prevazute;
b)între notificator si destinatar s-a încheiat un contract care este în vigoare, în conformitate
cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea si articolul 5;
c)s-a  constituit  si  este  efectiva  o  garantie  financiara  sau  asigurare  echivalenta,  în
conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea si articolul 6 si
d)se asigura o gestionare ecologica rationala, în conformitate cu articolul 49.
(5)Atunci când deseurile sunt exportate, acestea sunt destinate operatiunilor  de eliminare
într-o instalatie care, în conformitate cu legislatia interna aplicabila,  functioneaza sau este
autorizata sa functioneze în tara de destinatie.

(6)În cazul în care un birou vamal de export sau un birou vamal de iesire din Comunitate
descopera  un  transfer  ilegal,  acesta  informeaza  de  îndata  despre  acest  lucru  autoritatea
competenta din tara în care se afla biroul vamal, care:
a)informeaza  de  îndata  despre  acest  lucru  autoritatea  competenta  de  expediere  în
Comunitate si
b)imobilizeaza deseurile pâna când autoritatea competenta de expediere adopta o alta decizie
pe care o comunica apoi în scris autoritatii competente din tara în care se afla biroul vamal în
care au fost imobilizate deseurile.
CAPITOLUL 2: Exporturi de deseuri destinate recuperarii
Sectiunea 1: Exporturi în tari carora nu li se aplica Decizia OCDE
Art. 36: Interzicerea exporturilor
(1)Sunt interzise exporturile din Comunitate ale urmatoarelor deseuri destinate recuperarii

în tari carora nu li se aplica Decizia OCDE:
a)deseurile enumerate ca periculoase la anexa V;
b)deseurile enumerate la anexa V partea 3;
c)deseurile periculoase care nu sunt clasificate la o rubrica unica la anexa V;
d)amestecurile  de  deseuri  periculoase  si  amestecurile  de  deseuri  periculoase  cu  deseuri
nepericuloase care nu sunt clasificate la o rubrica unica la anexa V;
e)deseurile pe care tara de destinatie le-a notificat ca fiind periculoase în conformitate cu
articolul 3 din Conventia de la Basel;
f)deseurile al caror import a fost interzis de tara de destinatie sau
g)deseurile despre care, autoritatea competenta de expediere are motive sa creada ca nu vor
fi gestionate într-un mod ecologic rational în tara de destinatie în cauza, în conformitate cu
articolul 49.
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(2)Prezenta dispozitie nu aduce atingere obligatiilor  de preluare a deseurilor prevazute la
articolele 22 si 24.

(3)În cazuri exceptionale, statele membre pot adopta dispozitii  pentru a stabili,  pe baza
dovezilor documentare pe care notificatorul le furnizeaza în mod corespunzator, ca un anumit
deseu periculos enumerat la anexa V este exclus de la interdictia de export, în cazul în care
respectivul deseu nu prezinta nici una dintre proprietatile mentionate la anexa III la Directiva
91/689/CEE, luând în considerare, în ceea ce priveste proprietatile H3 - H8, H10 si H11
definite în respectiva anexa, valorile limita prevazute de Decizia 2000/532/CE a Comisiei din
3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei  94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul
articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Deciziei
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase în temeiul articolului 1
alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase (1).
(1)JO L 226, 6.9.2000, p. 3, decizie astfel cum a fost modificata ultima data prin Decizia
2001/573/CE a Consiliului (JO L 203, 28.7.2001, p. 18).
(4)Faptul ca un anumit deseu nu este enumerat ca fiind periculos la anexa V sau ca este
enumerat  la  anexa  V  partea  1  lista  B,  nu  exclude  caracterizarea  acestuia,  în  cazuri
exceptionale, ca fiind un deseu periculos, urmând, în consecinta, sa faca obiectul interdictiei
de export,  în cazul în care prezinta oricare dintre proprietatile  mentionate la anexa III la
Directiva 91/689/CEE, luând în considerare, în ceea ce priveste proprietatile H3 - H8, H10 si
H11  definite  în  respectiva  anexa,  valorile  limita  stabilite  prin  Decizia  2000/532/CE a
Comisiei, prevazute la articolul 1 alineatul (4) a doua liniuta din Directiva 91/689/CEE si la
alineatul introductiv din anexa III la prezentul regulament.
(5)În cazurile mentionate la alineatele (3) si (4), statele membre în cauza informeaza tara de
destinatie  în  cauza  înainte  de  luarea  unei  decizii.  Statele  membre  notifica  aceste  cazuri
Comisiei înainte de sfârsitul fiecarui an calendaristic. Comisia comunica informatiile tuturor
statelor membre si Secretariatului  Conventiei de la Basel. Pe baza informatiilor furnizate,
Comisia poate face comentarii si, dupa caz, poate adapta anexa V în conformitate cu articolul
58.
Art. 37: Proceduri de export al deseurilor enumerate la anexa III sau IIIA
(1)În cazul deseurilor enumerate la anexa III sau IIIA al caror export nu este interzis în

temeiul articolului 36, Comisia trimite, în termen de 20 de zile de la data intrarii în vigoare a
prezentului regulament, o cerere scrisa fiecarei tari care nu intra sub incidenta Deciziei OCDE,
solicitând:
(i)confirmarea scrisa ca deseurile pot fi exportate din Comunitate pentru a fi recuperate în
tara respectiva si
(ii)o indicatie privind procedura de control care se aplica în tara de destinatie.
Fiecare tara careia nu i se aplica Decizia OCDE are urmatoarele optiuni:
a)o interdictie sau
b)o procedura de notificare preliminara scrisa si un acord în conformitate cu articolul 35 sau
c)neefectuarea unui control în tara de destinatie.

(2)Înainte  de  data  punerii  în  aplicare  a  prezentului  regulament,  Comisia  adopta  un
regulament  luând  în  considerare  toate  raspunsurile  primite  în  temeiul  alineatului  (1)  si
informeaza Comitetul înfiintat în temeiul articolului 18 din Directiva 2006/12/CE.
În cazul în care o anumita tara nu a emis confirmarea mentionata la alineatul (1) sau în cazul
în care, din anumite motive, o anumita tara nu a fost contactata, se aplica alineatul (1) litera
(b).
Comisia actualizeaza periodic regulamentul adoptat.
(3)În cazul în care o tara specifica în raspunsul sau ca anumite transferuri de deseuri nu fac
obiectul nici unui control, articolul 18 se aplica mutatis mutandis transferurilor respective.
(4)Atunci când deseurile sunt exportate, acestea sunt destinate operatiunilor de recuperare
într-o instalatie care, în conformitate cu legislatia interna aplicabila,  functioneaza sau este
autorizata sa functioneze în tara de destinatie.
(5)În cazul unui transfer de deseuri care nu sunt clasificate la o rubrica unica la anexa III sau
în cazul unui transfer de amestecuri de deseuri care nu sunt clasificate la o rubrica unica la
anexa III sau IHA sau în cazul unui transfer de deseuri clasificate la anexa IIIB si cu conditia
ca exportul sa nu fie interzis în temeiul articolului 36, se aplica alineatul (1) litera (b) din
prezentul articol.
Sectiunea 2: Exporturi în tari carora li se aplica Decizia OCDE
Art. 38: Exporturile deseurilor mentionate la anexele III, IIIA, IIIB, IV si

IVA
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(1)Atunci  când  deseurile  mentionate  la  anexele  III,  IIIA,  IIIB,  IV  si  IVA,  deseurile  sau
amestecurile de deseuri care nu sunt clasificate la o rubrica unica în una dintre anexele III, IV
sau IVA sunt exportate din Comunitate si sunt destinate recuperarii în tari carora nu li se
aplica Decizia OCDE, cu sau fara tranzit prin tari carora li se aplica Decizia OCDE, dispozitiile
titlului II se aplica mutatis mutandis, cu adaptarile si completarile prevazute la alineatele (2),
(3) si (5).

(2)Se aplica urmatoarele adaptari:
a)amestecurile de deseuri enumerate la anexa IIIA destinate unei operatiuni intermediare fac
obiectul procedurii de notificare prealabila si acord preliminar scris, în cazul în care urmeaza
sa se efectueze o  operatiune  ulterioara de recuperare sau de eliminare intermediara sau
definitiva într-o tara careia nu i se aplica Decizia OCDE;
b)deseurile enumerate la anexa IIIB fac obiectul procedurii de notificare prealabila si acord
preliminar scris;
c)acordul solicitat în conformitate cu articolul 9 poate fi furnizat sub forma unui acord tacit de
catre autoritatea competenta de destinatie din afara Comunitatii.

(3)În ceea ce priveste exporturile  de deseuri enumerate la anexele IV si IVA, se aplica
urmatoarele dispozitii suplimentare:
a)autoritatile competente de expediere si, dupa caz, de tranzit din Comunitate trimit biroului
vamal de export si biroului vamal de iesire din Comunitate o copie stampilata a deciziilor lor
de aprobare a transferului;
b)transportatorul trimite biroului vamal de export si biroului vamal de iesire din Comunitate o
copie a documentului de circulatie;
c)de îndata ce deseurile au parasit Comunitatea, biroul vamal de iesire din Comunitate trimite
o  copie  stampilata  a  documentului  de  circulatie  autoritatii  competente  de  expediere  în
Comunitate declarând ca deseurile au parasit Comunitatea;
d)în cazul în care, în termen de 42 de zile de la data la care deseurile au parasit Comunitatea,
autoritatea competenta de expediere în Comunitate nu a primit din partea instalatiei nici o
înstiintare privind primirea deseurilor, aceasta informeaza de îndata autoritatea competenta
de destinatie si

e)contractul prevazut la articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea si la articolul 5 prevede ca:
(i)în  cazul în care o instalatie  elibereaza un certificat  incorect de recuperare a deseurilor,
având drept consecinta eliberarea garantiei financiare, destinatarul suporta costurile rezultând
din obligatia de returnare a deseurilor în zona aflata sub jurisdictia autoritatii competente de
expediere,  precum  si  din  recuperarea  sau  eliminarea  acestora  într-un  mod  alternativ  si
rational din punct de vedere ecologic,
(ii)în  termen de  3  zile  de  la  data  primirii  deseurilor  pentru  recuperare,  instalatia  trimite
notificatorului  si  autoritatilor  competente  în  cauza  copii  semnate  ale  documentului  de
circulatie completat, cu exceptia certificatului de recuperare mentionat la punctul (iii) si
(iii)în cel mai scurt timp posibil, dar în cel mult 30 de zile de la încheierea recuperarii si nu
mai târziu de un an calendaristic de la data primirii deseurilor, instalatia certifica, pe propria
raspundere, ca recuperarea s-a încheiat si trimite notificatorului si autoritatilor competente în
cauza copii semnate ale documentului de circulatie care contine certificarea respectiva.

(4)Transferul poate fi efectuat numai în cazul în care:
a)notificatorul  a primit  acordul  scris  din partea autoritatilor  competente de expediere,  de
destinatie si, dupa caz, de tranzit sau în cazul în care a primit sau se presupune ca a primit
acordul  tacit  din  partea  autoritatilor  competente  de  destinatie  si  de  tranzit  din  afara
Comunitatii si în cazul în care se respecta conditiile stabilite;
b)se respecta dispozitiile articolului 35 alineatul (4) literele (b), (c) si (d).

(5)în cazul în care un export mentionat la alineatul (1) de deseuri enumerate la anexele IV
si IVA tranziteaza o tara careia nu i se aplica Decizia OCDE, se aplica urmatoarele adaptari:
a)autoritatea competenta de tranzit careia nu i se aplica Decizia OCDE are la dispozitie 60 de
zile de la data transmiterii confirmarii de primire a notificarii, termen în care poate solicita
informatii suplimentare privind transferul notificat pentru a da un acord tacit, în cazul în care
tara în cauza a decis sa nu solicite un acord preliminar scris si a informat celelalte parti de
acest lucru, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Conventia de la Basel, sau pentru
a da un acord scris conditionat sau neconditionat si
b)autoritatea  competenta  de  expediere  în  Comunitate  decide  sa  aprobe  transferul  în
conformitate cu articolul 9, numai dupa ce a primit acordul tacit sau scris din partea autoritatii
competente de tranzit careia nu i se aplica Decizia OCDE, dar nu mai devreme de 61 de zile
de la  data  transmiterii  confirmarii  de catre autoritatea competenta de tranzit.  Autoritatea
competenta de expediere poate lua decizia respectiva înainte de încheierea termenului de 61
de zile, în cazul în care a primit acordul scris al celorlalte autoritati competente în cauza.
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(6)Atunci când deseurile sunt exportate, acestea sunt destinate operatiunilor de recuperare
într-o instalatie care, în temeiul legislatiei interne aplicabile, functioneaza sau este autorizata
sa functioneze în tara de destinatie.

(7)În cazul în care un birou vamal de export sau un birou vamal de iesire din Comunitate
descopera un transfer ilegal,  acesta informeaza de îndata autoritatea competenta din tara
biroului vamal care:
a)informeaza de îndata autoritatea competenta de expediere în Comunitate; si
b)asigura imobilizarea deseurilor pâna când autoritatea competenta de expediere ia o alta
decizie pe care o comunica în scris autoritatii competente din tara biroului vamal în care sunt
imobilizate deseurile.
CAPITOLUL 3: Dispozitii generale
Art. 39: Exporturi în Antarctica

Exporturile de deseuri din Comunitate în Antarctica sunt interzise.
Art. 40: Exporturi în tari si teritorii de peste mari

(1)Exporturile din Comunitate de deseuri destinate eliminarii în tari si teritorii de peste mari
sunt interzise.
(2)În ceea ce priveste exporturile de deseuri destinate recuperarii în tari si teritorii de peste
mari, interdictia prevazuta la articolul 36 se aplica mutatis mutandis.
(3)În ceea ce priveste exporturile de deseuri destinate recuperarii în tari si teritorii de peste
mari care nu fac obiectul interdictiei prevazute la alineatul (2), dispozitiile titlului II se aplica
mutatis mutandis.
TITLUL V: IMPORTURI ÎN COMUNITATE DIN TARI TERTE
CAPITOLUL 1: Importuri de deseuri destinate eliminarii
Art. 41: Importuri interzise, cu exceptia celor originare dintr-o tara care

este parte la Conventia de la Basel sau cu care exista un acord încheiat sau
din alte zone în situatii de criza sau de razboi

(1)Importurile în Comunitate de deseuri destinate eliminarii sunt interzise, cu exceptia celor
din:
a)tari care sunt parti la Conventia de la Basel sau
b)alte tari cu care Comunitatea sau Comunitatea si statele membre ale acesteia au încheiat
acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale compatibile cu legislatia comunitara si în
conformitate cu articolul 11 din Conventia de la Basel sau
c)alte tari cu care anumite state membre au încheiat individual acorduri sau aranjamente
bilaterale, în conformitate cu alineatul (2) sau
d)alte zone în cazurile în care, în mod exceptional, în situatii de criza, de restabilire sau de
mentinere a pacii ori în timp de razboi, nu pot fi încheiate acorduri sau aranjamente bilaterale,
în temeiul literelor (b) sau (c) sau atunci când autoritatea competenta din tara de expediere
fie nu a fost desemnata, fie nu este în masura sa actioneze.

(2)În cazuri exceptionale, statele membre pot încheia individual acorduri si aranjamente
bilaterale pentru eliminarea deseurilor specifice în statele membre respective, atunci  când
deseurile nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rational, în conformitate cu articolul 49, în
tara de expediere.
Aceste acorduri si aranjamente sunt compatibile cu legislatia comunitara si în conformitate cu
articolul 11 din Conventia de la Basel.
Aceste acorduri si aranjamente garanteaza ca operatiunile de eliminare vor fi efectuate într-o
instalatie autorizata si vor respecta cerintele privind gestionarea ecologica rationala.
Aceste acorduri si aranjamente garanteaza, de asemenea, ca deseurile sunt produse în tara
de expediere si ca eliminarea va fi efectuata exclusiv în statul membru care a încheiat acordul
sau aranjamentul respectiv.
Acordurile  sau conventiile  respective sunt notificate  Comisiei  înainte  de încheierea lor.  Cu
toate  acestea,  în  situatii  de  urgenta,  acestea pot fi  notificate  în  termen de o luna de la
încheierea lor.
(3)Acordurile  sau  aranjamentele  bilaterale  sau  multilaterale  încheiate  în  conformitate  cu
alineatul (1) literele (b) si (c) se bazeaza pe normele de procedura de la articolul 42.
(4)Tarile  mentionate  la  alineatul  (1)  literele  (a),  (b)  si  (c)  sunt  solicitate  sa  prezinte  în
prealabil  autoritatii  competente din statul  membru de destinatie o cerere motivata în mod
corespunzator,  bazata  pe  faptul  ca  acestea  nu  detin  si  nu  pot  obtine  în  mod  rezonabil
capacitatea tehnica si instalatiile necesare pentru a elimina deseurile respective într-un mod
ecologic rational.
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Art. 42: Norme de procedura pentru importurile din tari care sunt parti la
Conventia de la Basel sau din alte zone în situatii de criza sau de razboi
(1)Atunci când în Comunitate se importa deseuri destinate eliminarii din tari care sunt parti la
Conventia de la Basel, dispozitiile titlului  II se aplica mutatis mutandis,  cu adaptarile  si
completarile enumerate la alineatele (2) si (3).

(2)Se aplica urmatoarele adaptari:
a)autoritatea competenta de tranzit din afara Comunitatii are la dispozitie 60 de zile de la
data transmiterii confirmarii de primire a notificarii, termen în care poate solicita informatii
suplimentare privind transferul notificat, pentru a-si da acordul tacit, în cazul în care tara în
cauza a decis sa nu solicite un acord preliminar scris si a informat celelalte parti de acest fapt,
în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Conventia de la Basel, sau pentru a-si da un
acord scris, conditionat sau neconditionat si
b)în cazurile mentionate la articolul 41 alineatul (1) litera (d) care se refera la situatii  de
criza, de restabilire sau de mentinere a pacii sau în timp de razboi, nu este necesar acordul
autoritatilor competente de expediere.

(3)Se aplica urmatoarele dispozitii suplimentare:
a)autoritatea competenta de tranzit din Comunitate confirma notificatorului primirea notificarii
si transmite autoritatilor competente în cauza copii ale confirmarii;
b)autoritatile  competente  de  destinatie  si,  dupa  caz,  de  tranzit  din  Comunitate  transmit
biroului  vamal  de  intrare  în  Comunitate  o  copie  stampilata  a  deciziilor  acestora  privind
aprobarea transferului;
c)transportatorul trimite biroului vamal de intrare în Comunitate o copie a documentului de
circulatie si
d)dupa  efectuarea  formalitatilor  vamale  necesare,  biroul  vamal  de  intrare  în  Comunitate
trimite autoritatilor competente de destinatie si de tranzit din Comunitate o copie stampilata a
documentului de circulatie, declarând ca deseurile respective au intrat în Comunitate.

(4)Transferul poate fi efectuat numai în cazul în care:
a)notificatorul a primit acordul scris al autoritatilor competente de expediere, de destinatie si,
dupa caz, de tranzit si în cazul în care se respecta conditiile prevazute;
b)între notificator si destinatar a fost încheiat un contract care este valabil, în conformitate cu
articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea si articolul 5;
c)s-a  constituit  si  este  efectiva  o  garantie  financiara  sau  asigurare  echivalenta,  în
conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea si articolul 6 si
d)se asigura gestionarea ecologica rationala, în conformitate cu articolul 49.

(5)În cazul în care un birou vamal de intrare în Comunitate descopera un transfer ilegal,
acesta informeaza de îndata autoritatea competenta din tara în care este situat biroul vamal,
care:
a)informeaza de îndata autoritatea competenta de destinatie din Comunitate care informeaza
autoritatea competenta de expediere în afara Comunitatii si
b)asigura imobilizarea deseurilor  pâna când autoritatea competenta de expediere în afara
Comunitatii  ia  o  alta  decizie  pe  care  o  comunica  în  scris  autoritatii  competente  din  tara
biroului vamal în care sunt imobilizate deseurile.
CAPITOLUL 2: Importuri de deseuri destinate recuperarii
Art. 43: Importuri interzise, cu exceptia celor originare dintr-o tara careia i

se aplica Decizia OCDE sau dintr-o tara care este parte la  Conventia de la
Basel sau cu care exista un acord încheiat sau din alte zone în situatii de
criza sau de razboi

(1)Toate  importurile  în  Comunitate  de  deseuri  destinate  recuperarii  sunt  interzise,  cu
exceptia celor din:
a)tari carora li se aplica Decizia OCDE sau
b)alte tari care sunt parti la Conventia de la Basel sau
c)alte tari cu care Comunitatea sau Comunitatea si statele membre ale acesteia au încheiat
acorduri sau aranjamente bilaterale sau multilaterale compatibile cu legislatia comunitara si în
conformitate cu articolul 11 din Conventia de la Basel sau
d)alte tari cu care anumite state membre au încheiat individual acorduri sau aranjamente
bilaterale în conformitate cu alineatul (2) sau
e)alte zone în cazurile în care, în mod exceptional, în situatii de criza, de restabilire
sau de mentinere a pacii  ori  în timp de razboi,  nu pot  fi  încheiate acorduri  sau
aranjamente bilaterale în  temeiul  literei  (c)  sau (d) sau atunci  când autoritatea
competenta din tara de expediere fie nu a fost desemnata, fie nu este în masura sa
actioneze.
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(la  data  13-dec-2013  Art.  43,  alin.  (1),  litera  E.  din  titlul  V,  capitolul  2  rectificat  de  Actul  din
Rectificare din 13-dec-2013 )

(2)În cazuri exceptionale, statele membre pot încheia individual acorduri si aranjamente
bilaterale pentru recuperarea deseurilor specifice în statele membre respective, atunci când
aceste deseuri nu vor fi gestionate într-un mod ecologic rational, în conformitate cu articolul
49, în tara de expediere.
În astfel de cazuri, se aplica articolul 41 alineatul (2).
(3)Acordurile  sau  aranjamentele  bilaterale  sau  multilaterale  încheiate  în  conformitate  cu
alineatul (1) literele (c) si (d) se bazeaza pe normele de procedura de la articolul 42, dupa
caz.
Art.  44: Norme de procedura pentru importurile  dintr-o tara careia i  se

aplica Decizia OCDE sau din alte zone în situatii de criza sau de razboi
(1)Atunci când în Comunitate se importa deseuri destinate recuperarii  din tari si prin tari
carora li se aplica Decizia OCDE, dispozitiile titlului II se aplica mutatis mutandis, cu adaptarile
si completarile enumerate la alineatele (2) si (3).

(2)Se aplica urmatoarele adaptari:
a)acordul solicitat în conformitate cu articolul 9 poate lua forma unui acord tacit din partea
autoritatii competente de expediere din afara Comunitatii;
b)notificarea prealabila scrisa în conformitate cu articolul 4 poate fi prezentata de notificator
si
c)în cazurile mentionate la articolul 43 alineatul (1) litera (e), care se refera la situatiile de
criza, de restabilire sau de mentinere a pacii sau în timp de razboi, nu este necesar acordul
autoritatilor competente de expediere.
(3)În afara de aceasta, se respecta dispozitiile articolului 42 alineatul (3) literele (b), (c) si
(d).

(4)Transferul se poate efectua numai în cazul în care:
a)notificatorul a primit acordul scris al autoritatilor competente de expediere, de destinatie si,
dupa caz, de tranzit sau în cazul în care a primit sau se presupune ca a primit acordul tacit din
partea autoritatii competente de expediere din afara Comunitatii si în cazul în care se respecta
conditiile stabilite;
b)între notificator si destinatar a fost încheiat un contract care este efectiv, în conformitate cu
articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea si articolul 5;
c)s-a  constituit  si  este  efectiva  o  garantie  financiara  sau  asigurare  echivalenta,  în
conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea si articolul 6 si
d)se asigura gestionarea ecologica rationala, în conformitate cu articolul 49.

(5)În cazul în care un birou vamal de intrare în Comunitate descopera un transfer ilegal,
acesta informeaza de îndata autoritatea competenta din tara în care este situat biroul vamal,
care:
a)informeaza de îndata autoritatea competenta de destinatie din Comunitate care, la rândul
sau informeaza autoritatea competenta de expediere din afara Comunitatii si
b)asigura imobilizarea deseurilor pâna când autoritatea competenta de expediere din afara
Comunitatii  ia  o  alta  decizie  pe  care  o  comunica  în  scris  autoritatii  competente  din  tara
biroului vamal în care sunt imobilizate deseurile.
Art. 45: Norme de procedura pentru importurile dintr-o tara care este parte

la Conventia de la Basel, careia nu i se aplica Decizia OCDE sau din alte zone
în situatii de criza sau de razboi
Atunci când deseurile destinate recuperarii sunt importate în Comunitate:
a)dintr-o tara careia nu i se aplica Decizia OCDE sau
b)prin oricare tara careia nu i se aplica Decizia OCDE si care este, de asemenea, parte la
Conventia de la Basel.
Art. 42 se aplica mutatis mutandis.
CAPITOLUL 3: Dispozitii generale
Art. 46: Importuri din tari sau teritorii de peste mari

(1)Atunci când deseurile sunt importate în Comunitate din tari sau teritorii de peste mari,
titlul II se aplica mutatis mutandis.
(2)Una sau mai multe tari si teritorii de peste mari si statul membru cu care acestea au
legatura pot aplica proceduri nationale pentru transferurile din tara sau teritoriul de peste
mari în statul membru respectiv.
(3)Comisiei  este notificata de catre statele membre care aplica alineatul  (2) cu privire la
procedurile nationale aplicate.
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TITLUL VI: TRANZITUL PRIN COMUNITATE DINSPRE SI CATRE
TARI TERTE
CAPITOLUL 1: Tranzitul de deseuri destinate eliminarii
Art. 47: Tranzitul prin Comunitate de deseuri destinate eliminarii

Atunci când deseurile destinate eliminarii sunt transferate prin state membre dinspre si catre
tari terte, articolul 42 se aplica mutatis mutandis, cu adaptarile si completarile enumerate în
continuare:
(a)prima si ultima autoritate competenta de tranzit din Comunitate trimite, dupa caz, o copie
stampilata a deciziilor de aprobare a transferului sau, în cazul în care si-au dat un acord tacit,
o copie a confirmarii în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) litera (a) birourilor vamale de
intrare si respectiv de iesire din Comunitate si
(b)de îndata  ce  deseurile  au parasit  Comunitatea,  biroul  vamal  de iesire  din  Comunitate
trimite autoritatii  (autoritatilor) competente de tranzit din Comunitate o copie stampilata a
documentului de circulatie, declarând ca deseurile respective au parasit Comunitatea.
CAPITOLUL 2: Tranzit de deseuri destinate recuperarii
Art. 48: Tranzitul prin Comunitate al deseurilor destinate recuperarii

(1)Atunci când deseurile destinate recuperarii sunt transferate prin state membre dinspre si
catre o tara careia nu i se aplica Decizia OCDE, articolul 47 se aplica mutatis mutandis.

(2)Atunci când deseurile destinate recuperarii sunt transferate prin state membre dinspre si
catre  o tara careia  i  se  aplica  Decizia  OCDE, articolul  44 se aplica  mutatis  mutandis,  cu
adaptarile si completarile enumerate în continuare:
a)prima si ultima autoritate competenta de tranzit din Comunitate trimite, dupa caz, o copie
stampilata a deciziilor de aprobare a transferului sau, în cazul în care si-au dat un acord tacit,
o copie a confirmarii în conformitate cu articolul 42 alineatul (3) litera (a) birourilor vamale de
intrare si respectiv de iesire din Comunitate si
b)de îndata ce deseurile au parasit Comunitatea, biroul vamal de iesire din Comunitate trimite
autoritatii  (autoritatilor)  competente  de  tranzit  din  Comunitate  o  copie  stampilata  a
documentului de circulatie, declarând ca deseurile respective au parasit Comunitatea.
(3)Atunci când deseurile destinate recuperarii sunt transferate prin state membre dintr-o tara
careia nu i se aplica Decizia OCDE într-o tara careia i se aplica Decizia OCDE sau viceversa,
alineatul (1) se aplica pentru tara careia nu i se aplica Decizia OCDE în timp ce alineatul (2) se
aplica pentru tara careia i se aplica Decizia OCDE.
TITLUL VII: ALTE DISPOZITII
CAPITOLUL 1: Obligatii suplimentare
Art. 49: Protectia mediului
(1)Producatorul, notificatorul si alte întreprinderi implicate într-un transfer de deseuri si/sau

în recuperarea sau eliminarea acestora adopta masurile necesare pentru a se asigura ca pe
toata durata transferului si în timpul recuperarii si eliminarii acestora,
deseurile pe care le transfera sunt gestionate fara a pune în pericol sanatatea oamenilor si
într-un mod ecologic rational. În special atunci când transferul se efectueaza în Comunitate,
se respecta cerintele articolului 4 din Directiva 2006/12/CE si legislatia comunitara privind
deseurile.

(2)În  cazul  exporturilor  din  Comunitate,  autoritatea  competenta  de  expediere  în
Comunitate:
a)impune si depune eforturi pentru a se asigura ca orice deseu exportat este gestionat într-un
mod ecologic rational pe toata durata transferului, inclusiv pe durata recuperarii mentionate la
articolele 36 si 38 sau a eliminarii mentionate la articolul 34, în tara terta de destinatie;

b)interzice un export de deseuri  în tari  terte, în cazul în care are motive sa creada ca
deseurile nu vor fi gestionate în conformitate cu cerintele prevazute la litera (a).
În  ceea  ce  priveste  operatiunea  de  recuperare  sau  de  eliminare  a  deseurilor  în  cauza,
gestionarea ecologica rationala se poate presupune, inter alia, în cazul în care notificatorul
sau autoritatea competenta din tara de destinatie poate demonstra ca instalatia care primeste
deseurile  va  fi  exploatata  în  conformitate  cu  standardele  de  sanatate  a  oamenilor  si  de
protectie a mediului care sunt în mare parte echivalente cu standardele stabilite în legislatia
comunitara.
Cu  toate  acestea,  prezumtia  mentionata  anterior  nu  aduce  atingere  evaluarii  globale  a
gestionarii ecologice rationale pe toata durata transferului, inclusiv în timpul recuperarii sau
eliminarii în tara terta de destinatie.
În sensul orientarii  privind gestionarea ecologica rationala, se pot lua în considerare liniile
directoare prevazute la anexa VIII.
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(3)În  cazul  importurilor  în  Comunitate,  autoritatea  competenta  de  destinatie  din
Comunitate:
a)solicita si adopta masurile necesare pentru a se asigura ca toate deseurile transferate în
zona aflata sub jurisdictia acesteia sunt gestionate fara a pune în pericol sanatatea oamenilor
si fara a utiliza procedee sau metode care ar putea dauna mediului, precum si în conformitate
cu articolul 4 din Directiva 2006/12/CE si cu restul legislatiei comunitare privind deseurile pe
toata durata transferului, inclusiv pe durata recuperarii sau a eliminarii în tara de destinatie;
b)interzice  exportul  de  deseuri  din  tari  terte,  în  cazul  în  care  are  motive  sa  creada  ca
deseurile nu vor fi gestionate în conformitate cu cerintele de la litera (a).
Art. 50: Aplicare în statele membre

(1)Statele  membre  stabilesc  normele  privind  sanctiunile  aplicabile  pentru  încalcarea
dispozitiilor prezentului regulament si iau toate masurile necesare pentru a garanta punerea
în  aplicare  a  acestora.  Sanctiunile  prevazute  sunt  eficiente,  proportionale  si  cu  efect  de
descurajare.  Statele  membre  notifica  Comisia  cu  privire  la  legislatia  lor  interna  privind
prevenirea si depistarea transferurilor ilegale si sanctiunile impuse pentru aceste transferuri.
(2)Prin intermediul masurilor de aplicare a prezentului regulament, statele membre prevad
efectuarea, inter alia, a controlului unitatilor si întreprinderilor în conformitate cu articolul 13
din Directiva 2006/12/CE, precum si controale prin sondaj ale transferurilor de deseuri sau
ale operatiunilor aferente de recuperare sau de eliminare.

(3)Controalele transferurilor pot fi efectuate în special:
a)la punctul de origine, de producator, de detinator sau de notificator;
b)la destinatie, de destinatar sau de instalatie;
c)la frontierele Comunitatii si/sau
d)pe durata transferului, în interiorul Comunitatii.
(4)Controalele transferurilor includ verificarea documentelor, confirmarea identitatii si, dupa
caz, inspectia fizica a deseurilor.
(5)Statele  membre  coopereaza  bilateral  sau  multilateral  pentru  a  facilita  prevenirea  si
depistarea transferurilor ilegale.
(6)Statele  membre  desemneaza  membrii  personalului  lor  permanent  responsabil  de
cooperarea  mentionata  la  alineatul  (5)  si  identifica  punctul  (punctele)  focal(e)  pentru
inspectiile fizice mentionate la alineatul (4). Informatiile respective sunt transmise Comisiei,
care distribuie corespondentilor mentionati la articolul 54 o lista redactata.
(7)La solicitarea  altui  stat  membru,  un stat  membru poate  adopta  masuri  de  punere  în
aplicare împotriva persoanelor suspectate a fi implicate în transferuri ilegale de deseuri si care
se afla în statul membru respectiv.
Art. 51: Rapoarte ale statelor membre

(1)Înainte  de încheierea  fiecarui  an  calendaristic,  fiecare  stat  membru trimite  Comisiei  o
copie a raportului pentru anul calendaristic anterior pe care, în conformitate cu articolul 13
alineatul  (3)  din  Conventia  de  la  Basel,  l-a  întocmit  si  l-a  prezentat  Secretariatului
Conventiei respective.
(2)Înainte de încheierea fiecarui an calendaristic, statele membre întocmesc, de asemenea,
un raport pentru anul anterior, pe baza chestionarului suplimentar prevazut la anexa IX, pe
care îl trimit Comisiei.
(3)Rapoartele întocmite de statele membre în conformitate cu alineatele (1) si (2) se transmit
Comisiei în format electronic.
(4)Pe baza acestor rapoarte, Comisia întocmeste, o data la trei ani, un raport privind punerea
în aplicare a prezentului regulament de catre Comunitate si statele membre.
Art. 52: Cooperare internationala

Statele  membre,  împreuna  cu  Comisia,  atunci  când  acest  lucru  este  adecvat  si  necesar,
coopereaza cu alte parti la Conventia de la Basel si organizatii interstatale, inter alia, prin
schimbul  si/sau  utilizarea  în  comun  a  informatiilor,  promovarea  tehnologiilor  ecologice
rationale si dezvoltarea unor coduri adecvate de buna practica.
Art. 53: Desemnarea autoritatilor competente

Statele membre desemneaza autoritatea competenta sau autoritatile competente responsabile
cu punerea în aplicare a prezentului regulament. Fiecare stat membru desemneaza o singura
autoritate competenta de tranzit.
Art. 54: Desemnarea corespondentilor

Statele membre si  Comisia  desemneaza unul  sau mai  multi  corespondenti  responsabili  sa
informeze  sau  sa  consilieze  persoanele  sau  întreprinderile  care  solicita  informatii.
Corespondentul Comisiei transmite corespondentilor statelor membre toate întrebarile care îi
sunt adresate în ceea ce-i priveste si viceversa.
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Art. 55: Desemnarea birourilor vamale de intrare si iesire din Comunitate
Statele membre pot desemna anumite birouri vamale de intrare si de iesire din Comunitate
pentru transferurile de deseuri care intra si parasesc Comunitatea. În cazul în care statele
membre decid sa desemneze astfel de birouri vamale, nu se va permite nici unui transfer de
deseuri sa foloseasca orice alte puncte de trecere a frontierei dintr-un stat membru, pentru
intrarea sau iesirea din Comunitate.
Art. 56: Notificarea desemnarilor si informatii privitoare la acestea
(1)Statele membre notifica Comisiei desemnarea:

a)autoritatilor competente în temeiul articolului 53;
b)corespondentilor în temeiul articolului 54 si
c)dupa caz, a birourilor vamale de intrare si de iesire din Comunitate în temeiul articolului 55.

(2)În  ceea  ce  priveste  desemnarile  respective,  statele  membre  notifica  Comisiei
urmatoarele informatii:
a)denumirea (denumirile);
b)adresa (adresele);
c)adresa (adresele) de e-mail;
d)numarul (numerele) de telefon;
e)numarul (numerele) de fax si
f)limbile acceptate de autoritatile competente.
(3)Statele membre notifica de îndata Comisiei eventualele modificari ale acestor informatii.
(4)Informatiile respective, precum si orice modificari ale acestora, sunt prezentate Comisiei în
format electronic precum si, la solicitarea acesteia, în versiune tiparita.
(5)Comisia  publica  pe  website-ul  sau  liste  cu  autoritatile  competente,  corespondentii  si
birourile vamale de intrare si iesire din Comunitate desemnate si le actualizeaza dupa caz.
CAPITOLUL 2: Alte dispozitii
Art. 57: Întrunirea corespondentilor

La solicitarea statelor membre sau în cazul în care este necesar, Comisia convoaca periodic o
întrunire a corespondentilor pentru a examina problemele ridicate de punerea în aplicare a
prezentului regulament. Partile interesate sunt invitate sa participe la aceste întruniri sau la
parti ale acestora, atunci când toate statele membre si Comisia sunt de acord ca acest lucru
este adecvat.
Art. 58: Modificarea anexelor
(1)Comisia  poate  modifica  anexele  prin  regulamente  si  în  conformitate  cu  procedura

mentionata la articolul 18 alineatul (3) din Directiva  2006/12/CE pentru a tine seama de
progresul stiintific si tehnic. În afara de aceasta:
a)se modifica anexele I, II, III, IHA, IV si V pentru a tine seama de modificarile stabilite în
conformitate cu  Conventia de la Basel si cu Decizia OCDE; în afara de aceasta, anexa IC
privind  instructiuni  specifice  de  completare  a  documentelor  de  notificare  si  circulatie  se
completeaza  pâna  la  data  punerii  în  aplicare  a  prezentului  regulament,  având  în  vedere
instructiunile OCDE;
b)deseurile neclasificate pot fi introduse provizoriu la anexa IIIB, IV sau V pâna la luarea unei
decizii privind includerea acestora în anexele corespunzatoare la Conventia de la Basel sau
la Decizia OCDE;
c)în urma prezentarii unei solicitari de catre un stat membru, amestecurile de doua sau mai
multe deseuri enumerate la anexa III pot fi luate în considerare pentru a fi incluse provizoriu
la anexa IIIA în cazurile mentionate la articolul 3 alineatul (2), pâna la luarea unei decizii
privind includerea acestora în anexele aplicabile ale Conventiei de la Basel sau ale Deciziei
OCDE. Rubricile initiale care trebuie incluse la anexa IIIA se insereaza, în cazul în care acest
lucru este posibil, pâna la data punerii în aplicare a prezentului regulament, dar nu mai târziu
de 6 luni de la data respectiva.  Anexa IIIA poate prevedea ca una sau mai multe dintre
rubricile respective sa nu se aplice pentru exporturile în tari carora nu li se aplica Decizia
OCDE;
d)cazurile  exceptionale  mentionate  la  articolul  3 alineatul  (3) se  determina si,  dupa caz,
deseurile respective se adauga la anexele IVA si V si se elimina de la anexa III;
e)anexa V se modifica pentru a reflecta modificarile convenite ale listei de deseuri periculoase
adoptate în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE;
f)anexa VIII se modifica pentru a reflecta conventiile si acordurile internationale aplicabile.

(2)Atunci  când  modifica  anexa  IX,  comitetul  instituit  prin  Directiva  91/692/CEE a
Consiliului  din  23  decembrie  1991  de  standardizare  si  rationalizare  a  rapoartelor  privind
aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (1) participa la deliberari cu drepturi depline.
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(1)JO L 377, 31.12.1991, p. 48, directiva astfel cum a fost modificata prin Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(3)Perioada prevazuta la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilita la
trei luni.
Art. 59: Masuri suplimentare
(1)Comisia  poate  adopta  masuri  suplimentare  privind  punerea  în  aplicare  a  prezentului

regulament, dupa cum urmeaza:
a)o metoda de calcul al garantiei financiare sau al asigurarii echivalente prevazute la articolul
6;
b)orientari pentru punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (1) litera (g);
c)alte conditii  si cerinte în legatura cu acordul prealabil  acordat instalatiilor de recuperare
mentionate la articolul 14;
d)orientari  privind  aplicarea  articolului  15  referitoare  la  identificarea  si  monitorizarea
deseurilor care fac obiectul unor modificari semnificative pe durata operatiunii de recuperare
sau de eliminare intermediare;
e)orientari pentru cooperarea autoritatilor competente în ceea ce priveste transferurile ilegale
mentionate la articolul 24;
f)cerinte tehnice si organizatorice pentru punerea în aplicare practica a schimbului electronic
de date pentru prezentarea documentelor si a informatiilor, în conformitate cu articolul 26
alineatul (4);
g)alte orientari privind utilizarea limbilor mentionate la articolul 27;
h)alte  precizari  privind  cerintele  de  procedura  din  titlul  II  privind  aplicarea  acestora
exporturilor, importurilor si tranzitului de deseuri din, catre si prin Comunitate;
(i)alte orientari privind termenii juridici nedefiniti.
(2)Aceste masuri se adopta în conformitate cu procedura mentionata la articolul 18 alineatul
(3) din Directiva 2006/12/CE.
(3)Perioada prevazuta la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilita la
trei luni.
Art. 60: Reexaminare

(1)Pâna  la  15  iulie  2006,  Comisia  finalizeaza  reexaminarea  raporturilor  existente  între
legislatia sectoriala existenta privind sanatatea animala si publica,  inclusiv  transferurile de
deseuri care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 si dispozitiile prezentului
regulament.  Dupa  caz,  aceasta  reexaminare  este  însotita  de  propuneri  corespunzatoare
pentru a atinge un nivel echivalent al procedurilor si regimului de control pentru transferul
acestor deseuri.
(2)În termen de 5 ani  de la  12 iulie  2007, Comisia  reexamineaza punerea în aplicare  a
articolului 12 alineatul (1) litera (c), inclusiv efectele acestuia asupra protectiei mediului si
functionarii  pietei  interne.  Dupa  caz,  aceasta  reexaminare  este  însotita  de  propuneri
corespunzatoare de modificare a prezentei dispozitii.
Art. 61: Abrogari

(1)Regulamentul (CEE) nr. 259/93 si Decizia 94/774/CE se abroga cu efect de la 12 iulie
2007.
(2)Trimiterile  la  Regulamentul  (CEE)  nr.  259/93 abrogat  se  interpreteaza ca trimiteri  la
prezentul regulament.
(3)Decizia 1999/412/CE se abroga cu efect de la 1 ianuarie 2008.
Art. 62: Dispozitii tranzitorii

(1)Orice transfer care a fost notificat  si  pe care autoritatea competenta de destinatie  l-a
confirmat înainte de 12 iulie 2007 intra sub incidenta dispozitiilor Regulamentului (CEE) nr.
259/93.
(2)Orice transfer pentru care autoritatile competente în cauza si-au dat acordul în temeiul
Regulamentului (CEE) nr. 259/93 se încheie în termen de un an de la 12 iulie 2007.
(3)Întocmirea  rapoartelor  pentru  anul  2007  în  temeiul  articolului  41  alineatul  (2)  din
Regulamentul  (CEE)  nr.  259/93 si  articolul  51  din  prezentul  regulament  se  bazeaza  pe
chestionarul prevazut de Decizia 1999/412/CE.
Art. 63: Aranjamente tranzitorii pentru anumite state membre
(1)Pâna  la  31  decembrie  2010,  toate  transferurile  catre  Letonia  de  deseuri  destinate

recuperarii  mentionate  la  anexele  III  si  IV,  precum si  transferurile  de  deseuri  destinate
recuperarii care nu sunt enumerate la anexele respective fac obiectul procedurii de notificare
si de acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.
Prin derogare de la articolul  12, autoritatile  competente se opun transferurilor  de deseuri
destinate  recuperarii  mentionate  la anexele III  si  IV si  transferurilor  de deseuri  destinate
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recuperarii care nu sunt mentionate la anexele respective într-o instalatie care beneficiaza de
o derogare temporara de la anumite dispozitii ale Directivei  96/61/CE în perioada în care
instalatiei de destinatie i se aplica derogarea temporara.

(2)Pâna  la  31  decembrie  2012,  toate  transferurile  catre  Polonia  de  deseuri  destinate
recuperarii  enumerate la anexa III fac obiectul procedurii  de notificare si acord preliminar
scris în conformitate cu titlul II.
Prin derogare de la articolul  12, pâna la 31 decembrie 2007, autoritatile  competente pot
formula obiectii împotriva transferurilor efectuate în Polonia de urmatoarele deseuri destinate
recuperarii enumerate la anexele II si IV, în conformitate cu motivele prevazute la articolul
11:
B2020 si GE020 (deseuri de sticla)
B2070
B2080
B2100
B2120
B3010 si GH013 (deseuri solide de plastic)
B3020 (deseuri de hârtie)
B3140 (anvelope uzate)
Y46
Y47
A1010 si A1030 (numai liniutele care se refera la arsenic si mercur)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [se aplica numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Cu  exceptia  deseurilor  de  sticla,  a  deseurilor  de  hârtie  si  a  anvelopelor  uzate,  aceasta
perioada  poate  fi  prelungita  pâna  la  31  decembrie  2012  în  conformitate  cu  procedura
mentionata la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.
Prin derogare de la articolul  12, pâna la 31 decembrie 2012, autoritatile  competente pot
formula  obiectii  în  conformitate  cu  motivele  prevazute  la  articolul  11,  transferurilor  catre
Polonia de:

a)urmatoarele deseuri destinate recuperarii, mentionate la anexa IV:
A2050
A3030
A3180, cu exceptia naftalinelor policlorurate (PCN)
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A3190
A4110
A4120
RB020
si de

b)deseuri destinate recuperarii care nu sunt enumerate la anexe.
Prin derogare de la articolul  12, autoritatile  competente se opun transferurilor  de deseuri
destinate  recuperarii  enumerate  la  anexele  III  si  IV si  transferurilor  de deseuri  destinate
recuperarii care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalatie care beneficiaza de
derogari  temporare  de  la  anumite  dispozitii  ale  Directivei  96/61/CE în  perioada în  care
instalatiei de destinatie i se aplica derogarea temporara.

(3)Pâna  la  31  decembrie  2011,  toate  transferurile  catre  Slovacia  de  deseuri  destinate
recuperarii  enumerate  la  anexele  III  si  IV,  precum  si  transferurile  de  deseuri  destinate
recuperarii care nu sunt enumerate la anexele respective fac obiectul procedurii de notificare
si acord preliminar scris în conformitate cu titlul II.
Prin derogare de la articolul  12, autoritatile  competente se opun transferurilor  de deseuri
destinate  recuperarii  enumerate  la  anexele  III  si  IV si  transferurilor  de deseuri  destinate
recuperarii care nu sunt enumerate la anexele respective într-o instalatie care beneficiaza de
o derogare temporara de la anumite dispozitii  ale Directivelor 94/67/CE ( l) si  96/61/CE,
Directivei  2000/76/CE a  Parlamentului  European  si  a  Consiliului  din  4  decembrie  2000
privind incinerarea deseurilor (2) si Directivei  2001/80/CE a Parlamentului  European si a
Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosfera a anumitor poluanti
provenind de la  instalatii  de ardere de dimensiuni  mari  (3)  pe durata aplicarii  derogarilor
temporare pentru instalatia de destinatie.
(1)JO L 365, 31.12.1994, p. 34.
(2)JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
(3)JO L 309, 27.11.2001, p. 1 directiva astfel cum a fost modificata prin Actul de aderare din
2003.

(4)Pâna  la  31  decembrie  2014,  toate  transferurile  catre  Bulgaria  de  deseuri  destinate
recuperarii enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare prealabila si de acord
preliminar scris în conformitate cu titlul II.
Prin derogare de la articolul 12, pâna la 31 decembrie 2009, autoritatile competente bulgare
pot  formula  obiectii,  în  conformitate  cu  motivele  prevazute  la  articolul  11,  împotriva
transferurilor catre Bulgaria, efectuate pentru recuperarea urmatoarelor deseuri mentionate la
anexele III si IV:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 si A1030 (numai liniutele care se refera la arsenic si mercur)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 [se aplica numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
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AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Aceasta perioada poate fi prelungita pâna la 31 decembrie 2012, în conformitate cu procedura
mentionata la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.
Prin derogare de la articolul 12, pâna la 31 decembrie 2009, autoritatile competente bulgare
pot formula obiectii, pe baza motivelor prevazute la articolul 11, împotriva transferurilor catre
Bulgaria de:

a)urmatoarele deseuri destinate recuperarii, enumerate la anexa IV:
A2050
A3030
A3180, cu exceptia naftalinelor policlorurate (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
si de

b)deseuri destinate recuperarii care nu sunt enumerate la anexele respective.
Prin derogare de la articolul  12, autoritatile  competente bulgare se opun transferurilor de
deseuri  destinate  recuperarii  enumerate  la  anexele  III  si  IV  si  transferurilor  de  deseuri
destinate  recuperarii  care  nu  sunt  enumerate  la  anexele  respective  într-o  instalatie  care
beneficiaza  de  derogari  temporare  de  la  anumite  dispozitii  ale  Directivei  96/61/CE sau
Directivei  2001/80/CE în  perioada în care instalatiei  de destinatie  i  se  aplica derogarea
temporara.

(5)Pâna  la  31  decembrie  2015,  toate  transferurile  catre  România  de  deseuri  destinate
recuperarii enumerate la anexa III fac obiectul procedurii de notificare prealabila si de acord
preliminar scris, în conformitate cu titlul II.

(la  data  20-dec-2011  Art.  63,  alin.  (5)  din  titlul  VII,  capitolul  2  a  fost  in  legatura  cu  Decizia
2011/854/UE/15-dec-2011 )
Prin derogare de la articolul 12, pâna la 31 decembrie 2011, autoritatile competente române
pot  formula  obiectii,  în  conformitate  cu  motivele  prevazute  la  articolul  11,  împotriva
transferurilor catre România pentru recuperarea urmatoarelor deseuri enumerate la anexele
III si IV:
B2070
B2100, cu exceptia deseurilor de alumina
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 si A1030 (numai liniutele care se refera la arsenic, mercur si taliu)
A1060
A1140
2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
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A3160
A3170
A3180 [se aplica numai pentru naftaline policlorurate (PCN)]
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Aceasta perioada poate fi prelungita pâna la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura
mentionata la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.
Prin derogare de la articolul 12, pâna la 31 decembrie 2011, autoritatile competente române
pot  formula  obiectii  în  conformitate  cu  motivele  prevazute  la  articolul  11,  împotriva
transferurilor catre România de:

a)urmatoarele deseuri destinate recuperarii, enumerate la anexa IV:
A2050
A3030
A3180, cu exceptia naftalinelor policlorurate (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
si de

b)deseuri destinate recuperarii care nu sunt enumerate la aceste anexe.
Aceasta perioada poate fi prelungita pâna la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura
mentionata la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2006/12/CE.
Prin derogare de la articolul  12, autoritatile  competente române se opun transferurilor de
deseuri  destinate  recuperarii  enumerate  la  anexele  III  si  IV  si  transferurilor  de  deseuri
destinate recuperarii care nu sunt enumerate la aceste anexe într-o instalatie care beneficiaza
de  o  derogare  temporara  de  la  anumite  dispozitii  ale  Directivei  96/61/CE,  Directivei
2000/76/CE sau Directivei  2001/80/CE în perioada în care instalatiei de destinatie i se
aplica derogarea temporara.
(6)Atunci când în prezentul articol se face trimitere la titlul II în ceea ce priveste deseurile
enumerate la anexa III, articolul 3 alineatul (2), articolul 4 paragraful al doilea punctul 5 si
articolele 6, 11, 22, 23, 24, 25 si 31 nu se aplica.
Art. 64: Intrarea în vigoare si punerea în aplicare
(1)Prezentul regulament intra în vigoare în a treia zi de la data publicarii în Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene.
Se aplica de la 12 iulie 2007.
(2)În cazul în care data aderarii Bulgariei sau a României este ulterioara datei de aplicare
prevazute la alineatul (1), articolul 63 alineatele (4) si (5), prin derogare de la dispozitiile
prezentului articol alineatul (1), se aplica de la data aderarii.

(3)Sub rezerva acordului statelor membre în cauza, articolul 26 alineatul (4) se poate aplica
înainte de 12 iulie 2007.
Prezentul  regulament este obligatoriu în  toate elementele sale si  se aplica direct în  toate
statele membre.
-****-
Adoptat la Strasburg, 14 iunie 2006.
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ANEXA  IA: Document  de  notificare  pentru

circulatia/transferurile transfrontaliere de deseuri UE

1. Exportator - notificator Nr. de înregistrare: 3. Notificare:

Nume:  Notificare privind:

Adresa:  A. (i) Transfer individual |_|

  (ii) Transferuri multiple: |_|

Persoana de contact:  B. (i) Eliminare (1): |_|

Tel: Fax: (ii) Recuperare: |_|

E-mail:  C. Instalatia de recuperare cu acord prealabil (2,3) Da |_| 
Nu |_|

2. Importator - destinatar  4. Numar total planificat de transferuri:

Nr. de înregistrare:   

Nume:  5. Cantitate totala planificata (kg/litri) (4):

Adresa:  6. Perioada de timp prevazuta pentru transfer(uri) (4):

  Prima plecare: Ultima plecare:

Persoana de contact:  7. Tip(uri) de ambalaj (5):

Tel: Fax: Cerinte speciale de manipulare (6): Da |_| Nu |_|

E-mail:  11. Operatiune (operatiuni) de eliminare/recuperare (2)

8. Transportator(i) prevazuti:  Cod D/Cod R(5):

Nr. de înregistrare:   

Nume (7):  Tehnologia utilizata (6):

Adresa:   

Persoana de contact:  Motivul exportului (1,6)

Tel: Fax:  

E-mail:  12. Denumirea si compozitia deseului (6):

Mijloace de transport (s):   

9. Generator(i)/producator(i) de deseuri (1,7,8)  

Nr. de înregistrare:   

Nume:   

Adresa:   

  13. Caracteristici fizice (5):

Persoana de contact:   

Tel: Fax: 14. Identificarea deseurilor (completati codurile 
importante)

E-mail:  (i) Anexa VIII la Conventia de la Basel (sau IX dupa 
caz):

Loc si proces de  (ii) Codul OCDE [daca difera de (i)]:

productie (6):  (iii) Lista de deseuri a CE:

10. Instalatie de eliminare (2):|
_|

sau instalatia de (iv) Codul national al tarii exportatoare:

Nr. de înregistrare: recuperare (2):|_| (v) Codul national al tarii importatoare:

Nume:  (vi) Diverse (specificati):

Adresa:  (vii) Codul Y:

  (viii) Codul H(5):

Persoana de contact:  (ix) Categoria ONU (5):
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Tel: Fax: (x) Numarul ONU:

E-mail:  (xi) Denumirea ONU de expeditie:

Locul efectiv de 
eliminare/recuperare:

 (xii) Cod(uri)vamal(e)(SA):

15. Tari/state în cauza (a), nr. cod al autoritatilor competente, dupa caz (b), puncte specifice de iesire sau intrare (c)

Stat de export/expediere Stat(e) de tranzit (intrare si iesire) Stat de import/destinatie

(a)     

(b)     

(c)        

16. Birouri vamale de intrare si/sau iesire si/sau export (Comunitatea Europeana):

Intrare: Iesire: Export:

17. Declaratia exportatorului/notificatorului - a generatorului/producatorului (1):

Certific ca informatiile sunt complete si corecte si sunt furnizate cu buna-credinta. 18. Numarul 
anexelor

Certific, de asemenea, ca s-au îndeplinit obligatiile contractuale scrise si sunt aplicabile din punct de
vedere legal si ca orice asigurare aplicabila sau garantie financiara este sau va fi în vigoare pentru 
circulatia transfrontaliera:

existente:

Numele exportatorului/notificatorului: Semnatura Data  

Numele generatorului/producatorului: Semnatura Data  

REZERVAT PENTRU AUTORITATILE COMPETENTE

19. Confirmarea autoritatii competente pertinente a tarilor 
importatoare - de destinatie/tranzit (1)/export - expediere 
(9):

20. Acordul scris (1,8) pentru circulatie acordat de 
autoritatea competenta a (tara):

Tara: Acord dat la data:

Notificare primita la data: Acord valabil de la: la:

Confirmare trimisa la data: Conditii specifice: Nu |_| Daca da, a se vedea rubrica 21 
(6) |_|

Numele autoritatii competente: Numele autoritatii competente:

Stampila si/sau semnatura: Stampila si/sau semnatura:

21. Conditii speciale privind acordul pentru circulatie sau motive de obiectare:

(1)Solicitare stabilita în Conventia de la Basel.
(2)În  cazul  unei  operatiuni  R12/R13  sau  D13-D15,  a  se  anexa,  de  asemenea,  informatii
corespunzatoare  privind  instalatia  (instalatiile)  ulterioara  (ulterioare)  R1-R11 sau  D1-D12,
dupa caz.
(3)A se completa pentru deplasarile în zona OCDE si numai în cazul în care se aplica B(ii).
(4)A se anexa o lista detaliata în cazul transferurilor multiple.
(5)A se vedea lista cu abrevieri si coduri de pe pagina urmatoare.
(6)A se anexa informatii detaliate, dupa caz.
(7)A se anexa lista, în cazul în care exista mai multe.
(8)În cazul în care este necesar în conformitate cu legislatia interna.
(9)În cazul în care este aplicabila în conformitate cu Decizia OCDE.
Lista abrevierilor si codurilor utilizate în documentul de notificare

OPERATIUNI DE ELIMINARE (rubrica 11)

D1 Depozit în si pe sol (de exemplu depozit de deseuri etc.)
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D2 Tratare prin contact cu solul (de exemplu biodegradarea deseurilor lichide sau a namolurilor depozitate pe sol etc.)

D 3 Injectare în profunzime (de exemplu injectarea deseurilor pompabile în puturi, domuri saline sau bazine geologice 
naturale etc.)

D4 Lagunaj (de exemplu depozitarea deseurilor lichide sau a namolurilor în gropi, iazuri sau bazine etc.)

D5 Depozite de deseuri special amenajate (de exemplu, depozitarea în alveole etanse separate, acoperite si izolate una
de alta si de mediul înconjurator etc.)

D6 Evacuare în mediul acvatic, cu exceptia marilor/oceanelor

D7 Evacuare în mari/oceane, inclusiv îngropare în subsolul marin

D8 Tratament biologic nespecificat în alta parte în prezenta lista, care rezulta în compusi finali sau amestecuri eliminate
prin dintre operatiunile mentionate în prezenta lista

D9 Tratament fizico-chimic nespecificat în alta parte în prezenta lista, care rezulta în compusi finali sau amestecuri 
eliminate prin una dintre operatiunile mentionate în prezenta lista (de exemplu evaporare, uscare, calcinare etc.)

D10 Incinerare la sol

D11 Incinerare pe mare

D12 Depozitare permanenta (de exemplu amplasarea containerelor în mine etc.)

D13 Malaxare sau amestecare înainte de efectuarea unei operatiuni din prezenta lista

D14 Reambalare înainte de efectuarea unei operatiuni din prezenta lista

D15 Depozitare pâna la efectuarea unei operatiuni enumerate în prezenta lista

OPERATIUNI DE RECUPERARE (rubrica 11)

R1 Utilizarea ca si combustibil (altfel decât în incinerare directa) sau alte mijloace de generare a energiei/utilizarea în 
special ca si combustibil sau alte mijloace de generare a energiei

R2 Recuperarea/regenerarea solventilor

R3 Reciclarea/recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi

R4 Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici

R5 Reciclarea/recuperarea altor materii anorganice

R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor

R7 Recuperarea componentelor folosite la captarea poluantilor

R8 Recuperarea componentelor din catalizatori

R9 Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte refolosiri ale acestora

R10 Tratarea terenurilor având ca rezultat progresul agricol sau ecologic

R11 Utilizari ale materialelor reziduale obtinute în urma uneia dintre operatiunile numerotate de la R1 la R10

R12 Schimbul de deseuri înainte de a le supune oricareia dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11

R13 Acumularea materialelor care urmeaza a fi supuse uneia dintre operatiunile din prezenta lista

TIP(URI) DE AMBALAJ (rubrica 7)

1. Butoi din metal

2. Butoi din lemn

3. Canistra

4. Cutie

5. Sac

6. Ambalaj mixt

7. Recipient sub presiune

8. Vrac

9. Altele (a se specifica)

MIJLOACE DE TRANSPORT (rubrica 8)

R = Rutiere

T = Feroviare

S = Maritime

A = Aeriene



W = Cai navigabile interioare

CARACTERISTICI FIZICE (rubrica 13)

1. Pulbere/praf

2. Solid

3. Vâscos/pastos

4. Noroios

5. Lichid

6. Gazos

7. Altele (a se specifica)

 

CODUL H SI CATEGORIA ONU (rubrica 14)

Categorie ONU Codul
H

Caracteristici

1 H1 Exploziv

3 H3 Lichide inflamabile

4.1 H4.1 Solide inflamabile

4.2 H4.2 Substante sau deseuri predispuse la ardere spontana

4.3 H4.3 Substante sau deseuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

5.1 H5.1 Substante comburante

5.2 H5.2 Peroxizi organici

6.1 H6.1 Substante (puternic) toxice

6.2 H6.2 Substante infectioase

8 H8 Substante corozive

9 H10 Emitere de gaze toxice în contact cu aerul sau apa

9 H11 Toxic (cu efect întârziat sau cronic)

9 H12 Ecotoxic

9 H13 Dupa eliminare, capabil de a produce prin orice mijloace o alta substanta, de exemplu un produs 
de lixiviatiune care are una din caracteristicile enumerate mai sus

Se pot obtine informatii suplimentare, în special cu privire la identificarea deseurilor (rubrica
14) si anume codurile de la anexele VIII si IX la  Conventia de la Basel, codurile OCDE si
codurile  Y  dintr-un  manual  de  orientari/de  instructiuni  pus  la  dispozitie  de  OCDE  si
Secretariatul Conventiei de la Basel.
 
ANEXA  IB: Document  de  circulatie  pentru

circulatia/transferurile transfrontaliere de deseuri UE

1. Corespunzator notificarii 
nr.:

 2. Numar de serie/numar total de 
transferuri:

 

3. Exportator - notificator Nr. de înregistrare: 4. Importator - destinatar Nr. de înregistrare:

Nume:  Nume:  

Adresa:  Adresa:  

Persoana de contact:  Persoana de contact:  

Tel: Fax: Tel: Fax:

E-mail:  E-mail:  

5. Cantitate efectiva: kg: litri: 6. Data reala a transferului:
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7. Ambalare tip(uri) (1): Numar de ambalaje:
Cerinte speciale de manipulare (2): Da |_| Nu |_|

8 (a) primul transportator (3): 8 (b) al doilea transportator: 8 (c) Ultimul transportator:

Nr. de înregistrare: Nr. de înregistrare: Nr. de înregistrare:

Nume: Nume: Nume:

Adresa: Adresa: Adresa:

Tel: Tel: Tel:

Fax: Fax: Fax:

E-mail: E-mail: E-mail:

--- A se completa de catre reprezentantul transportatorului --- Mai mult de 3 transportatori (2) |_|

Mijloace de transport (1): Mijloace de transport (1): Mijloace de transport (1):

Data transferului: Data transferului: Data transferului:

Semnatura: Semnatura: Semnatura:

9. Generator (generatori)/producator(producatori) de 
deseuri (4; 5; 6):

12. Denumirea si compozitia deseului (2):

Nr. de înregistrare:  

Nume:  

Adresa:  

Persoana de contact: 13. Caracteristici fizice (1):

Tel: Fax:  

E-mail: 14. Identificarea deseurilor (completati codurile importante)

Loc de producere (2): (i) Anexa VIII la Conventia de la Basel (sau IX, dupa caz):

10. Instalatia de eliminare |_| sau instalatia de 
recuperare|_|

(ii) Codul OCDE [daca difera de (i)]

Nr. de înregistrare: (iii) Lista de deseuri a CE:

Nume: (iv) Codul national al tarii exportatoare:

Adresa: (v) Codul national al tarii importatoare:

Persoana de contact: (vi) Diverse (specificati):

Tel: (vii) Codul Y:

Fax: (viii) Codul H (1):

E-mail: (ix) Categoria ONU (1):

Locul efectiv de eliminare/recuperare (2) (x) Numarul ONU:

11. Operatiune (operatiuni) de eliminare/recuperare (xi) Denumirea ONU de expeditie:

Codul D/codul R (l): (xii) Cod(uri) vamale (SA):

15. Declaratia exportatorului - notificatorului/generatorului/producatorului (4):

Certific ca informatiile furnizate sunt complete si corecte si sunt furnizate cu buna-credinta. Certific, de asemenea, ca s-
au îndeplinit obligatiile contractuale scrise si sunt aplicabile din punct de vedere legal si ca orice asigurare aplicabila sau
garantie financiara este sau va fi în vigoare pentru circulatia transfrontaliera precum si ca autoritatile competente ale 
tarilor în cauza si-au dat toate acordurile necesare.

Numele: Semnatura:

Data:

16. Pentru uzul oricarei persoane implicate în circulatia transfrontaliera în cazul în care sunt necesare informatii 
suplimentare:

A SE COMPLETA DE INSTALATIA DE ELIMINARE/RECUPERARE

17. Transferul primit la instalatia de eliminare |_| sau instalatia de recuperare |_|
Data primirii: Acceptat: |_| Respins *: |_|

18. Certific ca 
eliminarea/recuperarea deseurilor 
mentionate anterior a fost finalizata
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Cantitatea primita: kg:... litri: ..... * contactati de îndata autoritatile competente
Data aproximativa a eliminarii/recuperarii:

Data:
Numele:

Operatiunea de eliminare/recuperare (1):  

Data: Semnatura si stampila:

Numele:  

Semnatura:  

(1)A se vedea lista cu abrevieri si coduri de pe pagina urmatoare.
(2)A se anexa informatii detaliate, dupa caz.
(3)În cazul în care exista mai mult de 3 transportatori, a se anexa informatiile solicitate la
rubrica 8 (a, b, c).
(4)Solicitare stabilita în Conventia de la Basel.
(5)A se anexa o lista, în cazul în care exista mai mult de unul.

(6)în cazul în care este necesar, în conformitate cu legislatia interna.

REZERVAT PENTRU BIROURILE VAMALE( în cazul în care legislatia interna solicita acest lucru)

19. EXPORTATOARE- DE EXPEDIERE SAU BIROUL 
VAMAL
Deseurile descrise de prezentul document de 
circulatie au parasit tara la data:
Semnatura:
Stampila:

20.TARA IMPORTATOARE - DE DESTINATIE SAU BIROUL VAMAL 
DE INTRARE
Deseurile descrise de prezentul document de circulatie au intrat in
tara la data:

Semnatura:
Stampila:

21.STAMPILELE BIROURILOR VAMALE ALE TARILOR DE TRANZIT

Numele tarii: Numele tarii:

Intrare: Iesire: Intrare: Iesire:

Numele tarii: Numele tarii:

Intrare: Iesire: Intrare: Iesire;

Lista abrevierilor si codurilor utilizate în documentul de circulatie
OPERATIUNI DE ELIMINARE (rubrica 11)

D1 Depozit în si pe sol (de exemplu depozit de deseuri etc.)

D2 Tratare prin contact cu solul (de exemplu biodegradarea deseurilor lichide sau a namolurilor depozitate pe sol 
etc.)

D3 Injectare în profunzime (de exemplu injectarea deseurilor pompabile în puturi, domuri saline sau bazine geologice
naturale etc.)

D4 Lagunaj (de exemplu depozitarea deseurilor lichide sau a namolurilor în gropi, iazuri sau bazine etc.)

D5 Depozite de deseuri special amenajate (de exemplu, depozitarea în alveole etanse separate, acoperite si izolate 
una de alta si de mediul înconjurator etc.)

D6 Evacuare în mediul acvatic, cu exceptia marilor/oceanelor

D7 Evacuare în mari/oceane, inclusiv îngropare în subsolul marin

D8 Tratament biologic nespecificat în alta parte în prezenta lista, care rezulta în compusi finali sau amestecuri 
eliminate prin dintre operatiunile mentionate în prezenta lista

D9 Tratament fizico-chimic nespecificat în alta parte în prezenta lista, care rezulta în compusi finali sau amestecuri 
eliminate prin una dintre operatiunile mentionate în prezenta lista (de exemplu evaporare, uscare, calcinare etc.)

D10 Incinerare la sol

D11 Incinerare pe mare

D12 Depozitare permanenta (de exemplu amplasarea containerelor în mine etc.)

D13 Malaxare sau amestecare înainte de efectuarea unei operatiuni din prezenta lista

D14 Reambalare înainte de efectuarea unei operatiuni din prezenta lista

D15 Depozitare pâna la efectuarea unei operatiuni din prezenta lista

Operatiuni de recuperare (rubrica 11)

R1 Utilizarea ca si combustibil (altfel decât în incinerare directa) sau alte mijloace de generare a energiei/utilizarea în
special ca si combustibil sau alte mijloace de generare a
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R2 Recuperarea/regenerarea solventilor
Reciclarea/recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi

R4 Reciclarea/recuperarea metalelor si a compusilor metalici

R5 Reciclarea/recuperarea altor materii anorganice

R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor

R7 Recuperarea componentelor folosite la captarea poluantilor

R8 Recuperarea componentelor din catalizatori

R9 Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte refolosiri ale acestora

R10 Tratarea terenurilor având ca rezultat progresul agricol sau ecologic

R11 Utilizari ale materialelor reziduale obtinute în urma uneia dintre operatiunile numerotate de la R1 la R10

R12 Schimbul de deseuri înainte de a le supune oricareia dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11

R13 Acumularea materialelor care urmeaza a fi supuse uneia dintre operatiunile din prezenta lista

TIP(URI) DE AMBALAJ (rubrica 7)

1. Butoi din metal

2. Butoi din lemn

3. Canistra

4. Cutie

5. Sac

6. Ambalaj mixte

7. Recipient sub presiune

8. Vrac

9. Altele (a se specifica)

MIJLOACE DE TRANSPORT (rubrica 8)

R = rutiere T = feroviare

S = maritime A = aeriene

W = cai navigabile 
interioare

 

CARACTERISTICI FIZICE (rubrica 13)

1. Sub forma de pulbere/praf
2. Solid
3. Vâscos/pastos

4. Noroios
5. Lichid
6. Gazos
7. Altele (a se specifica)

CODUL H Si CATEGORIA ONU (rubrica 14)

Categoria 
ONU

Codul H Caracteristici

1 H1 Exploziv

3 H3 Lichide inflamabile

4.1 H4.1 Solide inflamabile

4.2 H4.2 Substante sau deseuri predispuse la ardere spontana

4.3 H4.3 Substante sau deseuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile

5.1 H5.1 Substante comburante

5.2 H5.2 Peroxizi organici

6.1 H6.1 Substante (puternic) toxice

6.2 H6.2 Substante infectioase



8 H8 Substante corozive

9 H10 Emitere de gaze toxice în contact cu aerul sau apa

9 H11 Toxic (cu efect întârziat sau cronic)

9 H12 Ecotoxic

9 H13 Dupa eliminare, capabil de a produce prin orice mijloace o alta substanta, de exemplu un 
produs de lixiviatiune care are una din caracteristicile enumerate mai sus.

Se pot obtine informatii suplimentare, în special cu privire la identificarea deseurilor (rubrica
14) si anume codurile de la anexele VIII si IX la  Conventia de la Basel, codurile OCDE si
codurile  Y,  dintr-un  manual  de  orientari/de  instructiuni  pus  la  dispozitie  de  OCDE  si
Secretariatul Conventiei de la Basel.
 

ANEXA  IC: PRECIZAREA  OPERATIUNII  (OPERATIUNILOR)  DE
RECUPERARE SAU DE ELIMINARE MENTIONATE LA ANEXELE II A
SI II B LA DIRECTIVA 2006/12/CE.

(la data 10-apr-2013 anexa I^C a fost modificat de Regulamentul 255/20-mar-2013 )
------
 
ANEXA II: INFORMATII  SI  DOCUMENTATIE  REFERITOARE  LA

NOTIFICARE
Partea  1: Informatii  care  trebuie  furnizate  în  documentul  de

notificare sau anexate la acesta:
1.Numar de ordine sau alt identificator acceptat al documentului de notificare si numarul total
planificat al transferurilor.
2.Numele,  adresa,  numarul  de  telefon,  numarul  de  fax,  adresa  de  e-mail,  numarul  de
înregistrare si persoana de contact ale notificatorului.
3.În cazul în care notificatorul  nu este producatorul: numele, adresa, numarul de telefon,
numarul  de  fax,  adresa  de  e-mail  si  persoana  de  contact  a  (ale)  producatorului
(producatorilor).
4.Numele,  adresa,  numarul  de telefon,  numarul  de fax,  adresa de e-mail  si  persoana de
contact a (ale) comerciantului (comerciantilor) sau a (ale) brokerului (brokerilor), atunci când
notificatorul l-a autorizat în conformitate cu articolul 2 punctul 15.

5.Numele, adresa, numarul de telefon, numarul de fax, adresa de e-mail si persoana de
contact a (ale) comerciantului (comerciantilor) sau a (ale) brokerului (brokerilor), atunci când
notificatorul l-a autorizat în conformitate cu articolul 2 punctul 15.
în  cazul  în  care  deseurile  sunt  destinate  unei  operatiuni  de  recuperare  sau de  eliminare
intermediare, se furnizeaza, de asemenea, informatii similare cu privire la toate instalatiile în
care sunt prevazute operatiunile ulterioare de recuperare sau de eliminare intermediara sau
definitiva.
În cazul în care instalatia de recuperare sau de eliminare este prevazuta la anexa I, categoria
5 din  Directiva  96/61/CE,  trebuie  sa  se  furnizeze  proba (de  exemplu  o  declaratie  care
certifica existenta acesteia) unei autorizatii valabile emise în conformitate cu articolele 4 si 5
din respectiva directiva.
6.Numele,  adresa,  numarul  de  telefon,  numarul  de  fax,  adresa  de  e-mail,  numarul  de
înregistrare si persoana de contact ale destinatarului.
7.Tara de expediere si autoritatea competenta în cauza.
8.Tara de expediere si autoritatea competenta în cauza.
9.Tarile de tranzit si autoritatile competente în cauza.
10.Tara de destinatie si autoritatea competenta în cauza.
11.Notificarea individuala sau notificarea generala. În cazul unei notificari generale, perioada
de valabilitate solicitata.
12.Data (datele) prevazute pentru începerea transferului (transferurilor).
13.Mijloace de transport prevazute.
14.Traseul  prevazut  (punctul  de  iesire  din  si  de  intrare  în  fiecare  tara  în  cauza,  inclusiv
birourile vamale de intrare în si/sau iesire din si/sau export din Comunitate) si ruta prevazuta
(ruta  între  punctele  de  iesire  si  de  intrare),  inclusiv  eventuale  alternative,  în  situatii
neprevazute.
15.Dovada înregistrarii transportatorului (transportatorilor) privind transporturile de deseuri
(de exemplu o declaratie care certifica existenta acesteia).
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16.Denumirea deseului din lista corespunzatoare, sursa (sursele), descrierea, compozitia si
eventualele sale caracteristici periculoase. În cazul deseurilor provenite din diverse surse, se
indica, de asemenea, un inventar detaliat al acestora.
17.Cantitatile maxime si minime estimate.
18.Tipul de ambalaj prevazut.
19.Precizarea  operatiunii  (operatiunilor)  de  recuperare  sau  de  eliminare  mentionate  la
anexele II A si II B la Directiva 2006/12/CE.

20.În cazul în care deseurile sunt destinate recuperarii:
(a)metoda planificata  de eliminare  pentru  fractiunea  nerecuperabila  a  deseurilor  în  urma
recuperarii;
(b)cantitatea materialului recuperat în raport cu deseurile nerecuperabile;
(c)valoarea estimata a materialului recuperat;
(d)costul recuperarii si costul eliminarii fractiunii nerecuperabile.
21.Dovada asigurarii  de raspundere civila pentru prejudicii  cauzate tertilor (de exemplu o
declaratie care certifica existenta acesteia).
22.Dovada unui  contract  (sau o declaratie care  certifica  existenta acestuia)  încheiat  între
notificator si destinatar pentru recuperarea sau eliminarea deseurilor si care este în vigoare la
data notificarii, în conformitate cu articolul 4 punctul 4 paragraful al doilea si articolul 5.
23.O copie a contractului sau dovada contractului respectiv (sau o declaratie care certifica
existenta  acestuia)  încheiat  între  producator,  noul  producator  sau  colector  si  broker  sau
comerciant,  în  eventualitatea  în  care  brokerul  sau  comerciantul  actioneaza  în  calitate  de
notificator.
24.Dovada  constituirii  unei  garantii  financiare  sau  a  unei  asigurari  echivalente  (sau  o
declaratie care certifica existenta acesteia, în cazul în care autoritatea competenta permite
acest  lucru)  care  a  fost  stabilita  si  este  valabila  la  data  notificarii  sau,  în  cazul  în  care
autoritatea competenta care aproba garantia financiara sau asigurarea echivalenta permite
acest  lucru,  pâna  la  data  începerii  transferului,  în  conformitate  cu  articolul  4  punctul  5
paragraful al doilea si articolul 6.
25.Certificarea de catre notificator ca informatiile sunt complete si corecte si sunt furnizate cu
buna credinta.

26.Atunci când notificatorul nu este producatorul în conformitate cu articolul 2 punctul 15
litera (a)
punctul (i), acesta trebuie sa garanteze ca producatorul sau una dintre persoanele mentionate
la articolul 2 punctul 15 litera (a) punctele (ii) sau (iii), dupa caz, semneaza, de asemenea,
documentul de notificare prevazut la anexa IA.

Partea  2: Informatii  care  trebuie  furnizate  în  documentul  de
circulatie sau anexate la acesta:
Se furnizeaza toate informatiile enumerate în partea 1, actualizate în conformitate cu punctele
stabilite în continuare, precum si celelalte informatii suplimentare mentionate:
1.Numarul de ordine si numarul total al transferurilor.
2.Data începerii transferului.
3.Mijlocul de transport.
4.Numele,  adresa,  numarul  de  telefon,  numarul  de  fax  si  adresa  de  e-mail  ale
transportatorului (transportatorilor).
5.Traseul (punctul de iesire din si de intrare în fiecare tara în cauza, inclusiv birourile vamale
de intrare în si/sau iesire din si/sau export din Comunitate) si ruta (ruta dintre punctele de
iesire si de intrare), inclusiv eventuale alternative, de asemenea în situatii neprevazute.
6.Cantitati.
7.Tipul de ambalaj.
8.Orice precautii speciale pe care transportatorul (transportatorii) trebuie sa le aiba în vedere.
9.Declaratia notificatorului conform careia autoritatile competente ale tarilor în cauza si-au
dat toate acordurile necesare. Aceasta declaratie trebuie semnata de catre notificator.
10.Semnaturi adecvate pentru fiecare transfer de custodie.

Partea 3: Informatii  si documentatie suplimentara care pot fi
solicitate de autoritatile competente:
1.Tipul si perioada de valabilitate a autorizatiei în temeiul careia functioneaza instalatia de
recuperare sau de eliminare.
2.Copia autorizatiei emise în conformitate cu articolele 4 si 5 din Directiva 96/61/CE.
3.Informatii privind masurile care trebuie adoptate pentru a asigura siguranta transportului.
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4.Distanta  (distantele)  transportului  între  notificator  si  instalatie,  inclusiv  eventuale  rute
alternative, de asemenea în situatii  neprevazute si, pentru transportul  intermodal,  locul în
care se efectueaza transferul.
5.Informatii privind costurile de transport între notificator si instalatie.
6.Copia înregistrarii transportatorului (transportatorilor) privind transportul de deseuri.
7.Analiza chimica a compozitiei deseurilor.
8.Descrierea procesului de productie a deseurilor.
9.Descrierea procesului de tratare a instalatiei care primeste deseurile.
10.Garantia financiara, asigurarea echivalenta sau o copie a acesteia.
11.Informatii  privind  calcularea  garantiei  financiare  sau  a  asigurarii  echivalente  în
conformitate cu articolul 4 punctul 5 paragraful al doilea si articolul 6.
12.Copii ale contractelor mentionate în partea 1 punctele 22 si 23.
13.Copia politei de asigurare de raspundere civila pentru prejudicii cauzate tertilor.

14.Orice alte informatii pertinente pentru evaluarea notificarii în conformitate cu prezentul
regulament si cu legislatia interna.
 
ANEXA  III: LISTA  DESEURILOR  CARE  FAC  OBIECTUL

CERINTELOR  GENERALE  DE  INFORMARE  PREVAZUTE  LA
ARTICOLUL 18 (LISTA "VERDE" DE DESEURI) (1)
(1)Aceasta lista provine din Decizia OCDE, apendicele 3.
Indiferent daca deseurile sunt sau nu incluse în aceasta lista, este posibil ca acestea sa nu
faca obiectul cerintelor generale de informare prevazute la articolul 18, în cazul în care sunt
contaminate cu alte materiale într-o concentratie suficienta astfel încât:
(a)cresc riscurile aferente deseurilor suficient de mult, încât acestea sunt supuse procedurii de
notificare  prealabila  si  de  acord  preliminar  scris,  luând  în  considerare  caracteristicile
periculoase enumerate la anexa III la Directiva 91/689/CEE sau
(b)împiedica recuperarea deseurilor într-un mod ecologic rational.
Partea I:

Urmatoarele deseuri fac obiectul cerintelor generale de informare prevazute la articolul 18:
Deseurile mentionate la anexa IX la Conventia de la Basel (2).
(2)- Anexa IX la Conventia de la Basel este mentionata în prezentul regulament la anexa V
partea 1 lista B.
În sensul prezentului regulament:
(a)orice  trimitere  la lista  A din anexa IX la  Conventia de la  Basel se  interpreteaza ca
trimitere la anexa IV la prezentul regulament;

(b)la rubrica B1020 din  Conventia de la Basel, termenul "în forma finita" include toate
formele metalice nedispersabile (3) ale resturilor mentionate;
(3)Notiunea de "nedispersabil" nu include deseurile sub forma de pulbere, namoluri, praf sau
elemente solide care contin deseuri lichide periculoase.
(c)partea din rubrica B1100 din Conventia de la Basel care se refera la "Zguri obtinute din
prelucrarea cuprului" etc.,  nu se aplica, iar în locul acesteia se aplica în partea II rubrica
GB040 (OCDE);
(d)rubrica B1110 din Conventia de la Basel nu se aplica, iar în schimb se aplica în partea II
rubricile GC010 si GC020 (OCDE).
(e)rubrica B2050 din Conventia de la Basel nu se aplica, iar în schimb se aplica în partea II
rubrica GG040 (OCDE);
(f)se considera ca trimiterea la rubrica B3010 din Conventia de la Basel privind deseurile
pe baza de polimeri fluorurati include polimeri si copolimeri de etilena fluorurata (PTFE).
Partea II:

Urmatoarele deseuri fac, de asemenea, obiectul informatiilor generale prevazute la articolul
18:
Deseuri continând metale obtinute din topirea, turnarea si rafinarea metalelor

GB040 7112
262030
262090

Zguri obtinute din metale pretioase si din prelucrarea cuprului pentru rafinare 
ulterioara

Alte deseuri continând metale
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GC010  Ansambluri electrice alcatuite numai din metale sau aliaje

GC020  Resturi de echipamente electronice (de exemplu placi circuite imprimate, 
componente electronice, fire etc.) si componente electronice reciclate destinate
recuperarii metalelor de baza si pretioase

GC030 ex 890800 Nave si alte structuri plutitoare destinate demontarii, golite corespunzator de 
toata încarcatura si alte materiale obtinute în urma functionarii navei 
respective si care ar fi putut fi clasificate ca substante sau deseuri periculoase

GC050  Catalizatori uzati proveniti de la cracarea termica în pat fluidizat (de exemplu 
oxid de aluminiu, zeoliti)

Deseuri de sticla în forma nedispersabila

GE020 ex 7001 Deseuri de fibra de sticla

 ex 701939  

Deseuri de ceramica în forma nedispersabila

GF010  Deseuri de ceramica care au fost arse dupa modelare, inclusiv, recipiente din 
ceramica (înainte si/dupa utilizare)

Alte deseuri continând în principal constituenti anorganici, care pot contine metale si materiale
organice

GG030 ex 2621 Cenusa grea si zgura de ardere din centralele electrice pe baza de carbune

GG040 ex 2621 Cenusi zburatoare de la centralele electrice pe baza de carbune

Deseuri solide din plastic

GH013 391530 Polimeri de clorura de vinil

 ex 390410-40  

Deseuri provenite din tabacirea si prelucrarea pieilor si utilizarea acestora

GN010 ex 050200 Deseuri de par de porc, de mistret sau par de viezure si alte tipuri de par 
folosit la fabricarea periilor

GN020 ex 050300 Deseuri de par de cal, folosit sau nu în straturi cu sau fara material de sprijin

GN030 ex 050590 Deseuri de piele sau alte parti de la pasari, cu sau fara pene, precum si 
deseuri de pene si alte parti ale penelor (cu sau fara margini taiate), 
neprelucrate sau doar spalate, dezinfectate sau tratate pentru conservare

 
ANEXA IIIA: AMESTECURI DE DOUA SAU MAI MULTE DESEURI

ENUMERATE LA ANEXA III SI CARE NU SUNT CLASIFICATE LA O
RUBRICA  UNICA  ÎN  CONFORMITATE  CU  ARTICOLUL  3
ALINEATUL (2)

(la data 01-aug-2011 anexa III^A a fost modificat de Regulamentul 664/11-iul-2011 )
(la data 01-aug-2011 anexa III^A a fost modificat de Regulamentul 664/11-iul-2011 )
1.Indiferent daca amestecurile sunt sau nu incluse în aceasta lista, este posibil ca

acestea sa nu faca obiectul cerintelor generale de informare prevazute la articolul
18, în cazul în care sunt contaminate cu alte materiale într-o concentratie suficienta
astfel încât:
a)sa creasca riscurile aferente deseurilor suficient de mult încât acestea sa ajunga
în starea de a fi supuse procedurii de notificare prealabila si de acord preliminar
scris,  luând în considerare caracteristicile periculoase enumerate în anexa III la
Directiva 91/689/CEE; sau
b)sa împiedice recuperarea deseurilor într-un mod ecologic rational.

2.În prezenta anexa sunt incluse urmatoarele amestecuri:
a)amestecuri de deseuri clasificate la rubricile B1010 si B1050 din Conventia de la
Basel;
b)amestecuri de deseuri clasificate la rubricile B1010 si B1070 din Conventia de la
Basel;
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c)amestecuri de deseuri clasificate la rubrica GB040 (OCDE) si la rubrica B1 100 din
Conventia de la Basel constând exclusiv în catozi de zinc, reziduuri continând zinc,
zguri  (sau tunder)  continând aluminiu,  cu exceptia zgurilor  saline,  si  deseuri  de
captuseli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului;

d)amestecuri de deseuri clasificate la rubrica GB040 (OCDE), la rubricile B1070 si
B1  100  din  Conventia  de  la  Basel constând  exclusiv  în  deseuri  de  captuseli
refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului.
Rubricile mentionate la literele (c) si (d) nu se aplica în cazul exporturilor catre tari
în  care  Decizia  OCDE  nu  este  aplicabila.

(la data 19-apr-2009 anexa III^A modificat de anexa 1 din Regulamentul 308/15-apr-2009 )

ANEXA IIIB: DESEURI SUPLIMENTARE DE PE LISTA VERDE CARE
ASTEAPTA  SA  FIE  INCLUSE  ÎN  ANEXELE  APLICABILE  LA
CONVENTIA  DE  LA  BASEL SAU  LA  DECIZIA  OCDE,  ÎN
CONFORMITATE CU ARTICOLUL 58 ALINEATUL (1) LITERA (B)

1.Indiferent daca deseurile sunt sau nu incluse în aceasta lista, este posibil  ca
acestea sa nu faca obiectul cerintelor generale de informare prevazute la articolul
18, în cazul în care sunt contaminate cu alte materiale într-o concentratie suficienta
astfel încât:

(a)sa creasca riscurile aferente deseurilor suficient de mult astfel încât acestea sa
poata fi supuse procedurii de notificare prealabile si de acord preliminar scris, luând
în  considerare  caracteristicile  periculoase  enumerate  în  anexa  III  la  Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului (1); sau
(1)JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
(b)sa împiedice recuperarea deseurilor într-un mod ecologic.

2.În prezenta anexa sunt incluse urmatoarele deseuri:
BEU01 Deseuri reprezentând etichete autoadezive stratificate sensibile la presiune
continând  materii  prime  utilizate  la  fabricarea  materialelor  pentru  etichete,
neacoperite de rubrica B3020 din Conventia de la Basel
BEU02 Fractie de plastic neseparabila, provenita din pretratarea ambalajelor pentru
lichide uzate
BEU03  Fractie  de  plastic-aluminiu  neseparabila,  provenita  din  pretratarea
ambalajelor pentru lichide uzate
BEU04 Ambalaje compozite constând în principal din hârtie si dintr-o cantitate mica
de  plastic,  care  nu  contin  reziduuri  si  nu  sunt  acoperite  de  rubrica  B3020  din
Conventia de la Basel
BEU05  Deseuri  biodegradabile  curate  provenite  din  agricultura,  horticultura,
silvicultura, precum si din gradini, parcuri si cimitire
*)  În  anexa  IIIB,  se  elimina  rubricile  BEU01,  BEU02  si  BEU03  de  la  punctul  2.

(la  data  26-mai-2014  punctul  2.  din  anexa  III^B  eliminat  de  punctul  1.  din  anexa  1  din
Regulamentul 1234/18-nov-2014 )

3.Transferurile  de  deseuri  enumerate  în  prezenta  anexa  nu  aduc  atingere
dispozitiilor Directivei  2000/29/CE a Consiliului (2), inclusiv masurilor adoptate în
temeiul articolului 16 alineatul (3) din respectiva directiva.
(2)JO  L  169,  10.7.2000,  p.  1.

(la data 08-mar-2012 anexa III^B modificat de anexa 1 din Regulamentul 135/16-feb-2012 )

ANEXA  IV: LISTA  DESEURILOR  CARE  FAC  OBIECTUL
PROCEDURII  DE  NOTIFICARE  PREALABILA  SI  ACORD
PRELIMINAR SCRIS (LISTA "GALBENA" A DESEURILOR) (1)
(1)Aceasta lista este întocmita în urma Deciziei OCDE, anexa 4.
Partea I:

Urmatoarele deseuri fac obiectul procedurii de notificare prealabila si acord preliminar scris:
Deseurile enumerate la anexele II si VIII la Conventia de la Basel (2).
(2)- Anexa VIII la Conventia de la Basel este indicata în prezentul regulament în anexa V
partea 1 lista A. Anexa II la Conventia de la Basel cuprinde urmatoarele pozitii: Y46 Deseuri
menajere, cu exceptia cazului  în care sunt clasificate la o pozitie  unica în anexa III.  Y47
Reziduuri care provin de la incinerarea deseurilor menajere.
În sensul prezentului regulament:
(a)orice trimitere la anexa VIII lista B la Conventia de la Basel se interpreteaza ca trimitere
la anexa III la prezentul regulament.
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(b)la rubrica A1010 din Conventia de la Basel, expresia "excluderea deseurilor mentionate
în mod expres în lista B (anexa IX)" face trimitere atât la rubrica B1020 din Conventia de la
Basel, cât si la nota privind rubrica B1020 din anexa III la prezentul regulament partea I
litera (b).
(c)rubricile A1180 si A2060 din Conventia de la Basel nu se aplica, în schimb se aplica la
anexa III partea II, dupa caz, rubricile OCDE GC010, GC020 si GG040.
(d)rubrica  A4050  din  Conventia  de  la  Basel include  deseuri  de  captuseli  refractare
provenite de la topirea aluminiului deoarece contin cianuri anorganice Y33. În cazul în care
cianurile  respective  au  fost  distruse,  creuzetele  de  captusire  uzate  sunt  atribuite  rubricii
AB120 partea II deoarece contin Y32, compusi anorganici ai fluorului, cu exceptia fluorurii de
calciu.

Partea II:
Urmatoarele deseuri fac, de asemenea, obiectul procedurii de notificare prealabila si acord
preliminar scris:
Deseuri continând metale

AA010 261900 Zgura, scorii si alte deseuri din fabricarea fierului si otelului (3)

AA060 262050 Cenusi si reziduuri de vanadiu (3)

AA190 810420 ex 810430 Deseuri si resturi de magneziu inflamabile, piroforice sau care emit, în contact cu 
apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase

(3)Aceasta enumerare include deseuri sub forma de cenusa, reziduuri,  zgura, scorii,  span,
praf, pulbere, namoluri si turte, cu exceptia cazului în care un anumit material este în mod
expres enumerat în alta parte.
Deseuri continând în principal constituenti anorganici, care pot contine metale si materiale
organice

AB030  Deseuri din tratarea de suprafata a metalelor, cu ajutorul produselor necianurate

AB070  Nisipuri utilizate în operatiuni de turnatorie

AB120 ex 281290 ex 3824 Compusi anorganici de halogenuri, care nu sunt specificati sau inclusi în alta parte

AB130  Reziduuri din operatiuni de sablare

AB150 ex 382490 Sulfit de calciu si sulfat de calciu nerafinat, din desulfurarea gazelor de evacuare 
(DGE)

Deseuri  continând  în  principal  constituenti  organici,  care  pot  contine  metale  si  materiale
anorganice

AC060 ex 381900 Lichide hidraulice

AC070 ex 381900 Lichide de frâna

AC080 ex 382000 Lichide antigel

AC150  Clorofluorocarburi

AC160  Haloni

AC170 ex 440310 Deseuri de pluta si de lemn tratate

AC250  Agenti tensioactivi

AC260 ex 3101 Gunoi lichid de porc; materii fecale

AC270  Namol de epurare

Deseuri care pot contine constituenti anorganici sau organici

AD090 ex 382490 Deseuri din productia, formularea si utilizarea produselor chimice si materialelor 
reprografice si fotografice care nu sunt specificate sau incluse în alta parte

AD100  Deseuri rezultate din tratarea de suprafata a materialelor plastice cu ajutorul 
produselor necianurate

AD120 ex 391400 ex 3915 Rasini schimbatoare de ioni
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AD150  Materiale organice de origine naturala utilizate ca mediu filtrant (de exemplu 
biofiltre)

Deseuri continând în principal constituenti anorganici, care pot contine metale si materiale
organice

RB020 ex6815 Fibre de ceramica cu proprietati fizico-chimice similare cu cele ale azbestului

 
ANEXA IVA: DESEURI ENUMERATE LA ANEXA III, DAR CARE FAC

OBIECTUL PROCEDURII DE NOTIFICARE PREALABILA SI ACORD
PRELIMINAR SCRIS [ARTICOLUL 3 ALINEATUL (3)]
-----
 
ANEXA  V: DESEURI  CARE  FAC  OBIECTUL  INTERDICTIEI  DE

EXPORT PREVAZUTE LA ARTICOLUL 36
Note introductive
1.Prezenta anexa se aplica fara a aduce atingere Directivelor 91/689/CEE si 2006/12/CE.
2.Prezenta anexa cuprinde 3 parti, iar partile 2 si 3 se aplica numai atunci când nu se aplica
partea 1. În consecinta, pentru a stabili daca un anumit deseu este enumerat în prezenta
anexa, trebuie sa se verifice mai întâi  daca deseul respectiv este enumerat în partea 1 a
prezentei anexe sau, în caz contrar, daca este enumerat în partea 2 sau, în caz contrar, daca
este enumerat în partea 3.
- Partea 1 cuprinde doua subsectiuni: lista A enumera deseurile care sunt clasificate ca fiind
periculoase la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Conventia de la Basel si, în consecinta,
fac obiectul interdictiei la export, iar lista B enumera deseurile care nu intra sub incidenta
articolului 1 alineatul (1) litera (a) din  Conventia de la Basel si care, prin urmare, nu fac
obiectul interdictiei la export.
Astfel, în cazul în care un anumit deseu este enumerat în partea 1, trebuie sa se verifice daca
deseul respectiv este enumerat în lista A sau în lista B. Numai în cazul în care un anumit
deseu nu apare nici în lista A, nici în lista B din partea 1, trebuie sa se verifice daca nu apare
printre deseurile periculoase mentionate în partea 2 (de exemplu tipurile de deseuri marcate
cu asterisc) sau în partea 3, iar în cazul acesta, fac obiectul interdictiei la export.
3.Deseurile  enumerate  în  partea  1  lista  B  sau  deseurile  care  se  afla  printre  deseurile
nepericuloase enumerate  în  partea 2 (de exemplu  deseurile  care  nu sunt  marcate  cu  un
asterisc) fac obiectul interdictiei la export, în cazul în care sunt contaminate de alte substante
într-o concentratie suficienta astfel încât:
(a)cresc  riscurile  aferente  deseurilor  suficient  de  mult  încât  fac  obiectul  procedurii  de
notificare prealabila si acord preliminar scris, luând în considerare caracteristicile periculoase
enumerate la anexa III la Directiva 91/689/CEE sau
(b)împiedica recuperarea deseurilor într-un mod ecologic rational.

Partea 1: (1)
(1)Trimiterile din Listele A si B la anexele I, III si IV se refera la anexele la Conventia de la
Basel.
Lista A (Anexa VIII la Conventia de la Basel)
A1 METALE SI DESEURI CARE CONTIN METALE
A1010 Deseuri de metale si deseuri constituite din aliaje ale urmatoarelor metale:
- Antimoniu
- Arsenic
- Beriliu
- Cadmiu
- Plumb
- Mercur
- Seleniu
- Telur
- Taliu,
dar cu exceptia deseurilor mentionate expres în lista B.
A1020 Deseuri, cu exceptia deseurilor metalice sub forma masiva, având drept constituenti
sau contaminanti:
- Antimoniu; compusi ai antimoniului
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- Beriliu; compusi ai beriliului
- Cadmiu; compusi ai cadmiului
- Plumb; compusi ai plumbului
- Seleniu; compusi ai seleniului
- Telur; compusi ai telurului
A1030 Deseuri având drept constituenti sau contaminanti:
- Arsenic; compusi ai arsenicului
- Mercur; compusi ai mercurului
- Taliu; compusi ai taliului
A1040 Deseuri având drept constituenti:
- Carbonili metalici
- Compusi ai cromului hexavalent
A1050 Namoluri de galvanizare
A1060 Solutii reziduale de la decaparea metalelor
A1070 Reziduuri de levigare de la prelucrarea zincului, praf si namoluri cum ar fi jarositul,
hematitul etc.
A1080 Reziduuri de zinc deseu care nu sunt incluse în lista B, continând plumb si cadmiu în
concentratii suficiente pentru a conferi deseurilor caracteristicile prevazute la anexa III
A1090 Cenusi provenind de la incinerarea firelor de cupru izolate
A1100 Praf si reziduuri de la sistemele de epurare a gazelor rezultate la topitoriile de cupru
A1110  Solutii  electrolitice  epuizate  de  la  operatiunile  de  electrorafinare  sau  obtinerea
electrolitica a cuprului
A1120 Namoluri, cu exceptia namolului anodic, de la sistemele electrolitice de purificare în
operatiunile de electrorafinare sau de obtinere electrolitica a cuprului
A1130 Solutii corozive, continând cupru dizolvat
A1140 Catalizatori de clorura cuprica si cianura de cupru
A1150  Cenusi  de  metale  pretioase,  de  la  incinerarea  circuitelor  imprimate,  care  nu  sunt
incluse în lista B (1)
(1)Trebuie remarcat, ca intrarea corespunzatoare din lista B (B1160) nu prevede exceptii.
A1160 Baterii uzate pe baza de plumb si acid sulfuric, întregi sau sparte
A1170 Baterii  uzate nesortate, excluzând numai amestecurile  de baterii  incluse în lista B.
Bateriile  uzate  nespecificate  în  lista  B,  continând  constituentii  cuprinsi  la  anexa  I  într-o
masura care le face periculoase
A1180 Montaje electrice si electronice uzate sau fragmente (1) continând componente cum ar
fi acumulatori sau alte baterii incluse în lista A, întrerupatoare cu mercur, sticla de la tuburile
catodice si alte tipuri de sticla activata si condensatori cu PCB sau contaminate cu constituenti
cuprinsi la anexa I (de exemplu: cadmiu, mercur, plumb, bifenil policlorurat) într-o cantitate
care sa le confere oricare dintre caracteristicile prevazute la anexa III (a se vedea intrarea
corespunzatoare inclusa în lista B - B1110) (2)
(1)Aceasta categorie nu include fragmentele de montaje de la producerea de energie electrica.
(2)PCB au o concentratie de 50 mg/kg sau mai mare.
A1190 Deseuri de cabluri metalice captusite sau izolate cu materiale plastice, continând sau
contaminate cu gudron de huila, PCP (3), plumb, cadmiu, alti compusi organohalogenati sau
alti constituenti de la anexa I, astfel încât sa prezinte caracteristicile de la anexa III
(3)PCB au o concentratie de 50 mg/kg sau mai mare.
A2 DESEURI CARE CONTIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENTI ANORGANICI, CARE POT CONTINE
METALE
SI SUBSTANTE ORGANICE
A2010 Deseuri de sticla de la tuburile catodice si alte tipuri de sticla activata
A2020 Compusi anorganici reziduali continând fluor, sub forma de lichide sau namoluri, cu
exceptia deseurilor specificate în lista B
A2030 Catalizatori uzati, cu exceptia deseurilor specificate în lista B
A2040  Deseuri  de  ghips  rezultate  din  tratamente  chimice  industriale,  atunci  când  contin
constituenti  cuprinsi  la  anexa  I,  în  cantitate  suficienta  pentru  a  prezenta  una  dintre
caracteristicile periculoase prevazute la anexa III (a se vedea intrarea corespunzatoare din
lista B, B 2080)
A2050 Deseuri de azbest (praf si fibre)
A2060 Cenusi  zburatoare de la  termocentralele pe baza de carbune,  continând substante
cuprinse la anexa I în concentratii suficiente pentru a prezenta caracteristicile prevazute la
anexa III (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista B, B 2050)
A3 DESEURI CARE CONTIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENTI ORGANICI, CARE POT CONTINE
METALE SI



SUBSTANTE ANORGANICE
A3010 Deseuri  de la  producerea sau prelucrarea cocsului  de petrol  si  a  bitumului  A3020
Uleiuri minerale reziduale improprii utilizarii planificate
A3030 Deseuri care contin, sunt formate din sau sunt contaminate cu namoluri continând
compusi antidetonanti cu plumb
A3040 Agenti termici reziduali (de la transferul termic)
A3050 Deseuri de la producerea, formarea si utilizarea rasinilor, a latexului, a plastifiantilor, a
cleiurilor/adezivilor,  excluzând  deseurile  specificate  în  lista  B  (a  se  vedea  intrarea
corespunzatoare din lista B, B 4020)
A3060 Deseuri de nitroceluloza
A3070 Fenoli reziduali, compusi fenolici incluzând clorfenol, sub forma de lichide sau namoluri
A3080 Deseuri de eteri, cu exceptia celor specificati în lista B
A3090 Deseuri  din tabacarie:  pulberi,  razatura si  namoluri  continând compusi  ai  cromului
hexavalent sau biocide (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista B, B 3100)
A3100 Resturi si alte deseuri de piele sau de piele sintetica, care nu sunt adecvate producerii
de  articole  din  piele,  continând  compusi  ai  cromului  hexavalent  sau  biocide  (a  se  vedea
intrarea corespunzatoare din lista B, B 3090)
A 3110 Deseuri de blanarie care contin compusi de crom hexavalent sau biocide ori substante
infectioase (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista B, B 3110)
A3120 Deseuri de scama - fractiunea usoara rezultata în urma destramarii fibrelor textile
A3130 Deseuri de compusi organici ai fosforului
A3140 Solventi organici nehalogenati reziduali, cu exceptia deseurilor specificate în lista B
A3150 Solventi organici halogenati reziduali
A3160  Reziduuri  de  distilare  neapoase,  halogenate  sau  nehalogenate,  rezultate  din
operatiunile de recuperare a solventilor organici
A3170 Reziduuri de la producerea hidrocarburilor alifatice halogenate (cum ar fi: clormetanul,
dicloretanul, clorura de vinil, clorura de viniliden, clorura de alil si epiclorhidrina)
A3180  Deseuri,  substante  si  articole  continând,  formate  din  sau  contaminate  cu  bifenili
policlorurati  (PCB),  terfenili  policlorurati  (PCT),  naftaline  policlorurate  (PCN)  sau  bifenili
polibromurati (PBB) sau orice alti analogi polibromurati ai acestor compusi, în concentratii de
50 mg/kg sau mai mult (1)
(1)Concentratia de 50 mg/kg este considerata ca un nivel practic pe plan international pentru
toate deseurile; cu toate acestea, multe tari au stabilit niveluri regulamentare mai mici (de
exemplu 20 mg/kg) pentru anumite deseuri.
A3190  Reziduuri  de  gudroane  (excluzând  cimenturile  asfaltice)  rezultate  de  la  rafinarea,
distilarea si orice proces pirolitic de tratare a materialelor organice
A3200  Material  bituminos  (reziduuri  de  asfalt)  rezultate  de  la  construirea  si  întretinerea
strazilor, cu continut de gudron (a se vedea rubrica corespunzatoare din lista B, B2130)
A4 DESEURI CARE POT CONTINE CONSTITUENTI ANORGANICI SAU ORGANICI
A4010 Deseuri de la producerea, prepararea si utilizarea produselor farmaceutice, cu exceptia
deseurilor specificate în lista B
A4020 Deseuri spitalicesti si similare, si anume deseuri provenind din practica medicala, de
îngrijire, stomatologie,  medicina veterinara sau alte practici  similare si  deseuri produse în
spitale sau în alte institutii în cadrul investigatiilor clinice sau al tratarii pacientilor sau al unor
proiecte de cercetare
A4030  Deseuri  de  la  fabricarea,  formarea  si  utilizarea  biocidelor  si  a  produselor
fitofarmaceutice, inclusiv deseuri de pesticide si erbicide în afara standardelor, expirate (2)
sau improprii utilizarii prevazute
(2)"Expirat" înseamna nefolosit în perioada recomandata de catre producator.
A4040 Deseuri de la fabricarea, formarea si utilizarea produselor de conservare a lemnului (3)
(3)Aceasta intrare nu include lemnul tratat cu substante chimice de conservare a lemnului.
A4050 Deseuri care contin, sunt formate din sau sunt contaminate cu una dintre urmatoarele
substante:
- Cianuri anorganice, exceptând reziduurile solide de metale pretioase care contin urme de
cianuri anorganice
- Cianuri organice
A4060 Amestecuri si emulsii ulei/apa sau hidrocarburi/apa
A4070 Deseuri de la producerea, prepararea si utilizarea cernelurilor, colorantilor, pigmentilor,
vopselelor,  lacurilor,  emailurilor,  cu  exceptia  deseurilor  specificate  în  lista  B  (a  se  vedea
intrarea corespunzatoare din lista B, B 4010)
A4080 Deseuri de natura exploziva (cu exceptia deseurilor specificate în lista B)



A4090  Solutii  reziduale  acide  sau  alcaline,  altele  decât  cele  specificate  la  intrarea
corespunzatoare din lista B (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista B, B2120)
A4100  Reziduuri  de  la  echipamentele  de  control  al  poluarii  industriale,  pentru  epurarea
gazelor industriale emise, cu exceptia celor specificate în lista B
A4110 Deseuri care contin, sunt formate din sau sunt contaminate cu una dintre urmatoarele
substante:
- orice produs din familia dibenzofuranilor policlorurati
- orice produs din familia dibenzodioxinelor policlorurate
A4120 Deseuri care contin, sunt formate din sau sunt contaminate cu peroxizi
A4130  Deseuri  de  ambalaje  si  recipiente  care  contin  substantele  cuprinse  la  anexa  I  în
concentratii suficiente pentru a prezenta caracteristicile periculoase prevazute la anexa III
A4140  Deseuri  formate  din  sau  continând  substante  chimice  în  afara  standardelor  sau
expirate  (1),  care  corespund  categoriilor  de la  anexa I  si  care  prezinta  caracteristicile  de
pericol enumerate la anexa III
(1)"Expirat" înseamna nefolosit în perioada recomandata de producator.
A4150  Deseuri  de  substante  chimice  rezultate  din  activitati  de  cercetare,  dezvoltare  sau
învatamânt, care nu sunt identificate si/sau sunt noi si ale caror efecte asupra omului si/sau
mediului nu sunt cunoscute
A4160 Carbune activ uzat neinclus în lista B (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista B,
B 2060)
Lista B (Anexa IX la Conventia de la Basel)
B1 METALE SI DESEURI CARE CONTIN METALE
B1010 Deseuri de metale si aliajele acestora în forma metalica, nedispersabila:
- Metale pretioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercurul)
- Fragmente de fier si otel
- Fragmente de cupru
- Fragmente de nichel
- Fragmente de aluminiu
- Fragmente de zinc
- Fragmente de staniu
- Fragmente de wolfram
- Fragmente de molibden
- Fragmente de tantal
- Fragmente de magneziu
- Fragmente de cobalt
- Fragmente de bismut
- Fragmente de titan
- Fragmente de zirconiu
- Fragmente de mangan
- Fragmente de germaniu
- Fragmente de vanadiu
- Fragmente de hafniu, indiu, niobiu, reniu si galiu
- Fragmente de toriu
- Fragmente de pamânturi rare
- Fragmente de crom
B1020 Fragmente  metalice  (inclusiv  aliaje)  curate,  necontaminate,  sub forma de produse
finite (foi, placi, bare, grinzi etc.) ale urmatoarelor metale:
- antimoniu
- beriliu
- cadmiu
- plumb (excluzând bateriile pe baza de acid si plumb)
- seleniu
- telur
B1030 Metale refractare cu continut de reziduuri
B1031  Fragmente  metalice  si  deseuri  constituite  din  aliaje  din  unul  sau  mai  multe  din
urmatoarele  metale:  molibden,  wolfram,  titan,  tantal,  niobiu si  reniu sub forma metalica,
nedispersabila  (pulbere de metal),  cu exceptia  deseurilor  specificate  în  lista  A la  intrarea
A1050, Namoluri de galvanizare
B1040 Resturi de ansambluri de instalatii de generare a energiei electrice, necontaminate cu
ulei lubrifiant, PCB sau PCT într-o masura care sa le faca periculoase
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B1050 Resturi (fractiunea grea) de metale neferoase amestecate, care nu contin materiale
mentionate la anexa I în concentratii suficiente pentru a prezenta caracteristicile prevazute la
anexa III (1)
(1)Trebuie remarcat faptul ca si atunci când contaminarea cu substantele mentionate la anexa
I  atinge  initial  un  nivel  foarte  scazut,  tratamentele  ulterioare,  în  special  operatiunile  de
reciclare pot duce la formarea unor fractiuni distincte caracterizate prin concentratii mult mai
mari din acele substante prevazute la anexa I.
B1060 Deseuri de seleniu si telur în forma metalica elementara, inclusiv pulbere
B1070 Deseuri de cupru si aliaje de cupru în forma dispersabila, cu exceptia cazului în care
contin  constituentii  mentionati  la  anexa  I  în  concentratie  suficienta  pentru  a  le  conferi
caracteristicile prevazute la anexa III
B1080 Cenusi si reziduuri de zinc, inclusiv reziduuri de aliaje de zinc în forma dispersabila, cu
exceptia cazului în care contin constituentii  mentionati la anexa I în concentratii suficiente
pentru  a  le  conferi  caracteristicile  enumerate  la  anexa III  sau a cazului  în  care  prezinta
caracteristica periculoasa H4.3 (2)
(2)În  prezent,  statutul  cenusii  de  zinc este  revizuit  si  exista o  recomandare a Conferintei
Organizatiei  Natiunilor  Unite  pentru  Comert  si  Dezvoltare  (UNCTAD)  care  indica  faptul  ca
aceste cenusi nu ar trebui considerate ca substante periculoase.
B1090 Baterii uzate conform unei specificatii, cu exceptia celor din plumb, cadmiu sau mercur
B1100 Deseuri care contin metale rezultate din topirea, fuziunea si rafinarea metalelor:
- Catozi de zinc
- Reziduuri continând zinc:
- Reziduu superficial de la galvanizarea placilor de zinc ( > 90 % Zn)
- Reziduu de fund de la galvanizarea placilor de zinc ( > 92 % Zn)
- Reziduu de la turnarea zincului sub presiune ( > 85 % Zn)
- Reziduu de la galvanizarea la cald a placilor de zinc (în sarje) ( > 92 % Zn)
- Zguri continând zinc
- Zguri (sau tunder) continând aluminiu, cu exceptia zgurilor saline
- Zguri obtinute de la prelucrarea cuprului pentru procesare sau rafinare ulterioara, care nu
contine arsenic, plumb sau cadmiu într-o masura care sa le faca sa prezinte caracteristicile
periculoase prevazute la anexa III
- Deseuri de captuseli refractare, inclusiv creuzete, provenite de la topirea cuprului
- Zguri de la prelucrarea metalelor pretioase pentru rafinare ulterioara
- Zguri de staniu continând tantal, cu mai putin de 0,5 % staniu
B1110 Ansambluri electrice si electronice:
- Ansambluri electronice continând numai metale sau aliaje
- Deseuri de ansambluri electrice si electronice sau resturi (1) (inclusiv circuite imprimate),
care nu contin componenti cum ar fi acumulatori si alte tipuri de baterii incluse în lista A,
contacte  cu  mercur,  sticla  de  la  tuburile  catodice  sau  alte  tipuri  de  sticla  activata  si
condensatori PCB ori care nu sunt contaminate cu constituenti cuprinsi la anexa I (de exemplu
cadmiu, mercur, plumb, bifenil policlorurat) sau de la care acestea au fost îndepartate, într-o
masura în care nu mai poseda nici una dintre caracteristicile mentionate la anexa III (a se
vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 1180)
(1)Aceasta intrare nu include fragmentele de la generatoarele de energie electrica.
-  Ansambluri  electrice  si  electronice  (inclusiv  placi  cu  circuite  integrate,  componente
electronice si fire) pentru refolosire directa (2) si nu pentru reciclare sau eliminare finala (3)
(2)Reutilizarea  poate  include  repararea,  renovarea  sau  modernizarea,  dar  nu  reasamblari
majore.
(3)În anumite tari, aceste materiale destinate reutilizarii directe nu sunt considerate deseuri.
B1115 Deseuri de cabluri metalice captusite sau izolate cu materiale plastice si care nu sunt
incluse la rubrica A1190, cu exceptia celor destinate operatiunilor mentionate la anexa IVA
sau altor operatiuni de eliminare, care implica, în orice etapa, un procedeu termic necontrolat,
cum ar fi arderea în aer liber
B1120 Catalizatori uzati, cu exceptia lichidelor folosite drept catalizatori, care contin:



- Metale de tranzitie, cu exceptia deseurilor de catalizatori 
(catalizatori uzati, catalizatori lichizi uzati sau alti catalizatori) 
incluse în lista A

Scandiu
Titan
Vanadiu
Crom
Mangan
Fier
Cobalt
Nichel
Cupru

Zinc
Ytriu
Zirconiu
Niobiu
Molibden
Hafniu
Tantal
Wolfram
Reniu

- Lantanide (metale pamânturi rare): Lantan
Ceriu
Praseodimiu
Neodim
Samariu
Europiu
Gadoliniu

Terbiu
Disprosiu
Holmiu
Erbiu
Tuliu
Ytriu
Lutetiu

B1130 Catalizatori curati epuizati, cu metale pretioase
B1140 Reziduuri cu metale pretioase în forma solida, care contin urme de cianuri anorganice
B1150 Deseuri de metale pretioase si aliaje (aur, argint, grupa platinei, dar nu mercurul) în
forma dispersabila nelichida, cu ambalaj si etichete adecvate
B1160 Cenusi de metale pretioase de la incinerarea placilor cu circuite integrate (a se vedea
intrarea corespunzatoare din lista A, A 1150)'
B1170 Cenusi de metale pretioase de la incinerarea filmelor fotografice
B1180 Deseuri de filme fotografice continând halogenuri de argint si argint metalic
B1190 Deseuri de hârtie fotografica continând halogenuri de argint si argint metalic
B1200 Zgura granulata de la fabricarea fierului si otelului
B1210 Zgura de la fabricarea fierului si otelului, inclusiv zguri utilizate ca sursa de dioxid de
titan si vanadiu
B1220 Zgura de la productia zincului, stabilizata chimic, cu un continut ridicat de fier (peste
20 %) si prelucrata în conformitate cu specificatiile industriale (de exemplu, DIN 4301), în
special pentru constructii
B1230 Tunder de la fabricarea fierului si otelului
B1240 Tunder de oxid de cupru
B1250  Deseuri  de  autovehicule  uzate,  care  nu  contin  nici  lichide,  nici  alte  componente
periculoase
B2 DESEURI CARE CONTIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENTI ANORGANICI, CARE POT CONTINE
METALE
SI MATERIALE ORGANICE
B2010 Deseuri de la minerit, în forma nedispersabila:
- Deseuri de grafit natural
- Deseuri de ardezie, indiferent daca sunt cioplite, taiate sau altfel
- Deseuri de mica
- Deseuri de leucit, nefelin si nefelin sienit
- Deseuri de feldspat
- Deseuri de fluorina
- Deseuri silice în forma solida, cu exceptia celor folosite în operatiuni de turnatorie B2020
Deseuri de sticla în forma nedispersabila:
- Rebuturi si alte deseuri si resturi de sticla, cu exceptia sticlei de la tuburile catodice si a altor
tipuri de sticla activata
B2030 Deseuri de ceramica în forma nedispersabila:
- Deseuri si resturi ceramico-metalice (materiale compozite continând ceramica si metale)
- Fibre pe baza de ceramica, care nu sunt specificate sau incluse în alta parte B2040 Alte
deseuri care contin în principal constituenti anorganici:
- Sulfat de calciu partial rafinat, rezultat de la desulfurarea gazelor
-  Deseuri  de  placi  din  fibra  ghipsata  sau  placi  de  ghips,  provenind  de  la  demolarea
constructiilor
- Zgura de la obtinerea cuprului, stabilizata chimic, cu un continut ridicat de fier (peste 20 %)
si prelucrata în conformitate cu specificatiile industriale (de exemplu DIN 4301 si DIN 8201),
în principal pentru aplicatiile din constructii si obtinerea materialelor abrazive



- Sulf în forma solida
- Calcar de la producerea cianamidei de calciu (având un pH mai mic de 9)
- Cloruri de sodiu, potasiu si calciu
- Carborundum (carbura de siliciu)
- Beton sfarâmat
- Resturi de sticla continând litiu-tantal si litiu-niobiu
B2050 Cenusi zburatoare de la termocentralele pe baza de carbune, care nu sunt incluse în
lista A (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 2060)
B2060 Carbune activ uzat, care nu contine constituentii de la anexa I într-o masura astfel
încât sa prezinte caracteristicile prevazute la anexa III, de exemplu carbune rezultat de la
tratarea  apei  potabile  si  din  procesele  tehnologice  din  industria  alimentara  si  obtinerea
vitaminelor (a se vedea rubrica corespunzatoare din lista A, A 4160)
B2070 Namol continând fluorura de calciu
B2080 Deseuri de ghips provenind din procesele chimice industriale neincluse în lista A (a se
vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 2040)
B2090 Deseuri de anozi partial consumati de la obtinerea otelului sau aluminiului, fabricati din
cocs de petrol sau bitum si curatati în conformitate cu specificatiile industriale normale (cu
exceptia anozilor partial consumati din industria clorosodica si industria metalurgica)
B2100 Deseuri de hidrati de aluminiu si de alumina, precum si reziduuri de la producerea
aluminei, cu exceptia materialelor utilizate în procesele de epurare a gazelor, floculare sau
filtrare
B2110 Reziduuri de bauxita ("namol rosu") (pH moderat pâna la 11,5)
B2120 Solutii  reziduale acide sau alcaline, cu un pH cuprins între 2 si 11,5, care nu sunt
corosive sau periculoase în alt mod (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 4090)
B2130 Material bituminos (deseuri de asfalt) de la construirea si întretinerea strazilor, care nu
contine gudron (1) (a se vedea rubrica corespunzatoare din lista A, A3200)
(1)Concentratia de benzopiren nu ar trebui sa fie egala cu sau mai mare de 50 mg/kg.
B3 DESEURI CARE CONTIN ÎN PRINCIPAL CONSTITUENTI ORGANICI, CARE POT CONTINE
METALE SI SUBSTANTE ANORGANICE
B3010 Deseuri solide din plastic:
Urmatoarele materiale plastice sau amestecuri de materiale plastice, cu conditia ca acestea sa
nu fie amestecate cu alte deseuri si sa fie preparate conform unei specificatii:
- Resturi de plastic din polimeri si copolimeri nehalogenati, inclusiv, dar nu numai, urmatorii
(2):
(2)Se întelege ca aceste resturi sunt integral polimerizate.
- etilena
- stiren
- polipropilena
- polietilentereftalat
- acrilonitril
- butadiena
- poliacetali
- poliamide
- polibutilentereftalat
- policarbonati
- polieteri
- polisulfura de fenilen
- polimeri acrilici
- alcani C10-C13 (plastifianti)
- poliuretan (care nu contine clorofluorocarboni)
- polisiloxani
- polimetacrilat de metil
- alcool polivinilic
- polivinil butiral
- polivinil acetat
- Rasini uzate întarite sau produsi de condensare, inclusiv urmatoarele:
- rasini ureoformaldehidice
- rasini fenol-formaldehida
- rasini melamina-formaldehida
- rasini epoxidice
- rasini alchidice
- poliamide



-  Urmatoarele  deseuri  de  polimeri  fluorurati  (2):
(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )

(1)- Deseurile de consum sunt excluse de la aceasta intrare.
- Deseurile nu trebuie amestecate.
- Trebuie luate în considerare problemele provocate de operatiunile de ardere în aer liber.
-  perfluoroetilena/propilena  (FEP)

(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )
-  perfluoroalcoxi  alcani

(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )
-  tetrafluoroetilena/perfluorovinil  eter  (PFA)

(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )
-  tetrafluoroetilena/perfluorometilvinil  eter  (MFA)

(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )
-  polifluorura  de  vinil  (PVF)

(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )
-  polifluorura  de  viniliden  (PVDF).

(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 1 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )
Urmatoarele materiale, cu conditia sa nu fie amestecate cu deseuri periculoase: Deseuri si
resturi de hârtie sau carton:
- din hârtie sau carton nealbite sau din hârtie sau carton ondulate
- din alte tipuri de hârtie sau carton, fabricate în principal din celuloza înalbita, necolorata în
masa
- din hârtie sau carton fabricat în principal din pasta mecanica (de exemplu: ziare, reviste si
materiale tiparite similare)
- altele, inclusiv, dar nu limitate la:
1.carton dur;
2.resturi nesortate
B3026  Urmatoarele  deseuri  provenite  din  tratamentul  prealabil  al  ambalajelor
compozite  pentru  lichide,  care  nu  contin  materiale  mentionate  în  anexa  I  în
concentratii suficiente încât sa prezinte caracteristici prevazute la anexa III:
- Fractie de plastic neseparabila
- Fractie de plastic-aluminiu neseparabila
B3027  Deseuri  reprezentând  etichete  autoadezive  stratificate  continând  materii
prime  utilizate  la  fabricarea  materialelor  pentru  etichete

(la data 26-mai-2014 anexa V, partea 1 completat de punctul 2. din anexa 1 din  Regulamentul
1234/18-nov-2014 )
B3030 Deseuri textile
Urmatoarele materiale, cu conditia sa nu fie amestecate cu alte deseuri si sa fie fabricate
conform unei specificatii:
-  Deseuri  de  matase  (inclusiv  gogosi  de  matase  necorespunzatoare  pentru  depanarea  în
sculuri, deseuri de fire textile si material fibros garnetat)
- necardate sau nepieptanate
- altele
- Deseuri de lâna sau de par animal fin sau aspru, inclusiv deseuri de fire textile, dar cu
exceptia materialului fibros garnetat
- resturi de la pieptanatul lânii sau al parului animal fin
- alte deseuri de lâna sau de par animal fin
- deseuri de par aspru de animal
- Deseuri de bumbac (inclusiv deseuri de fire textile si material fibros garnetat)
- deseuri de fire textile (inclusiv resturi de fire)
- material fibros garnetat
- altele
- Câlti si deseuri de in
-  Câlti  si  deseuri  (inclusiv  deseuri  de  fire  textile  si  material  fibros  garnetat)  de  cânepa
(Cannabis sativa L.)
- Câlti si deseuri (inclusiv deseuri de fire textile si material fibros garnetat) de iuta si alte fibre
textile liberiene (excluzând inul, cânepa si ramia)
- Câlti si deseuri (inclusiv deseuri de fire textile si material fibros garnetat) de sisal si alte
fibre textile din genul Agave
- Câlti,  resturi de la pieptanat si deseuri (inclusiv deseuri de fire textile si material fibros
garnetat) de nuca de cocos
- Câlti,  resturi de la pieptanat si deseuri (inclusiv deseuri de fire textile si material fibros
garnetat) de abaca (cânepa de Manila sau Musa textilis Nee)
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- Câlti,  resturi de la pieptanat si deseuri (inclusiv deseuri de fire textile si material fibros
garnetat) de ramie si alte fibre textile vegetale, care nu sunt specificate sau incluse în alta
categorie
- Deseuri (inclusiv resturi de la pieptanat, deseuri de fire textile si material fibros garnetat) de
fibre sintetice sau artificiale
- de fibre sintetice
- de fibre artificiale
- îmbracaminte uzata si alte articole textile uzate
- Deseuri de cârpe, resturi de sfoara, frânghii si parâme, precum si articole uzate din sfoara,
frânghii sau parâme din materiale textile
- sortate
- altele
B3035 Deseuri de îmbracaminte textila de pardoseala, covoare
B3040 Deseuri de cauciuc
Urmatoarele materiale, cu conditia sa nu fie amestecate cu alte deseuri:
- Deseuri si resturi de cauciuc dur (de exemplu ebonita)
- Alte deseuri de cauciuc (cu exceptia deseurilor specificate în alta parte)
B3050 Deseuri de pluta netratata si de lemn:
- Deseuri si resturi de lemn, aglomerate sau nu în busteni, brichete, pelete sau alte forme
similare
- Deseuri de pluta: pluta zdrobita, granulata sau macinata
B3060  Deseuri  provenite  din  industria  agroalimentara,  cu  conditia  ca  acestea  sa  nu  fie
infectioase:
- Drojdii de vin
- Deseuri, reziduuri si produse secundare vegetale uscate si sterilizate, sub forma de pelete
sau nu, de natura a fi utilizate pentru hrana animalelor, care nu sunt specificate sau incluse în
alta categorie
- Degras: reziduuri rezultate de la tratarea substantelor grase sau a cerurilor animale sau
vegetale
-  Deseuri  de  oase  si  coarne,  neprelucrate,  degresate,  preparate  simplu  (dar  netaiate  în
forme), tratate cu acid sau degelificate
- Deseuri de peste
- Coji, pielite, pelicule si alte resturi de cacao
-  Alte  deseuri  din  industria  agroalimentara,  cu  exceptia  subproduselor  secundare  care
îndeplinesc  cerintele  si  standardele  nationale  si  internationale  pentru consumul  uman sau
animal
B3065 Deseuri de grasimi si uleiuri comestibile de origine animala sau vegetala (de exemplu,
uleiuri folosite la prajit), cu conditia sa nu prezinte niciuna dintre caracteristicile mentionate la
anexa III
B3070 Urmatoarele deseuri:
- Deseuri de par uman
- Deseuri de paie
- Micelii de fungi inactivi de la obtinerea penicilinei, folosite ca hrana pentru animale
B3080 Deseuri, taieturi si resturi de cauciuc
B3090 Resturi si alte deseuri de piele sau de piele sintetica, care nu sunt adecvate pentru
fabricarea articolelor din piele, cu exceptia namolurilor de tabacarie, care nu contin compusi ai
cromului hexavalent si biocide (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 3100)
B 3100 Pulbere si razatura de piele, namoluri de la prelucrarea pielii care nu contin compusi ai
cromului hexavalent sau biocide (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 3090)
B 3110 Deseuri de la tabacarie care nu contin compusi ai cromului hexavalent, biocide sau
substante infectioase (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 3110)
B3120 Deseuri care contin coloranti alimentari
B3130 Deseuri  de  polimeri  eterici  si  monomeri  eterici  nepericulosi,  incapabili  de  a forma
peroxizi
B 3140 Anvelope pneumatice uzate, cu exceptia celor destinate operatiunilor prevazute la
anexa IVA
B4 DESEURI CARE POT CONTINE CONSTITUENTI ANORGANICI SAU ORGANICI
B4010 Deseuri  formate  în  principal  din  vopsele  pe  baza  de  apa/latex,  cerneluri  si  lacuri
întarite,  care  nu contin  solventi  organici,  metale  grele  sau biocide  în  proportie  suficienta
pentru a le considera periculoase (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista A, A 4070)
B4020  Deseuri  rezultate  din  obtinerea,  formarea  si  utilizarea  rasinilor,  a  latexului,  a
plastifiantilor,  a  cleiurilor/adezivilor,  neincluse  în  lista  A,  care  nu  contin  solventi  sau  alti



contaminanti  într-o  proportie  care  le-ar  conferi  una  dintre  caracteristicile  periculoase
enumerate la anexa III, de exemplu pe baza de apa sau cleiuri pe baza de amidon de cazeina,
dextrina, eteri de celuloza, alcooli polivinilici (a se vedea intrarea corespunzatoare din lista A,
A 3050)
B4030 Aparate de fotografiat uzate de unica folosinta, cu baterii care nu sunt incluse în lista A

Partea 2:
Deseuri enumerate în anexa la Decizia 2000/532/CE (1)
(1)Deseurile marcate cu un asterisc sunt considerate deseuri periculoase în conformitate cu
Directiva  91/689/CEE.  Introducerea  anexei  la  Decizia  2000/532/CE trebuie  luata  în
considerare pentru identificarea unui deseu pe lista.

01 DESEURI PROVENITE DIN EXPLORAREA SI DIN EXPLOATAREA MINELOR SI CARIERELOR PRECUM SI DIN
TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR

01 01 deseuri din extractia mineralelor

01 01 01 deseuri din extractia mineralelor metalifere

01 01 02 deseuri din extractia mineralelor nemetalifere

01 03 deseuri din prelucrarea fizica si chimica ulterioara a mineralelor metalifere

01 03 04* reziduuri generatoare de acizi de la prelucrarea sulfurilor

01 03 05* alte reziduuri continând substante periculoase

01 03 06 reziduuri, altele decât cele mentionate la rubricile 01 03 04 si 01 0305

01 03 07* alte deseuri cu continut de substante periculoase provenite de la prelucrarea fizica si chimica a 
minereurilor metalifere

01 03 08 deseuri de praf si pudra, altele decât cele mentionate la rubrica 01 03 07

01 03 09 namoluri rosii din obtinerea aluminei, cu exceptia deseurilor mentionate la pozitia 01 03 07

01 03 99 deseuri nespecificate în alta parte

01 04 deseuri din prelucrarea fizica si chimica ulterioara a mineralelor nemetalifere

01 04 07* deseuri continând substante periculoase provenite de la prelucrarea fizica si chimica a mineralelor 
nemetalifere

01 04 08 deseuri de pietris si resturi de piatra, altele decât cele mentionate la rubrica 01 04 07

01 04 09 deseuri de nisip si argila

01 04 10 deseuri de praf si pudra, altele decât cele mentionate la rubrica 01 04 07

01 04 11 deseuri de la prelucrarea potasei si a sarurilor minerale, altele decât cele mentionate la rubrica 01 04 07

01 04 12 reziduuri si alte deseuri de la spalarea si curatarea minereurilor, altele decât cele mentionate la rubricile 
01 04 07 si 01 04 11

01 04 13 deseuri provenite de la taierea si slefuirea pietrei, altele decât cele mentionate la rubrica 01 04 07

01 04 99 deseuri nespecificate în alta parte

01 05 namoluri de foraj si alte deseuri de foraj

01 05 04 namoluri si alte deseuri de foraj continând apa dulce

01 05 05* namoluri si alte deseuri de foraj cu continut de hidrocarburi

01 05 06* namoluri si alte deseuri de foraj cu continut de substante periculoase

01 05 07 namoluri si alte deseuri de foraj cu continut de saruri de bariu, altele decât cele mentionate la rubricile 
01 0505 si 01 05 06

01 05 08 namoluri si alte deseuri de foraj cu continut de cloruri, altele decât cele mentionate la rubricile 01 05 05 
si 01 05 06

0105 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

02 DESEURI PROVENITE DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SIVICULTURA, VÂNATOARE 
SI PESCUIT, PRECUM SI DIN PREPARAREA SI PRELUCRAREA ALIMENTELOR

02 01 deseuri provenite din agricultura, horticultura, acvacultura, sivicultura, vânatoare si pescuit

02 01 01 namoluri provenite din spalare si curatare

02 01 02 deseuri de tesuturi animale

02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale

02 01 04 deseuri din materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)
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02 01 06 excremente, urina si gunoi de grajd (inclusiv paiele murdare), efluenti colectati separat si tratati în afara 
locului respectiv

02 01 07 deseuri provenite din silvicultura

02 01 08* deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase

02 01 09 deseuri agrochimice, altele decât cele mentionate la rubrica 02 01 08

02 01 10 deseuri metalice

02 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

02 02 deseuri provenite din prepararea si prelucrarea carnii, a pestelui si a altor alimente de origine animala

02 02 01 namoluri provenite din spalare si curatare

02 02 02 deseuri din tesuturi animale

02 02 03 materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 02 04 namoluri de la tratarea efluentilor in situ

02 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

02 03 deseuri din prepararea si prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei 
de cacao, a cafelei, ceaiului si tutunulu; din productia de conserve; deseuri de la productia de drojdie 
si de extrase de drojdie, de la prepararea si fermentarea melaselor

02 03 01 namoluri provenite din spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare

02 03 02 deseuri din conservanti

02 03 03 deseuri din extractia de solventi

02 03 04 materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 03 05 namoluri provenite din tratarea in situ a efluentilor

02 03 99 deseuri nespecificate în alta parte

02 04 deseuri rezultate din din prelucrarea zaharului

02 04 01 pamânt provenit din spalarea si curatarea sfeclei

02 04 02 carbonat de calciu declasat

02 04 03 namoluri provenite din tratarea in situ a efluentilor

02 04 99 deseuri nespecificate în alta parte

02 05 deseuri provenite din industria produselor lactate

02 05 01 materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 05 02 namoluri provenite din tratarea in situ a efluentilor

02 05 99 deseuri nespecificate în alta parte

02 06 deseuri provenite din industria de panificatie, patiserie si cofetarie

02 06 01 materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 06 02 deseuri din agenti de conservare

02 06 03 namoluri provenite din tratarea in situ a efluentilor

02 06 99 deseuri nespecificate în alta parte

02 07 deseuri provenite din productia de bauturi alcoolice si nealcoolice (cu exceptia cafelei, a ceaiului si a 
pudrei de cacao)

02 07 01 deseuri provenite din spalarea, curatarea si reducerea mecanica a materiilor prime

02 07 02 deseuri din distilarea alcoolului

02 07 03 deseuri de la tratarea chimica

02 07 04 materii neadecvate pentru consum sau prelucrare

02 07 05 namoluri provenite din tratarea in situ a efluentilor

02 07 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

03 DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI DE LA PRODUCEREA DE PANOURI SI MOBILA, 
CELULOZA, HÂRTIE SI CARTON

03 01 deseuri provenite din prelucrarea lemnului si din fabricarea panourilor si a mobilei

03 01 01 deseuri de scoarta si de pluta

03 01 04* rumegus, aschii, resturi, lemn, placi din aschii de lemn si furnir cu continut de substante periculoase

03 01 05 rumegus, aschii, resturi, lemn, placi din aschii de lemn si furnir, altele decât cele mentionate la 
rubrica 03 01 04



03 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

03 02 deseuri din produsele de protectie a lemnului

03 02 01* compusi organici nehalogenati de protectie a lemnului

03 02 02* compusi organoclorurati de protectie a lemnului

03 02 03* compusi organometalici de protectie a lemnului

03 02 04* compusi anorganici de protectie a lemnului

03 02 05* alte produse de protectie a lemnului cu continut de substante periculoase

03 02 99 produse de protectie a lemnului nespecificate în alta parte

03 03 deseuri provenite din producerea si prelucrarea hârtiei, a cartonului si a pastei de hârtie

03 03 01 deseuri de scoarta si lemn

03 03 02 lesii verzi (provenite de la recuperarea solutiilor de fierbere)

03 03 05 namoluri de eliminare a cernelurilor provenite din reciclarea hârtiei

03 03 07 rebuturi separate mecanic de la macinarea deseurilor de hârtie si de carton

03 03 08 deseuri de la sortarea hârtiei si a cartonului pentru reciclare

03 03 09 deseuri din namoluri reziduare de var

03 03 10 rebuturi de fibre, namoluri de fibre, materiale de etansare si de acoperire provenite din separare 
mecanica

03 03 11 namoluri de la tratarea efluentilor in situ, altele decât cele mentionate la rubrica 03 03 10

03 03 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

04 00 DESEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELARIEI, A BLANARIEI SI DIN INDUSTRIA TEXTILA

04 01 deseuri provenite din industria pielariei si a blanariei

04 01 01 deseuri de carnosire si spintecare

04 01 02 deseuri de la cenusarire

04 01 03* deseuri de degresare cu continut de solventi fara faza lichida

04 01 04 solutie de argasire cu continut de crom

04 01 05 solutie de argasire fara crom

04 01 06 namoluri, provenind în special de la tratarea in situ a efluentilor cu continut de crom

04 01 07 namoluri, provenind în special de la tratarea in situ a efluentilor fara crom

04 01 08 deseuri de piele tabacita (de la spintecare, faltuire, prelevare de probe, prafuri de slefuire) cu 
continut de crom

04 01 09 deseuri provenite din confectii si finisari

04 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

04 02 deseuri din industria textila

04 02 09 materiale compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organice rezultate din produse naturale (de exemplu grasime, ceara)

04 02 14* deseuri provenite din finisaje cu continut de solventi organici

04 02 15 deseuri provenite din finisaje, altele decât cele mentionate la rubrica 04 02 14

04 02 16* coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase

04 02 17 coloranti si pigmenti, altii decât cei mentionati la rubrica 04 02 16

04 02 19* namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

04 02 20 namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 04 02 19

04 02 21 fibre textile neprelucrate

04 02 22 fibre textile prelucrate

04 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

05 00 DESEURI PROVENITE DE LA RAFINAREA PETROLULUI, DE LA PURIFICAREA GAZULUI NATURAL SI DE 
LA TRATAREA PIROLITICA A CARBUNELUI

05 01 deseuri provenite de la rafinarea petrolului

05 01 02* namoluri de desalinizare

05 01 03* namoluri de pe fundul cuvelor

05 01 04* namoluri de alchili acizi

05 01 05* scurgeri de hidrocarburi



05 01 06* namoluri continând hidrocarburi, provenite de la operatiunile de întretinere a instalatiilor sau 
echipamentelor

05 01 07* gudroane acide

05 01 08* alte gudroane

05 01 09* namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor continând substante periculoase

05 01 10 namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 05 01 09

05 01 11* deseuri provenite de la curatarea combustibililor cu baze

05 01 12* hidrocarburi cu continut de acizi

05 01 13 namoluri de la tratarea apei de alimentare a cazanelor

05 01 14 deseuri provenite de la coloanele de racire

05 01 15* argile de filtrare uzate

05 01 16 deseuri continând sulf, provenite de la desulfurarea petrolului

05 01 17 bitumuri

05 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

05 06 deseuri care provin de la tratarea pirolitica a carbunelui

05 06 01* gudroane acide

05 06 03* alte gudroane

05 06 04 deseuri provenite de la coloanele de racire

05 06 99 deseuri nespecificate în alta parte

05 07 deseuri provenite din purificarea si transportul gazului natural

05 07 01* deseuri cu continut de mercur

05 07 02 deseuri cu continut de sulf

05 07 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 DESEURI DIN PROCEDEELE CHIMIEI ANORGANICE

 

06 01 deseuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea si utilizarea (FFDU) acizilor

06 01 01* acid sulfuric si acid sulfuros

06 01 02* acid clorhidric

06 01 03* acid fluorhidric

06 01 04* acid fosforic si acid fosforos

06 01 05* acid azotic si acid azotos

06 01 06* alti acizi

06 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 02 deseuri provenite de la FFDU a bazelor

06 02 01* hidroxid de calciu

06 02 03* hidroxid de amoniu

06 02 04* hidroxid de sodiu si hidroxid de potasiu

06 02 05* alte baze

06 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 03 deseuri provenite de la FFDU a sarurilor si a solutiilor acestora si a oxizilor metalici

06 03 11* saruri solide si solutii cu continut de cianuri

06 03 13* saruri solide si solutii cu continut de metale grele

06 03 14 saruri solide si solutii, altele decât cele mentionate la rubricile 060311 si 060313

06 03 15* oxizi metalici cu continut de metale grele

06 03 16 oxizi metalici, altii decât cei mentionati la rubrica 06 03 15

06 03 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 04 deseuri cu continut de metale, altele decât cele mentionate la sectiunea 06 03

06 04 03* deseuri care contin arsenic

06 04 04* deseuri cu continut de mercur

06 04 05* deseuri cu continut de alte metale grele

06 04 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 05 namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor

06 05 02* namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase



06 05 03 namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 06 05 02

06 06 deseuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu continut de sulf, din procesele chimice cu sulf si
din procedeele de desulfurare

06 06 02* deseuri cu continut de sulfuri periculoase

06 06 03 deseuri cu continut de sulfuri, altele decât cele mentionate la rubrica 06 06 02

06 06 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 07 deseuri provenite de la FFDU a halogenilor si din procese chimice cu halogeni

06 07 01* deseuri cu continut de azbest provenit din electroliza

06 07 02* deseuri de carbune activ utilizat pentru producerea clorului

06 07 03* namoluri de sulfat de bariu cu continut de mercur

06 07 04* solutii si acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 08 deseuri provenite de la FFDU a siliciului si a derivatilor siliciului

06 08 02* deseuri cu continut de clorosilani periculosi

06 08 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 09 deseuri provenite de la FFDU a produselor chimice continând fosfor si din procesele chimice cu fosfor

06 09 02 zgura fosoforica

06 09 03* deseuri din reactii pe baza de calciu, cu continut de substante periculoase sau sunt contaminate cu 
asemenea substante

06 09 04 deseuri din reactii pe baza de calciu, altele decât cele mentionate la rubrica 06 09 03

06 09 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 10 deseuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu continut de azot, din procese chimice cu azot si 
din productia de îngrasaminte

06 10 02* deseuri cu continut de substante periculoase

06 10 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 11 deseuri provenite din fabricarea pigmentilor anorganici si a opacizantilor

06 11 01 deseuri din reactiile pe baza de calciu provenite din productia de dioxid de titan

06 11 99 deseuri nespecificate în alta parte

06 13 deseuri din procese chimice anorganice nespecificate în alta parte

06 13 01* produse fitosanitare anorganice, agenti de conservare a lemnului si alte biocide

06 13 02* carbune activ uzat (cu exceptia rubricii 06 07 02)

06 13 03 negru de fum

06 13 04* deseuri provenite de la prelucrarea azbestului

06 13 05* funingine

06 13 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

07 DESEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE

07 01 deseuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea si utilizarea (FFDU) produselor organice de
baza

07 01 01* lichide apoase de spalare si solutii-mama

07 01 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii-mama

07 01 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii-mama

07 01 07* reziduuri de reactie si reziduuri de distilare halogenate

07 01 08* alte reziduuri de reactie si reziduuri de distilare

07 01 09* turte de filtrare si absorbanti uzati halogenati

07 01 10* alte turte de filtrare si absorbanti uzati

07 01 11* namoluri care provin de la tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

07 01 12* namoluri care provin de la tratarea in situ a efluentilor altii decât cei mentionati la rubrica 07 01 11

07 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

07 02 deseuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului si a fibrelor sintetice

07 02 01* lichide apoase de spalare si solutii-mama

07 02 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii-mama

07 02 04* alti solventi organici, solutii de spalare si solutii-mama

07 02 07* reziduuri de reactie si reziduuri de distilare halogenate



07 02 08* alte reziduuri de reactie si reziduuri de distilare

07 02 09* turte de filtrare si absorbanti uzati halogenati

07 02 10* alte turte de filtrare si absorbanti uzati

07 02 11* namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

07 0212 namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 07 02 11

07 02 13 deseuri de materiale plastice

07 02 14* deseuri care provin de la aditivi cu continut de substante periculoase

07 02 15 deseuri care provin de la aditivi, altele decât cele mentionate la rubrica 07 02 14

07 02 16* deseuri cu continut de siliconi periculosi

07 02 07 deseuri cu continut de siliconi, altele decât cele mentionate la rubrica 07 02 16

07 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

07 03 deseuri care provin de la FFDU a vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia sectiunii 06 11)

07 03 01* lichide apoase de spalare si solutii-mama

07 03 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii-mama

07 03 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii-mama

07 03 07* reziduuri de reactie si reziduuri de distilare halogenate

07 03 08* alte reziduuri de reactie si reziduuri de distilare

07 03 09* turte de filtrare si absorbanti uzati halogenati

07 03 10* alte turte de filtrare si absorbanti uzati

07 03 11* namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

07 03 12 namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 07 03 11

07 03 99 deseuri nespecificate în alta parte

07 04 deseuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu exceptia rubricilor 02 01 08 si 
02 01 09), a conservantilor pentru lemn (cu exceptia sectiunii 03 02) si a altor biocide

07 04 01* lichide apoase de spalare si solutii-mama

07 04 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii-mama

07 04 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii-mama

07 04 07* reziduuri de reactie si reziduuri de distilare halogenate

07 04 08* alte reziduuri de reactie si reziduuri de distilare

07 04 09* turte de filtrare si absorbanti uzati halogenati

07 04 10* alte turte de filtrare si absorbanti uzati

07 04 11* namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

07 04 12 namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 07 04 11

07 04 13* deseuri solide cu continut de substante periculoase

07 04 99 deseuri nespecificate în alta parte

07 05 deseuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice

07 05 01* lichide apoase de spalare si solutii-mama

07 05 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii-mama

07 05 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii-mama

07 05 07* reziduuri de reactie si reziduuri de distilare halogenate

07 05 08* alte reziduuri de reactie si reziduuri de distilare

07 05 09* turte de filtrare si absorbanti uzati halogenati

07 05 10* alte turte de filtrare si absorbanti uzati

07 05 11* namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

07 05 12 namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 07 05 11

07 05 13* deseuri solide cu continut de substante periculoase

07 05 14 deseuri solide, altele decât cele mentionate la rubrica 07 05 13

07 05 99 deseuri nespecificate în alta parte

07 06 deseuri care provin de la FFDU a grasimilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si cosmeticelor

07 06 01* lichide apoase de spalare si solutii-mama

07 06 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii-mama

07 06 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii-mama

07 06 07* reziduuri de reactie si reziduuri de distilare halogenate

07 06 08* alte reziduuri de reactie si reziduuri de distilare



07 06 09* turte de filtrare si absorbanti uzati halogenati

07 06 10* alte turte de filtrare si absorbanti uzati

07 06 11* namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

07 06 12 namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 07 06 11

07 06 99 deseuri nespecificate în alta parte

07 07 deseuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fina si a produselor chimice 
nespecificate în alta parte

07 07 01* lichide apoase de spalare si solutii-mama

07 07 03* solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii-mama

07 07 04* alti solventi organici, lichide de spalare si solutii-mama

07 07 07* reziduuri de reactie si reziduuri de distilare halogenate

07 07 08* alte reziduuri de reactie si reziduuri de distilare

07 07 09* turte de filtrare si absorbanti uzati halogenati

07 07 10* alte turte de filtrare si absorbanti uzati

07 07 11* namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor cu continut de substante periculoase

07 07 12 namoluri care provin din tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 07 07 11

07 07 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

08 DESEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUTIA SI UTILIZAREA (FFDU) A 
PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI SI EMAILURI VITRIFIATE), A MASTICULUI SI A 
CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01 deseuri care provin de la FFDU si din decaparea vopselelor si a lacurilor

08 01 11* deseuri din vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 12 deseuri din vopsele si lacuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 01 11

08 01 13* namoluri care provin din vopsele sau lacuri continând solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 14 namoluri care provin din vopsele sau lacuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 01 13

08 01 15* namoluri apoase cu continut de vopsele sau lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante 
periculoase

08 01 16 namoluri apoase cu continut de vopsele sau lacuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 01 15

08 01 17* deseuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu continut de solventi organici sau alte 
substante periculoase

08 01 18 deseuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele mentionate la 08 01 17

08 01 19* suspensii apoase cu continut de vopsele sau lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante 
periculoase

08 01 20 suspensii apoase cu continut de vopsele sau lacuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 01 19

08 01 21* deseuri din decapanti de vopsele sau lacuri

08 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

08 02 deseuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01 deseuri în pudra ale produselor de acoperire

08 02 02 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 03 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

08 03 deseuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice

08 03 07 namoluri apoase cu continut de cerneala

08 03 08 deseuri lichide apoase cu continut de cerneala

08 03 12* deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 13 deseuri de cerneluri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 03 12

08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 03 14

08 03 16* deseuri de solutii de gravare

08 03 17* deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase

08 03 18 deseuri de tonere de imprimare, altele decât cele mentionate la rubrica 08 03 17

08 03 19* uleiuri dispersate

08 03 99 deseuri nespecificate în alta parte

08 04 deseuri care provin de la FFDU a adezivilor si chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare)



08 04 09* deseuri de adezivi si masticuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 10 deseuri de adezivi si masticuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 04 09

08 04 11* namoluri de adezivi si masticuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 12 namoluri de adezivi si masticuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 04 11

08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezivi sau masticuri cu continut de solventi organici sau alte 
substante periculoase

08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezivi si masticuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 04 13

08 04 15* deseuri lichide apoase cu continut de adezivi sau masticuri cu continut de solventi organici sau alte 
substante periculoase

08 04 16 deseuri lichide apoase cu continut de adezivi sau masticuri, altele decât cele mentionate la rubrica 08 
04 15

08 04 17* ulei de colofoniu

08 04 99 deseuri nespecificate în alta parte

08 05 deseuri nespecificate în alta parte în capitolul 08

08 05 01* deseuri de izocianati

 

09 DESEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 deseuri din industria fotografica

09 01 01* developanti pe baza de apa si solutii de activare

09 01 02* solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset

09 01 03* solutii de developare pe baza de solventi

09 01 04* solutii de fixare

09 01 05* solutii de albire si solutii de albire/fixare

09 01 06* deseuri cu continut de argint de la tratarea in situ a deseurilor fotografice

09 01 07 film si hârtie fotografica cu continut de argint sau compusi ai argintului

09 01 08 film si hârtie fotografica fara continut de argint sau de compusi ai argintului

09 01 10 aparate fotografice de unica folosinta fara baterii

09 01 11* aparate fotografice de unica folosinta cu baterii din cele mentionate la rubricile 16 06 01, 16 06 02 
sau 16 06 03

09 01 12 aparate fotografice de unica folosinta cu baterii, altele decât cele mentionate la rubrica 09 01 11

09 01 13* deseuri lichide apoase provenite de la recuperarea in situ a argintului, altele decât cele mentionate la 
rubrica 09 01 06

09 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

10 DESEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE

10 01 deseuri provenite din centrale electrice si alte instalatii de combustie (cu exceptia capitolului 19)

10 01 01 cenusa de la incinerarea deseurilor municipale, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan 
mentionat la rubrica 10 01 04)

10 01 02 cenusi zburatoare de carbune

10 01 03 cenusi zburatoare de turba si de lemn netratat

10 01 04* cenusi zburatoare si praf de cazan de hidrocarburi

10 01 05 deseuri solide din reactii pe baza de calciu, provenite din desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07 namoluri din reactii pe baza de calciu, provenite din desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09* acid sulfuric

10 01 13* cenusi zburatoare provenite de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil

10 01 14* cenusa de la incinerarea deseurilor municipale, zgura si praf de cazan provenind de la coincinerare, 
cu continut de substante periculoase

1001 15 cenusa de la incinerarea deseurilor municipale, zgura si praf de cazan provenind de la coincinerare, 
altele decât cele mentionate la rubrica 10 01 14

10 01 16* cenusi zburatoare provenite de la coincinerare, cu continut de substante periculoase

1001 17 cenusi zburatoare provenite de la coincinerare, altele decât cele mentionate la rubrica 10 01 16

10 01 18* deseuri provenite de la epurarea gazelor, cu continut de substante periculoase

1001 19 deseuri provenite de la epurarea gazelor, altele decât cele mentionate la rubricile 10 01 05, 10 01 07 
si 10 01 18

10 01 20* namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor, cu continut de substante periculoase



1001 21 namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 01 20

10 01 22* namoluri apoase provenite de la spalarea cazanelor de ardere cu continut de substante periculoase

10 01 23 namoluri apoase provenite de la spalarea cazanelor de ardere, altele decât cele mentionate la rubrica 
10 01 22

10 01 24 nisipuri din paturi fluidizate

10 01 25 deseuri de la stocarea si pregatirea combustibililor din termocentrale

10 01 26 deseuri provenite de la epurarea apei de racire

10 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 02 deseuri provenite din industria fierului si otelului

10 02 01 deseuri de la prelucrarea zgurii

10 02 02 zgura netratata

10 02 07* deseuri solide provenite de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 02 08 deseuri solide provenite de la epurarea gazelor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 02 07

10 02 10 arsuri de laminare

1002 11* deseuri provenind din epurarea apelor de racire cu continut de hidrocarburi

1002 12 deseuri provenind din epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 02 11

10 02 13* namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 02 14 namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor, altele decât cele mentionate la rubrica 
1002 13

1002 15 alte namoluri si turte de filtrare

10 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 03 deseuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 02 deseuri de anozi

10 03 04* zguri de la topirea primara

10 03 05 deseuri de alumina

10 03 08* zguri saline de la topirea secundara

10 03 09* scorii negre de la topirea secundara

10 03 15* cruste inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase

1003 16 cruste, altele decât cele mentionate la rubrica 10 03 15

10 03 17* deseuri cu continut de gudron de la fabricarea anozilor

1003 18 deseuri cu continut de carbon de la fabricarea anozilor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 03 
17

10 03 19* praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase

10 03 20 praf din gazele de ardere, altele decât cele mentionate la rubrica 10 03 19

10 03 21* alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante periculoase

10 03 22 alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele mentionate la

 rubrica 10 03 21

10 03 23* deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 03 24 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 03 23

10 03 25* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 03 26 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 03 25

10 03 27* deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de hidrocarburi

10 03 28 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 03 27

10 03 29* deseuri provenite de la epurarea zgurilor saline si a scoriilor negre cu continut de substante 
periculoase

10 03 30 deseuri provenite de la epurarea zgurilor saline si a scoriilor negre, altele decât cele mentionate la 
rubrica 10 03 29

10 03 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 04 deseuri din pirometalurgia plumbului

10 04 01* zguri de la topirea primara si secundara

10 04 02* scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 04 03* arseniat de calciu

10 04 04* praf din gazul de ardere

10 04 05* alte particule si praf

10 04 06* deseuri solide provenite de la epurarea gazelor



10 04 07* namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 04 09* deseuri provenite de la epurarea apelor de racire cu continut de hidrocarburi

10 04 10 deseuri provenite de la epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 04 09

10 04 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 05 deseuri din pirometalurgia zincului

10 05 01 zguri de la topirea primara si secundara

10 05 03* praf din gazul de ardere

10 05 04 alte particule si pulberi

10 05 05* deseuri solide provenite de la epurarea gazelor

10 05 06* namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 05 08* deseuri provenite de la epurarea apelor de racire cu continut de hidrocarburi

10 05 09 deseuri provenite de la epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 05 08

10 05 10* scorii si cruste inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase

1005 11 scorii si cruste, altele decât cele mentionate la rubrica 10 05 10

10 05 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 06 deseuri din pirometalurgia cuprului

10 06 01 zguri de la topirea primara si secundara

10 06 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 06 03* praf din gazul de ardere

10 06 04 alte particule si praf

10 06 06* deseuri solide provenite de la epurarea gazelor

10 06 07* namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 06 09* deseuri provenite de la epurarea apelor de racire cu continut de hidrocarburi

10 06 10 deseuri provenite de la epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 06 09

10 06 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 07 deseuri din pirometalurgia argintului, aurului si a platinei

10 07 01 zguri de la topirea primara si secundara

10 07 02 scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 07 03 deseuri solide provenite de la epurarea gazelor

10 07 04 alte particule si praf

10 07 05 namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor

10 07 07* deseuri provenite de la epurarea apelor de racire cu continut de hidrocarburi

10 07 08 deseuri provenite de la epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 07 07

10 07 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 08 deseuri din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 04 particule si praf

10 08 08* zgura salina de la topirea primara si secundara

10 08 09 alte zguri

10 08 10* scorii si cruste inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase

1008 11 scorii si cruste, altele decât cele mentionate la rubrica 10 08 10

10 08 12* deseuri cu continut de gudron de la fabricarea anozilor

1008 13 deseuri cu continut de carbon de la fabricarea anozilor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 08 
12

10 08 14 deseuri de anozi

10 08 15* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel mentionat la rubrica 10 08 15

10 08 17* namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor de ardere, cu continut de substante 
periculoase

10 08 18 namoluri si turte de filtrare provenite de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate 
la rubrica 10 08 17

10 08 19* deseuri provenite de la epurarea apelor de racire cu continut de hidrocarburi

10 08 20 deseuri provenite de la epurarea apelor de racire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 08 19

10 08 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 09 deseuri din turnarea metalelor feroase

10 09 03 zguri de furnal



10 09 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, cu continut de substante 
periculoase

10 09 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele mentionate la 
rubrica 10 09 05

10 09 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, cu continut de substante periculoase

10 09 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele mentionate la rubrica 10 
09 07

10 09 09* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel mentionat la rubrica 10 09 09

10 09 11* alte particule cu continut de substante periculoase

10 09 12 alte particule, care nu sunt mentionate la rubrica 10 09 11

10 09 13* deseuri de lianti cu continut de substante periculoase

10 09 14 deseuri de lianti, altele decât cele mentionate la rubrica 10 09 13

10 09 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor cu continut de substante periculoase

10 09 16 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 09 15

10 09 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 10 deseuri din turnarea metalelor neferoase

10 10 03 zguri de furnal

10 10 05* miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, cu continut de substante 
periculoase

10 10 06 miezuri si forme de turnare care nu au fost înca folosite la turnare, altele decât cele mentionate la 
rubrica 10 10 05

10 10 07* miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, cu continut de substante periculoase

10 10 08 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele mentionate la rubrica 10 
10 07

10 10 09* praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel mentionat la rubrica 10 10 09

10 10 11* alte particule cu continut de substante periculoase

10 10 12 alte particule, care nu sunt mentionate la rubrica 10 10 11

10 10 13* deseuri de lianti cu continut de substante periculoase

10 10 14 deseuri de lianti, altele decât cele mentionate la rubrica 10 10 13

10 10 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase

10 10 16 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 10 15

10 10 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 11 deseuri de la fabricarea sticlei si a produselor din sticla

10 11 03 deseuri de materiale pe baza de fibra de sticla

10 11 05 particule si praf

10 11 09* deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante 
periculoase

10 11 10 deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decât cele mentionate la 
rubrica 10 11 09

10 11 11* deseuri de sticla sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de 
exemplu de la tuburile catodice)

10 11 12 deseuri de sticla, altele decât cele mentionate la rubrica 10 11 11

10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, cu continut de substante periculoase

10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decât cele mentionate la rubrica 10 11 13

10 11 15* deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, cu continut de substante periculoase

10 11 16 deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate la rubrica 10 11 15

10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, cu continut de substante periculoase

10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele mentionate la rubrica 
1011 17

10 11 19* deseuri solide de la epurarea in situ a efluentilor, cu continut de substante periculoase

10 11 20 deseuri solide de la epurarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 11 19

10 11 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 12 deseuri de la fabricarea produselor de ceramica, a caramizilor, a tiglelor si a materialelor de 
constructii

10 1201 deseuri de la prepararea amestecurilor, înainte de procesarea termica



101203 particule si praf

101205 namoluri provenind din tratarea gazelor

10 1206 forme si mulaje uzate

10 1208 deseuri din ceramica, caramizi, tigle si materiale de constructii (dupa procesare termica)

10 12 09* deseuri solide de la epurarea gazelor, cu continut de substante periculoase

10 12 10 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 12 09

10 12 11* deseuri de la smaltuire, cu continut de metale grele

10 12 12 deseuri de la smaltuire, altele decât cele mentionate la rubrica 10 12 11

101213 namoluri provenite de la tratarea in situ a efluentilor

10 12 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 13 deseuri de la fabricarea cimentului, a varului si ghipsului si a articolelor si produselor derivate

101301 deseuri de la prepararea amestecurilor, înainte de procesarea termica

10 13 04 deseuri de la calcinarea si hidratarea varului

10 13 06 particule si praf (cu exceptia celor de la rubricile 10 13 12 si 10 13 13)

10 13 07 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09* deseuri de la fabricarea azbocimentului, cu continut de azbest

10 13 10 deseuri de la fabricarea azbocimentului, altele decât cele mentionate la rubrica 10 13 09

10 13 11 deseuri de la fabricarea materialelor compozite pe baza de ciment, altele decât cele mentionate la 
rubricile 10 13 09 si 10 13 10

10 13 12* deseuri solide de la epurarea gazelor, cu continut de substante periculoase

1013 13 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele mentionate la rubrica 10 13 12

10 13 14 deseuri si namoluri de ciment

10 13 99 deseuri nespecificate în alta parte

10 14 deseuri din crematorii

10 1401* deseuri provenite de la epurarea gazelor, cu continut de mercur

 

11 DESEURI PROVENITE DE LA TRATAREA CHIMICA DE SUPRAFATA SI ACOPERIREA METALELOR SI A 
ALTOR MATERIALE SI DIN HIDROMETALURGIA METALELOR NEFEROASE

11 01 deseuri provenite de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si a altor materiale (de 
exemplu procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina 
si de fabricare a anozilor)

11 01 05* acizi de decapare

11 01 06* acizi nespecificati în alta parte

11 01 07* baze de decapare

11 01 08* namoluri de fosfatare

11 01 09* namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase

11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decât cele mentionate la rubrica 11 01 09

11 01 11 lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase

11 01 12 lichide apoase de clatire, altele decât cele mentionate la rubrica 11 01 11

11 01 13* deseuri de degresare cu continut de substante periculoase

11 01 14 deseuri de degresare, altele decât cele mentionate la rubrica 11 01 13

11 01 15* eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau schimbatori de ioni, cu continut de substante 
periculoase

11 01 16* rasini schimbatoare de ioni saturate sau uzate

11 01 98* alte deseuri cu continut de substante periculoase

11 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

11 02 deseuri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase

11 02 02* namoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit si goethit)

11 02 03 deseuri provenite din productia de anozi pentru procesele de electroliza apoasa

11 02 05* deseuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substante periculoase

11 02 06 deseuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele mentionate la rubrica 
11 02 05

11 02 07* alte deseuri cu continut de substante periculoase

11 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

11 03 namoluri si solide provenite din procesele de calire



11 03 01* deseuri cianurate

11 03 02* alte deseuri

11 05 deseuri provenite din procesele de galvanizare la cald

11 05 01 mate

11 05 02 cenusi de zinc

11 05 03* deseuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04* baie uzata

11 05 99 deseuri nespecificate în alta parte

 

12 DESEURI PROVENITE DE LA MODELAREA SI TRATAREA FIZICA SI MECANICA DE SUPRAFATA A 
METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01 deseuri provenite de la modelarea si tratarea mecanica si fizica de suprafata a metalelor si a 
materialelor plastice

12 01 01 pilitura si spanuri de metale feroase

12 01 02 pulberi si particule de metale feroase

12 01 03 pilitura si spanuri de metale neferoase

12 01 04 pulberi si particule de metale neferoase

12 01 05 deseuri din debavurarea si turnarea materialelor plastice

12 01 06* uleiuri minerale de ungere, cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate folosite în procesul de fabricatie, fara halogeni (cu exceptia 
emulsiilor si a solutiilor)

12 01 08* emulsii si solutii de ungere uzate, cu continut de halogeni

12 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate, fara halogeni

12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12* ceruri si grasimi uzate

1201 13 deseuri de sudura

12 01 14* namoluri de la masini-unelte, cu continut de substante periculoase

1201 15 namoluri de la masini-unelte, altele decât cele mentionate la rubrica 12 01 14

12 01 16* deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase

1201 17 deseuri de materiale de sablare, altele decât cele mentionate la rubrica 12 01 16

12 01 18* namoluri metalice (provenite de la maruntire, honuire si lepuire) cu continut de hidrocarburi

12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile

12 01 20* piese de polizare uzate, maruntite si materiale de polizare maruntite, cu continut de substante 
periculoase

1201 21 piese de polizare uzate, maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decât cele mentionate la 
rubrica 12 01 20

1201 99 deseuri nespecificate în alta parte

1203 deseuri provenite din degresarea cu apa si cu abur (cu exceptia celor din capitolul 11)

12 03 01* lichide apoase de spalare

12 03 02* deseuri de la degresarea cu abur

 

13 ULEIURI SI COMBUSTIBILI LICHIZI UZATI (CU EXCEPTIA ULEIURILOR COMESTIBILE SI A 
ULEIURILOR DE LA CAPITOLELE 05, 12 si 19)

13 01 uleiuri hidraulice uzate

13 01 01* uleiuri hidraulice cu continut de PCB (1)

13 01 04* emulsii clorurate

13 01 05* emulsii neclorurate

13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorurate

13 01 10* uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere



13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

1303 uleiuri izolante si de transmitere a caldurii uzate

13 03 01* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii, cu continut de PCB

13 03 06* uleiuri minerale clorurate izolante si de transmitere a caldurii, altele decât cele mentionate la rubrica 
13 03 01

13 03 07* uleiuri minerale neclorurate izolante si de transmitere a caldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii

13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile

13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

13 04 uleiuri de santina

13 0401* uleiuri de santina din navigatia fluviala

13 04 02* uleiuri de santina din colectoarele de debarcader

13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie

13 05 continutul separatoarelor apa/ulei

13 05 01* deseuri solide din paturile de nisip si separatoarele apa/ulei

13 05 02* namoluri de la separatoarele apa/ulei

13 05 03* namoluri de interceptie

13 05 06* uleiuri de la separatoarele apa/ulei

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele apa/ulei

13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele apa/ulei

1307 combustibili lichizi uzati

13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel

13 07 02* benzina

13 07 03* alti combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 uleiuri uzate, nespecificate în alta parte

13 08 01* namoluri si emulsii de la desalinizare

13 08 02* alte emulsii

13 08 99* deseuri nespecificate în alta parte

 

14 DESEURI DE SOLVENTI ORGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE PROPULSARE (CU EXCEPTIA 
CAPITOLELOR 07 si 08)

14 06 deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de propulsore pentru formarea spumei si a 
aerosolilor

14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC

(1)În sensul prezentei liste de deseuri, PCB se definesc în conformitate cu Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 
septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB/TPC) (JO L 243, 24.9.1996, 
P. 31).

14 06 02* alti solventi halogenati si amestecuri de solventi

14 06 03* alti solventi si amestecuri de solventi

14 06 04* namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati

14 04 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi

 

15 AMBALAJE SI DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, 
MATERIALE FILTRANTE SI ÎMBRACAMINTE DE PROTECTIE NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE

15 01 ambalaje si deseuri de ambalaje (inclusiv deseuri municipale de ambalaje colectate separat)

15 01 01 ambalaje din hârtie si carton

15 01 02 ambalaje din materiale plastice

15 01 03 ambalaje din lemn

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 05 ambalaje compozite

15 01 06 ambalaje în amestec
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15 01 07 ambalaje din sticla

15 01 09 ambalaje textile

15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

15 01 11* ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de exemplu 
azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si îmbracaminte de protectie

15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în alta parte), materiale de lustruire

 si îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase

15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si îmbracaminte de protectie, altele decât cele 
mentionate la rubrica 15 02 02

 

16 DESEURI NESPECIFICATE ÎN ALTA PARTE ÎN LISTA

16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv masini de teren) si deseuri de la 
dezmembrarea vehiculelor casate si de la întretinerea vehiculelor (cu exceptia celor de la capitolele 
13, 14 si sectiunile 16 06 si 16 08)

16 01 03 anvelope scoase din uz

16 01 04* vehicule scoase din uz

16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase

16 01 07* filtre de ulei

16 01 08* componente cu continut de mercur

16 01 09* componente cu continut de PCB

16 01 10* componente explozibile (de exemplu perne de protectie (air bags)]

16 01 11* placute de frâna cu continut de azbest

16 01 12 placute de frâna, altele decât cele mentionate la rubrica 16 01 11

16 01 13* lichide de frâna

16 01 14* fluide antigel cu continut de substante periculoase

16 01 15 fluide antigel, altele decât cele mentionate la rubrica 16 01 14

16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17 metale feroase

16 01 18 metale neferoase

16 01 19 materiale plastice

16 01 20 sticla

16 01 21* componente periculoase, altele decât cele mentionate la rubricile 1601 07- 1601 11, 1601 13 si 16 01
14

16 01 22 componente nespecificate în alta parte

16 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

16 02 deseuri din echipamente electrice si electronice

16 02 09* transformatori si condensatori cu continut de PCB

16 02 10* echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu astfel de substante, altele decât cele 
mentionate la rubrica 16 02 09

16 02 11* echipamente casate cu continut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12* echipamente casate cu continut de azbest liber

16 02 13* echipamente casate cu continut de componente periculoase (1), altele decât cele mentionate la 
rubricile 16 02 09-16 02 12

16 02 14 echipamente casate, altele decât cele mentionate la rubricile 16 02 09-16 02 13

(1)Prin componente periculoase din echipamente electrice si electronice se înteleg în special bateriile si acumulatorii 
mentionati la sectiunea 16 06 si care sunt considerati periculosi, comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice 
si alte tipuri de sticla activata etc.

16 02 15* componente periculoase demontate din echipamentele casate

16 02 16 componente periculoase demontate din echipamentele casate, altele decât cele mentionate la rubrica 
16 02 15

16 03 loturi declasate si produse nefolosite

16 03 03* deseuri anorganice cu continut de substante periculoase

16 03 04 deseuri anorganice, altele decât cele mentionate la rubrica 16 03 03

16 03 05* deseuri organice cu continut de substante periculoase

16 03 06 deseuri organice, altele decât cele mentionate la rubrica 16 03 05



16 04 deseuri de explozivi

16 04 01* deseuri de munitii

16 04 02* deseuri de artificii

16 04 03* alte deseuri de explozivi

16 05 butelii de gaze sub presiune si produse chimice expirate

16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu continut de substante periculoase

16 05 05 butelii de gaze sub presiune, altele decât cele mentionate la rubrica 16 05 04

16 05 06* substante chimice de laborator constând din sau continând substante periculoase, inclusiv 
amestecurile de substante chimice de laborator

16 05 07* substante chimice anorganice de laborator expirate constând din sau continând substante periculoase

16 05 08* substante chimice organice de laborator expirate constând din sau continând substante periculoase

16 05 09 substante chimice expirate, altele decât cele mentionate la rubricile 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06 baterii si acumulatori

16 06 01* acumulatori cu plumb

16 06 02* acumulatori Ni-Cd

16 06 03* baterii cu continut de mercur

16 06 04 baterii alcaline (cu exceptia celor de la rubrica 16 06 03)

16 06 05 alte baterii si acumulatori

16 06 06* electroliti colectati separat din baterii si acumulatori

16 07 deseuri provenite de la curatarea cisternelor si butoaielor de depozitare si transport (cu exceptia 
capitolelor 05 si 13)

16 07 08* deseuri cu continut de hidrocarburi

16 07 09* deseuri cu continut de alte substante periculoase

16 07 99 deseuri nespecificate în alta parte

16 08 catalizatori uzati

16 08 01 catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia celor 
de la rubrica 16 08 07)

16 08 02* catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase sau compusi ai metalelor 
tranzitionale (1) periculoase

16 08 03 catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale 
nespecificati în alta parte

16 08 04 catalizatori uzati din cracarea catalitica pe strat fluidizat (cu exceptia celor de la rubrica 16 08 07)

16 08 05* catalizatori uzati cu continut de acid fosforic

16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase

16 09 substante oxidante

16 09 01* permanganati, de exemplu permanganat de potasiu

16 09 02* cromati, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu

16 09 03* peroxizi, de exemplu apa oxigenata

16 09 04* substante oxidante nespecificate în alta parte

16 10 deseuri lichide apoase care urmeaza sa fie tratate ex situ

16 1001* deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase

16 1002 deseuri lichide apoase, altele decât cele mentionate la rubrica 16 10 01

16 10 03* concentrate apoase cu continut de substante periculoase

16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele mentionate la rubrica 16 10 03

16 11 deseuri din materiale de captusire si refractare

16 11 01* materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de 
substante periculoase

16 11 02 materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele 
mentionate la rubrica 16 11 01

16 11 03* alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante 
periculoase

(1)În sensul prezentei categorii, metalele tranzitionale sunt urmatoarele: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, 
ytriu, niobiu, hafniu, tungsten, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale si compusii lor 
sunt periculoase în cazul în care sunt clasificate ca substante periculoase. Clasificarea substantelor periculoase 
determina metalele tranzitionale si compusii metalelor tranzitionale care sunt periculosi.

16 11 04 alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decât cele mentionate la 



rubrica 16 11 03

16 11 05* materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice, cu continut de substante periculoase

16 11 06 materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele mentionate la 
rubrica 16 11 05

 

17 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMÂNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

1701 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

1701 01 beton

17 01 02 caramizi

1701 03 tigla si ceramica

17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de 
substante periculoase

1701 07 amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice, altele decât cele 
mentionate la rubrica 17 01 07

17 02 lemn, sticla si materiale plastice

17 02 01 lemn

17 02 02 sticla

17 02 03 materiale plastice

17 02 04* sticla, materiale plastice si lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase

1703 amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate

17 03 01* amestecuri bituminoase cu continut de gudron de huila

17 03 02 amestecuri bituminoase, altele decât cele mentionate la rubrica 17 03 01

17 03 03* gudron de huila si produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alama

17 04 02 aluminiu

17 04 03 plumb

17 04 04 zinc

17 04 05 fier si otel

17 04 06 staniu

17 04 07 metale în amestec

17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase

17 04 10* cabluri cu continut de hidrocarburi, gudron sau alte substante periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele mentionate la rubrica 17 04 10

1705 pamânt (inclusiv pamânt excavat din sitari contaminate), pietris si namoluri de dragare

17 05 03* pamânt si pietris cu continut de substante periculoase

17 05 04 pamânt si pietris, altele decât cele mentionate la rubrica 17 05 03

17 05 05* namoluri de dragare cu continut de substante periculoase

17 05 06 namoluri de dragare, altele decât cele mentionate la rubrica 17 05 05

17 05 07* balast pentru cai ferate cu continut de substante periculoase

17 05 08 balast pentru cai ferate, altul decât cel mentionat la rubrica 17 05 07

17 06 materiale izolante si materiale de constructii cu continut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu continut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante pe baza de sau continând substante periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele mentionate la rubricile 170601 si 170603

17 06 05 materiale de constructii cu continut de azbest

17 08 materiale de constructii pe baza de ghips

17 08 01* materiale de constructii pe baza de ghips contaminate cu substante periculoase

17 08 02 materiale de constructii pe baza de ghips, altele decât cele mentionate la rubrica 17 08 01

17 09 alte deseuri de la constructii si demolari

17 09 01* deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur

17 09 02* deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de exemplu masticuri cu continut de PCB, 
dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu continut de PCB, 
condensatori cu continut de PCB)



17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante 
periculoase

17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decât cele mentionate la rubricile 17 09 01, 
17 09 02 si 17 09 03

 

18 DESEURI PROVENITE DIN ACTIVITATI DE ASISTENTA MEDICALA SAU VETERINARA SI/SAU DIN 
CERCETARI CONEXE (CU EXCEPTIA DESEURILOR DE LA PREPARAREA HRANEI ÎN BUCATARII SAU 
RESTAURANTE, CARE NU PROVIN DIRECT DIN ACTIVITATILE DE ASISTENTA MEDICALA)

18 01 deseuri provenite din maternitati, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om

18 01 01 obiecte ascutite (cu exceptia celor de la rubrica 18 01 03)

18 01 02 deseuri anatomice si organe, inclusiv pungi de sânge si rezerve de sânge (cu exceptia celor de la 
rubrica 18 01 03)

18 01 03* deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor

18 01 04 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor
(de exemplu pansamente, mulaje de ghips, cearsafuri, îmbracaminte de unica folosinta, scutece)

18 01 06* produse chimice pe baza de sau continând substante periculoase

18 01 07 produse chimice, altele decât cele mentionate la rubrica 18 01 06

18 01 08* medicamente citotoxice si citostatice

18 01 09 medicamente, altele decât cele mentionate la rubrica 18 01 08

18 01 10* deseuri de amalgam dentar

18 02 deseuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale

18 02 01 obiecte ascutite (cu exceptia celor de la 18 02 02)

18 02 02* deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 03 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 05* produse chimice pe baza de sau continând substante periculoase

18 02 06 produse chimice, altele decât cele mentionate la rubrica 18 02 05

18 02 07* medicamente citotoxice si citostatice

18 02 08 medicamente, altele decât cele mentionate la rubrica 18 02 07

 

19 DESEURI PROVENITE DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE EX-SITU DE
EPURARE A APELOR REZIDUALE SI DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN SI A APEI 
PENTRU UZ INDUSTRIAL

19 01 deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor

19 01 02 materiale feroase extrase din cenusa de la incinerarea deseurilor municipale

19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06* deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase

19 01 07* deseuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10* carbune activ epuizat provenit de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11* cenusi de la incinerarea deseurilor municipale cu continut de substante periculoase

19 01 12 cenusi de la incinerarea deseurilor municipale, altele decât cele mentionate la rubrica 19 01 11

19 01 13* cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase

19 01 14 cenusi zburatoare, altele decât cele mentionate la rubrica 19 01 13

19 01 15* praf de cazan cu continut de substante periculoase

19 01 16 praf de cazan, altul decât cel mentionat la rubrica 19 01 15

19 01 17* deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase

19 01 18 deseuri de piroliza, altele decât cele mentionate la rubrica 19 01 17

19 01 19 nisipuri din paturi fluidizate

19 01 99 deseuri nespecificate în alta parte

19 02 deseuri provenite din tratamentele fizico-chimice ale deseurilor (în special decromatare, decianurare, 
neutralizare)

19 02 03 deseuri preamestecate compuse numai din deseuri nepericuloase

19 02 04* deseuri preamestecate continând cel putin un deseu periculos

19 02 05* namoluri de la tratarea fizico-chimica, cu continut de substante periculoase

19 02 06 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decât cele mentionate la rubrica 19 02 05

19 02 07* hidrocarburi si concentrate de la separare



19 02 08* deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase

19 02 09* deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase

19 02 10 deseuri combustibile, altele decât cele mentionate la rubricile 19 02 08 si 19 02 09

19 02 11* alte deseuri cu continut de substante periculoase

19 02 99 deseuri nespecificate în alta parte

19 03 deseuri stabilizate/solidificate (1)

19 03 04* deseuri încadrate ca periculoase, partial stabilizate (2)

19 03 05 deseuri încadrate ca periculoase, stabilizate, altele decât cele mentionate la rubrica 19 03 04

19 03 06* deseuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07 deseuri solidificate, altele decât cele mentionate la rubrica 19 03 06

19 04 deseuri vitrificate si deseuri provenite din vitrificare

19 04 01 deseuri vitrificate

19 04 02* cenusi zburatoare si alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03* faza solida nevitrificata

19 04 04 deseuri lichide apoase provenite de la calirea deseurilor vitrificate

19 05 deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide

19 05 01 fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile

19 05 02 fractiunea necompostata din deseurile animale si vegetale

19 05 03 compost declasat

19 05 99 deseuri nespecificate în alta parte

19 06 deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor

19 06 03 solutii de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 04 substante fermentate de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 05 solutii de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 06 06 substante fermentate de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 06 99 deseuri nespecificate în alta parte

19 07 levigate din depozitele de deseuri

19 07 02* levigate din depozitele de deseuri cu continut de substante periculoase

19 07 03 levigate din depozitele de deseuri, altele decât cele mentionate la rubrica 19 07 02

19 08 deseuri de la instalatiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate în alta parte

19 08 01 deseuri retinute pe site

19 08 02 deseuri de la deznisipatoare

19 08 05 namoluri provenite de la epurarea apelor reziduale orasenesti

19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07* solutii si namoluri provenite de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni

19 08 08* deseuri provenite de la sistemele cu membrana, cu continut de metale grele

19 08 09 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apa din sectorul uleiurilor si 
grasimilor comestibile

19 08 10* amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apa, altele decât cele mentionate 
la rubrica 19 08 09

19 08 11* namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale

19 08 12 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decât cele mentionate la 
rubrica 19 08 11

19 08 13* namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor 
reziduale industriale

19 08 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele 
mentionate la rubrica 19 08 13

19 08 99 deseuri nespecificate în alta parte

19 09 deseuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial

19 09 01 deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site

19 09 02 namoluri de la limpezirea apei

19 09 03 namoluri de la decarbonatare

19 09 04 carbune activ epuizat

19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 09 06 solutii si namoluri provenite de la regenerarea schimbatorilor de ioni



19 09 99 deseuri nespecificate în alta parte

19 10 deseuri provenite din sfarâmarea deseurilor cu continut de metale

19 1001 deseuri de fier sau otel

19 10 02 deseuri de metale neferoase

19 10 03* fractii de span usor si praf cu continut de substante periculoase

19 10 04 fractii de span usor si praf, altele decât cele mentionate la rubrica 19 10 03

19 10 05* alte fractii cu continut de substante periculoase

(1)Procesele de stabilizare modifica periculozitatea compusilor din deseuri si transforma astfel deseurile periculoase în 
deseuri nepericuloase. Procesele de solidificare modifica numai starea fizica a deseurilor prin intermediul aditivilor (de 
exemplu trecerea de la starea lichida la cea solida), fara sa modifice proprietatile chimice ale acestora.
(2)Un deseu este considerat partial stabilizat în cazul în care, dupa procesul de stabilizare, risca înca sa elibereze în 
mediul înconjurator, pe termen scurt, mediu sau lung, constituenti periculosi care nu au fost transformati în totalitate în
constituenti nepericulosi.

19 1006 alte fractii decât cele mentionate la rubrica 19 10 05

19 11 deseuri de la regenerarea hidrocarburilor

19 11 01* argile de filtrare epuizate

19 11 02* gudroane acide

19 11 03* deseuri lichide apoase

19 11 04* deseuri provenite de la spalarea combustibililor cu baze

19 11 05* namoluri de la epurarea in situ a efluentilor, cu continut de substante periculoase

19 11 06 namoluri de la epurarea in situ a efluentilor, altele decât cele mentionate la rubrica 19 11 05

19 11 07* deseuri de la spalarea gazelor de ardere

19 11 99 deseuri nespecificate în alta parte

19 12 deseuri provenite de la tratarea mecanica a deseurilor (de exemplu sortare, sfarâmare, compactare, 
peletizare) nespecificate în alta parte

19 1201 hârtie si carton

19 1202 metale feroase

19 1203 metale neferoase

19 1204 materiale plastice si cauciuc

19 1205 sticla

19 12 06* lemn cu continut de substante periculoase

19 1207 lemn, altul decât cel mentionat la rubrica 19 12 06

19 1208 materiale textile

19 1209 minerale (de exemplu nisip, pietris)

19 1210 deseuri combustibile (combustibili derivati din deseuri)

19 12 11* alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de 
substante periculoase

19 12 12 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decât cele 
mentionate la rubrica 19 12 11

19 13 deseuri provenite de la decontaminarea solurilor si a apelor subterane

19 13 01* deseuri solide provenite de la decontaminarea solului, cu continut de substante periculoase

19 13 02 deseuri solide provenite de la decontaminarea solului, altele decât cele mentionate la rubrica 19 13 
01

19 13 03* namoluri provenite de la decontaminarea solului, cu continut de substante periculoase

19 13 04 namoluri provenite de la decontaminarea solului, altele decât cele mentionate la rubrica 19 13 03

19 13 05* namoluri provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu continut de substante periculoase

19 13 06 namoluri provenite de la decontaminarea apelor subterane, altele decât cele mentionate la rubrica 19 
13 05

19 13 07* deseuri lichide apoase si concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu 
continut de substante periculoase

19 13 08 deseuri lichide apoase si concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, altele 
decât cele mentionate la rubrica 19 13 07

 

20 DESEURI MUNICIPALE (DESEURI MENAJERE SI DESEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERT, 
INDUSTRIE SI INSTITUTII), INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01 fractiuni colectate separat (cu exceptia celor de la sectiunea 15 01)

20 01 01 hârtie si carton



20 01 02 sticla

20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

20 01 10 îmbracaminte

20 01 11 textile

20 01 13* solventi

20 01 14* acizi

20 01 15* baze

20 01 17* substante chimice fotografice

20 01 19* pesticide

20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

20 01 23* echipamente casate cu continut de clorofluorocarburi

20 01 25 uleiuri si grasimi comestibile

20 01 26* uleiuri si grasimi, altele decât cele mentionate la rubrica 20 01 25

20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, cu continut de substante periculoase

20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele mentionate la rubrica 20 01 27

20 01 29* detergenti cu continut de substante periculoase

20 01 30 detergenti, altii decât cei mentionati la rubrica 20 01 29

20 01 31* medicamente citotoxice si citostatice

20 01 32 medicamente, altele decât cele mentionate la rubrica 20 01 31

20 01 33* baterii si acumulatori mentionati la rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori 
nesortati, cu continut de astfel de baterii

20 01 34 baterii si acumulatori, altii decât cei mentionati la rubrica 20 01 33

20 01 35* echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele mentionate la rubricile 20 01 21 si 20 01
23, cu continut de componente periculoase (1)

20 01 36 echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele mentionate la rubricile 20 01 21, 20 01 
23 si 20 01 35

20 01 37* lemn cu continut de substante periculoase

20 01 38 lemn, altul decât cel mentionat la rubrica 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

20 01 40 metale

20 01 41 deseuri provenite de la curatatul cosurilor

20 01 99 alte fractiuni nespecificate în alta parte

20 02 deseuri din gradini si parcuri (inclusiv deseurile din cimitire)

20 02 01 deseuri biodegradabile

20 02 02 pamânt si pietris

20 02 03 alte deseuri nebiodegradabile

20 03 alte deseuri municipale

20 03 01 deseuri municipale amestecate

20 03 02 deseuri din piete

20 03 03 deseuri de la curatarea strazilor

20 03 04 namoluri din fosele septice

20 03 06 deseuri de la curatarea canalizarii

20 03 07 deseuri voluminoase

20 03 99 deseuri municipale nespecificate în alta parte

(1)Prin componente periculoase provenite din echipamente electrice si electronice se înteleg în
special bateriile si acumulatorii mentionati la sectiunea 16 06, care sunt considerati ca fiind
periculosi: comutatoarele cu mercur, sticla din tuburile catodice si alte tipuri de sticla activata
etc.
Partea 3:

Lista A (Anexa II la Conventia de la Basel) (2)
(2)Aceasta lista provine din Decizia OCDE apendicele 4 partea I.
Y46 Deseuri menajere colectate (3)
(3)Cu exceptia cazului în care este clasificata în mod corespunzator la o rubrica unica la anexa
III.
Y47 Reziduuri provenite din incinerarea deseurilor menajere
Lista B (Deseuri din apendicele 4 partea II din Decizia OCDE) (4)
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(4)Deseurile numerotate cu AB130, AC250, AC260 si AC270 au fost eliminate deoarece au fost
considerate, în conformitate cu procedura stabilita la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE a
Consiliului din 15 iulie 1975 privind deseurile (JO L 194, 25.7.1975, p. 39. Directiva abrogata
prin  Directiva  2006/12/CE),  ca  fiind  nepericuloase  si,  prin  urmare,  nu  fac  obiectul
interdictiei la export prevazuta la articolul 35 din prezentul regulament.
Deseuri continând metale

AA010 261900 Zgura, scorii si alte deseuri din productia de fier si otel (5)

AA060 262050 Cenusi si reziduuri de vanadiu (5)

AA 190 810420 Deseuri si resturi de magneziu inflamabile, piroforice sau care emit, în contact cu

 ex 810430 apa, gaze inflamabile în cantitati periculoase

(5)Aceasta lista include deseuri sub forma de cenusi, reziduuri, zgura, scorii, arsuri, pulberi,
pudra, namoluri si turte, cu conditia ca un material sa nu fie mentionat în mod expres într-o
alta lista.
Deseuri continând în principal constituenti anorganici, care pot contine metale si materiale
organice

AB030  Deseuri din tratarea de suprafata a metalelor cu ajutorul produselor necianurate

AB070  Nisipuri utilizate în operatiuni de turnatorie

AB120 ex 281290 Compusi anorganici de halogenuri, care nu sunt mentionati sau inclusi în alta parte

 ex 3824  

AB150 ex 382490 Sulfit de calciu si sulfat de calciu nerafinat, din desulfurarea gazelor de evacuare (DGE)

Deseuri  continând  în  principal  constituenti  organici,  care  pot  contine  metale  si  materiale
anorganice

AC060 ex 381900 Fluide hidraulice

AC070 ex 382000 Lichide antigel

AC080 ex 381900 Lichide de frâna

AC150  Clorofluorocarburi

AC160  Haloni

AC170 ex 440310 Deseuri de pluta si de lemn tratate

Deseuri continând constituenti anorganici sau organici
*) În anexa V partea 3 lista B, rubricile AC070 si AC080:
în loc de: "AC070 ex 382000 Lichide antigel
AC080 ex 381900 Lichide de frâna",
se va citi: "AC070 ex 381900 Lichide de frâna
AC080  ex  382000  Lichide  antigel".

(la data 13-dec-2013 anexa V, partea 3 rectificat de Actul din Rectificare din 13-dec-2013 )

AD090 ex 382490 Deseuri din productia, formularea si utilizarea produselor si materialelor reprografice si 
fotografice care nu sunt mentionate sau incluse în alta parte

AD100  Deseuri rezultate din tratarea de suprafata a materialelor plastice cu ajutorul produselor
necianurate

AD120 ex 391400 Rasini schimbatoare de ioni

 ex 3915  

AD150  Materiale organice de origine naturala utilizate ca medii filtrante (de exemplu membrane
filtrante uzate)

Deseuri continând în principal constituenti anorganici, care pot contine metale si materiale
organice

RB020 ex 6815 Fibre de ceramica cu proprietati fizico-chimice similare cu cele ale azbestului

 

ANEXA  VI: FORMULAR  PENTRU  INSTALATIILE  CARE
BENEFICIAZA DE ACORD PREALABIL (ARTICOLUL 14)

Autoritate 
competenta

Instalatia de recuperare Identificarea
deseurilor

Perioada de 
valabilitate

Cantitatea 
totala care face
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obiectul 
acordului 
prealabil

Denumirea si numarul 
instalatiei de recuperare

Adresa Operatiunea 
de 
recuperare 
(+ codul R)

Tehnologii
utilizate

(cod) de la pâna 
la

(kg/litri)

        

        

        

Autoritate
competenta

Instalatia de recuperare
Identificarea
deseurilor Perioada de valabilitate

Cantitatea totala
care face obiectul
acordului prealabil

Denumirea
si numarul
instalatiei

de
recuperare

Adresa

Operatiunea
de

recuperare
(+ codul R)

Tehnologii
utilizate (Cod) De la Pâna la [tone (Mg)]

         

         

         
(la data 19-

apr-2009 anexa
VI modificat de 
punctul 2. din 
anexa 1 din 
Regulamentul 
308/15-apr-
2009 )

 

ANEXA VII: INFORMATII CARE ÎNSOTESC TRANSFERURILE DE
DESEURI MENTIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATELE (2) SI (4)

1. Persoana care organizeaza 
transferul:

 2. Importator/destinatar

Nume:  Nume:

Adresa:  Adresa:

Persoana de contact:  Persoana de contact:

Tel: Fax: Tel: Fax:

E-mail:  E-mail:

3. Cantitatea efectiva: kg: litri: 4. Data reala a transferului:

5 (a)(2) Primul transportator: 5 (b). Al doilea transportator: 5 (c). Al treilea transportator:

Nume: Nume: Nume:

Adresa: Adresa: Adresa:

Persoana de contact: Persoana de contact: Persoana de contact:

Tel: Tel: Tel:

Fax: Fax: Fax:

E-mail: E-mail: E-mail:

Mijloc de transport: Mijloc de transport: Mijloc de transport:

Data transferului: Data transferului: Data transferului:

Semnatura: Semnatura: Semnatura:

6. Producatorul deseurilor (3)
Producatorul (producatorii) initial(i), noul (noii) producator 
(i) sau colectorul:
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel: Fax:
E-mail:

8. Operatiunea de recuperare [sau, dupa caz, operatiunea 
de eliminare în cazul deseurilor mentionate la articolul 3 
alineatul (4)]
Cod R/Cod D:
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 9. Denumirea uzuala a deseului:

7. Instalatia de recuperare |_| Laborator|_|
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel: Fax:
E-mail:

10. Identificarea deseurilor (completati codurile 
corespunzatoare):
(i) Anexa IX la Conventia de la Basel:
(ii) OCDE [în cazul în care este diferita de (i)]:
(iii) Lista CE a deseurilor:
(iv) Codul national:

11. Tari/state în cauza:   

Export/expediere  Tranzit  Import/destinatie

     

12. Declaratia persoanei care organizeaza transferul: Certific faptul ca informatiile sunt complete si corecte si au fost 
furnizate cu buna-credinta. Certific, de asemenea, ca obligatiile contractuale scrise efective au fost îndeplinite cu 
destinatarul [nu este necesar în cazul deseurilor mentionate la articolul 3 alineatul (4)]:
Nume: Data: Semnatura:

13. Semnatura la primirea deseurilor de catre destinatar:
Nume: ................................................. Data: .............................. Semnatura:

A SE COMPLETA DE CATRE INSTALATIA DE RECUPERARE SAU DE CATRE LABORATOR:

14. Transferul primit de instalatia de recuperare |_| sau laborator |_| Cantitatea primita: kg: ... litri: ...
Nume: ................................................ Data: ............................... Semnatura:

Informatii privind expeditia (1)

1. Persoana care 
organizeaza transferul:
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel. Fax:
E-mail:

2. Importator/Destinatar
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel. Fax:
E-mail:

3. Cantitate efectiva: 
tone (Mg): m3:

4. Data reala a transferului:

5.(a) Primul 
transportator (2)
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel.
Fax:
E-mail:
Mijloc de transport:
Data transferului:
Semnatura:

5.(b) Al doilea transportator
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel.
Fax:
E-mail:
Mijloc de transport:
Data transferului:
Semnatura:

5.(c) Ultimul 
transportator
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel.
Fax:
E-mail:
Mijloc de transport:
Data transferului:
Semnatura:

6. Producatorul deseurilor (3)
Producatorul (producatorii) initial(i), noul (noii)
producator(i) sau colectorul:
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel. Fax:
E-mail:

8. Operatiunea de recuperare [sau, dupa caz, operatiunea eliminare în 
cazul deseurilor mentionate la articolul 3 alineatul (4)]
Cod R/Cod D:

9. Denumirea uzuala a deseului:

7. Instalatia de recuperare |_| Laborator |_|
Nume:
Adresa:
Persoana de contact:
Tel. Fax:
E-mail:

10. Identificarea deseurilor (completati codurile relevante):
(i) Anexa IX la Conventia de la Basel:
(ii) OECD [daca difera de (i)]:
(iii) Anexa IIIA (4):
(iv) Anexa IIIB (5)
(v) Lista CE a deseurilor:
(vi) Codul national:

11. Tari/state în cauza:

Export/expediere Tranzit Import/destinatie

     

12. Declaratia persoanei care organizeaza transferul: Certific ca informatiile de mai sus sunt complete si corecte si sunt 
furnizate cu buna-credinta. Certific, de asemenea, ca obligatiile contractuale scrise efective au fost îndeplinite cu 
destinatarul [nu este necesar în cazul deseurilor mentionate la articolul 3 alineatul (4)]:

file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C1%5CSintact%202.0%5Ccache%5CLegislatia%20Uniunii%20Europene%5Ctemp%5C00055472.htm
file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C1%5CSintact%202.0%5Ccache%5CLegislatia%20Uniunii%20Europene%5Ctemp%5C12016419.htm


Nume: Data: Semnatura:

13. Semnatura la primirea deseurilor de catre destinatar:

Nume: Data: Semnatura:

A SE COMPLETA DE CATRE INSTALATIA DE RECUPERARE SAU DE CATRE LABORATOR:

14. Transferul primit de catre instalatia de recuperare |_| sau de catre laborator |_| Cantitatea primita: tone (Mg): m3:

Nume: Data: Semnatura:

(1)Informatii care însotesc transferurile de deseuri de pe lista verde destinate recuperarii sau deseuri pentru analize de 
laborator în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 Pentru completarea acestui document, a se vedea, de 
asemenea, instructiunile specifice corespunzatoare, prezentate în anexa IC la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006
(2)în cazul în care exista mai mult de trei transportatori, a se anexa informatiile solicitate la rubricile 5 (a), (b), (c).
(3)Atunci când persoana care organizeaza transferul nu este producator sau colector, se furnizeaza informatii cu privire 
la producator sau colector.
(4)Codul (codurile) relevant(e), dupa cum se indica în anexa IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, urmeaza sa fie 
utilizate, dupa caz, unul dupa altul. Anumite rubrici din Conventia de la Basel, precum B1100, B3010 si B3020, sunt 
limitate doar la fluxuri specifice de deseuri, astfel cum se indica în anexa IIIA.
(5)Trebuie utilizate codurile BEU enumerate în anexa IIIB la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

(la data 10-apr-2013 anexa VII modificat de anexa II din Regulamentul 255/20-mar-2013 )

 
ANEXA  VIII:  LINII  DIRECTOARE  PRIVIND  GESTIONAREA

RATIONALA DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC (ARTICOLUL 49)
I.Orientari si documente de orientare adoptate în temeiul Conventiei de la Basel:

1.Orientari  tehnice  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere  ecologic  a
deseurilor biomedicale si a deseurilor medicale (Y1; Y3) (1)
2.Orientari  tehnice  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere  ecologic  a
deseurilor de baterii cu plumb acid (1)
3.Orientari  tehnice  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere  ecologic  a
deseurilor din dezmembrarea integrala si partiala a navelor (1)
4.Orientari  tehnice  privind  reciclarea/recuperarea  rationala  din  punct  de  vedere
ecologic a metalelor si compusilor acestora (R4) (2)
5.Orientari generale tehnice actualizate privind gestionarea rationala din punct de
vedere ecologic a deseurilor  constând în, continând sau contaminate cu poluanti
organici persistenti (POP) (3)
6.Orientari  tehnice actualizate privind gestionarea rationala din punct  de vedere
ecologic a deseurilor constând în, continând sau contaminate cu bifenili policlorurati
(PCB), terfenili policlorurati (TPC) sau bifenili polibromurati (PBB) (3)
7.Orientari  tehnice  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere  ecologic  a
deseurilor  constând în,  continând sau contaminate cu pesticidele aldrin,  clordan,
dieldrin,  endrin,  heptaclor,  hexaclorbenzen (HCB),  mirex,  toxafen sau cu HCB ca
produs chimic industrial (3)
8.Orientari  tehnice  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere  ecologic  a
deseurilor  constând  în,  continând  sau  contaminate  cu  1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-
clorofenil)etan (DDT) (3)
9.Orientari  tehnice  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere  ecologic  a
deseurilor  constând  în,  continând  sau  contaminate  cu  p-dioxine-dibenzo-
policlorurate (PCDD), dibenzofurani policlorurati (PCDF), hexaclorbenzen (HCB) sau
bifenili policlorurati (PCB) produsi accidental (3)
10.Orientari tehnice privind gestionarea rationala din punct de vedere ecologic a
deseurilor de anvelope uzate (4)
11.Orientari tehnice privind gestionarea rationala din punct de vedere ecologic a
deseurilor constând în mercur elementar si a deseurilor continând sau contaminate
cu mercur (4)
12.Orientari  tehnice privind co-tratarea rationala din punct  de vedere ecologic a
deseurilor periculoase în cuptoare de ciment (4)
13.Document  de  orientare  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere
ecologic a telefoanelor mobile uzate si scoase din uz (4)

14.Document  de  orientare  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere
ecologic a echipamentelor informatice uzate si scoase din uz, sectiunile 1, 2, 4 si 5
(5).
(5)Adoptat de cea de-a unsprezecea reuniune a Conferintei partilor la Conventia de
la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al
eliminarii  acestora,  care  a  avut  loc  între  28  aprilie  si  10  mai  2013.
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(la data 26-mai-2014 subpunctul I.., punctul 14. din anexa VIII modificat de punctul 3., alin. (A) din
anexa 1 din Regulamentul 1234/18-nov-2014 )

II.Linii directoare adoptate de OCDE:
Orientari  tehnice  privind  gestionarea  rationala  din  punct  de  vedere  ecologic  a
anumitor deseuri specifice:
Calculatoare personale uzate si casate (6)
(6)Adoptat  de  Comitetul  politicii  de  mediu  a  OCDE în  februarie  2003 [document
ENV/EP0C/WGWPR(2001)3/  FINAL].

(la data 26-mai-2014 subpunctul II.. din anexa VIII modificat de punctul 3., alin. (B) din anexa 1 din
Regulamentul 1234/18-nov-2014 )
(1)Adoptate de cea de-a sasea reuniune a Conferintei  partilor la  Conventia de la
Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora, 9-13 decembrie 2002.
(2)Adoptate de cea de-a saptea reuniune a Conferintei partilor la  Conventia de la
Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al
eliminarii acestora, 25-29 octombrie 2004.
(3)Adoptate de cea de-a opta reuniune a Conferintei partilor la Conventia de la Basel
privind  controlul  transportului  peste  frontiere  al  deseurilor  periculoase  si  al
eliminarii acestora, 27 noiembrie-1 decembrie 2006.

(la data 26-mai-2014 subpunctul II.. din anexa VIII modificat de punctul 3., alin. (B) din anexa 1 din
Regulamentul 1234/18-nov-2014 )

(la data 26-mai-2014 subpunctul II.. din anexa VIII modificat de punctul 3., alin. (B) din anexa 1 din
Regulamentul 1234/18-nov-2014 )

III.Orientari adoptate de Organizatia Maritima Internationala (OMI):
Orientari privind reciclarea navelor (1)

IV.Orientari adoptate de Organizatia Internationala a Muncii (OIM):
Siguranta si sanatate în dezmembrarea navelor: orientari pentru tarile asiatice si
Turcia (2)
(1)Rezolutia A.962 adoptata de Adunarea OMI la a 23-a sesiune ordinara a acesteia,
24 noiembrie-5 decembrie 2003.
(2)Aprobata spre publicare de organismul de conducere al OIM la a 289-a sesiune,
11-26  martie  2004.

(la data 10-apr-2013 anexa VIII modificat de anexa II din Regulamentul 255/20-mar-2013 )

ANEXA IX: CHESTIONAR SUPLIMENTAR PENTRU RAPOARTELE
ÎNTOCMITE DE STATELE MEMBRE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 51
ALINEATUL (2)
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Art. 11 
alineatul (1) 
litera (a)

Informatii privind masurile adoptate pentru interzicerea totala sau partiala a transferurilor de deseuri 
între statele membre Pentru punerea în aplicare a principiului proximitatii, prioritatii de recuperare si 
autosuficientei la nivel comunitar si national în conformitate cu Directiva 2006/12/CE
Prezenta dispozitie a fost aplicata? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_| Nu .... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, va rugam sa furnizati detalii privind masurile adoptate:
Alte observatii:
Informatii privind masurile adoptate pentru obiectarea sistematica împotriva transferurilor de deseuri 
între statele membre
Pentru punerea în aplicare a principiului proximitatii, prioritatii de recuperare si autosuficientei la nivel 
comunitar si national în conformitate cu Directiva 2006/12/CE
Prezenta dispozitie a fost aplicata? (va rugam bifati, dupa caz)Da ... |_| Nu ... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, va rugam sa furnizati detalii privind masurile adoptate:
Alte observatii:

Art. 11 
alineatul (1) 
litera (e)

Informatii privind interzicerea importului de deseuri
Prezenta dispozitie a fost aplicata? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_| Nu ... |_|
în cazul unui raspuns afirmativ, va rugam sa furnizati detalii privind masurile adoptate:
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Art. 11 Informatii privind exceptiile de la aplicarea principiului proximitatii, prioritatii de recuperare si autosuficientei
alineatul (3)
În cazul deseurilor periculoase produse într-un stat membru de expediere într-o cantitate anuala atât de 
nesemnificativa, încât nu ar fi rentabila asigurarea unor noi instalatii de eliminare specializate în statul respectiv
Ati solicitat vreunui stat membru aplicarea acestei exceptii? (va rugam bifati, dupa caz)
Da ... |_| Nu ... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, va rugam completati tabelul 1 si oferiti detalii privind solutia bilaterala gasita în sensul 
articolului 11 alineatul (3):
Ati primit o solicitare din partea statelor membre de a aplica aceasta exceptie? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_| Nu
... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, va rugam completati tabelul 1 si oferiti detalii privind solutia bilaterala gasita în sensul 
articolului 11 alineatul (3):

Art. 11 Informatii privind obiectiile împotriva transferurilor sau eliminarii planificate pe motiv ca nu sunt în conformitate
cu Directiva
alineatul (1) litera (g) 2006/12/CE
Prezenta dispozitie a fost aplicata? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_| Nu ... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, completati tabelul 2.

Art. 12 Informatii privind obiectiile împotriva transferurilor sau recuperarii planificate pe motiv ca nu sunt în 
conformitate cu articolul 12
alineatul (5) alineatul (1) litera (c)
Prezenta dispozitie a fost aplicata? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_| Nu ... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, completati tabelul 3.

Art. 14 Informatii privind deciziile autoritatilor competente care au competenta asupra anumitor instalatii de recuperare
de a emite acorduri prealabile pentru instalatiile respective
A existat un astfel de caz? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_| Nu ... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, completati tabelul 4.

Art. 33 Informatii privind sistemul statelor membre pentru supravegherea si controlul transferurilor de deseuri 
exclusiv în limitele competentei acestora
Exista un sistem de supraveghere si control al transferurilor de deseuri în limitele competentei acestora?
(va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_|Nu ... |_|
În cazul în care exista un astfel de sistem, aplicati sistemul prevazut la titlurile II si VII din regulament?
(va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_|Nu ... |_|
În cazul în care aplicati un sistem diferit decât cel prevazut la titlurile II si VII din regulament, va rugam
oferiti detalii cu privire la sistemul aplicat:
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Art. 24 si 
articolul 50 
alineatul (1)

Informatii privind transferurile ilegale de deseuri
A existat vreun caz? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_|Nu ... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, completati tabelul 5.
Va rugam furnizati informatii privind modul în care transferurile ilegale de deseuri sunt prevenite, 
depistate si sanctionate în conformitate cu legislatia interna:

Art. 50 
alineatul (2)

Informatii privind controalele prin sondaj asupra transferurilor de deseuri sau a recuperarii sau eliminarii
aferente
Numarul de controale efectuate pentru transferurile de deseuri sau recuperarea sau eliminarea 
aferenta:
Numarul de transferuri ilegale presupuse, constatate în timpul controalelor efectuate:
Observatii suplimentare:

Art. 6 Informatii privind garantia financiara sau asigurarea echivalenta care acopera costurile de transport, 
recuperare sau eliminare si depozitare a deseurilor, inclusiv cazurile prevazute la articolele 22 si 24
Va rugam furnizati detalii privind dispozitiile legislatiei interne adoptate în temeiul prezentului articol:

Art. 55 Informatii privind birourile vamale desemnate de statele membre pentru transferurile de deseuri care 
intra si ies din Comunitate
Exista vreo desemnare? (va rugam bifati, dupa caz) Da ... |_| Nu ... |_|
În cazul unui raspuns afirmativ, completati tabelul 6.

Nota pentru completarea tabelelor:
Codurile D si R sunt cele mentionate la anexele IIA si IIB la Directiva 2006/12/CE.
Codurile de identificare a deseurilor sunt cele mentionate la anexele III, IIIA, MB, IV si IVA la
prezentul regulament.
Tabelul 1
Informatii privind exceptiile de la punerea în aplicare a principiilor proximitatii, prioritatii de
recuperare si autosuficientei [articolul 11 alineatul (3)]

Identificarea deseurilor
(cod)

Cantitate
(kg/litri)

Tara de destinatie (De)/
tara de expediere (Di)

Operatiunea de
eliminare Codul D

Trimiterea problemei la Comisie
(Da/Nu)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C1%5CSintact%202.0%5Ccache%5CLegislatia%20Uniunii%20Europene%5Ctemp%5C12020929.htm


     

     

Tabelul 2
Obiectii împotriva transferurilor sau eliminarii planificate [articolul 11 alineatul (1) litera (g)]

Identificarea deseurilor (cod) Cantitate
(kg/litri)

Tara de tranzit 
(T)/ tara de 
expediere (Di)

Motivele obiectiilor (va 
rugam bifati, dupa caz)

Instalatie

Art. 11 
alineatul
(1) litera
(g) 
punctul 
(i)

Art. 11 
alineatul
(1) litera
(g) 
punctul 
(ii)

Art. 11 
alineatul
(1) litera
(g) 
punctul 
(iii)

Nume în cazul 
articolului 11 
alineatul (1) 
(litera (g) punctul 
(ii)]

Operatiunea 
de eliminare 
Codul D

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabelul 3
Obiectii împotriva transferurilor sau recuperarii planificate [articolul 12 alineatul (1) litera (c)]

Identificarea deseurilor (cod) Cantitate 
(kg/litri)

Tara de destinatie Motivele obiectiilor si 
detalii privind legislatia 
interna aplicabila

Instalatia (din tara de 
destinatie)

    Nume Operatiunea 
de 
recuperare 
Codul R

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tabelul 4
Informatii privind deciziile autoritatilor competente de a emite acorduri prealabile (articolul
14)

Autoritatea 
competenta

Instalatia de recuperare Identificarea 
deseurilor (cod)

Perioada de 
valabilitate

Revocare 
(data)

Nume si 
nr.

Adresa Operatiunea 
de recuperare 
Codul R

Tehnologii utilizate de la pâna 
la



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Tabelul 5
Informatii privind transferurile ilegale de deseuri (*) [articolul 24 si articolul 50 alineatul (1)]
(*)Informatii privind cazurile care au fost încheiate în perioada raportarii.

Identificarea 
deseurilor (cod)

Cantitate 
(kg/litri)

Tara de 
destinatie (De)
si tara de 
expediere (Di)

Identificarea motivului ilegalitatii 
(eventuale trimiteri la articolele 
încalcate)

Responsabilul de ilegalitate 
(va rugam bifati, dupa caz)

Masuri 
adoptate, 
inclusiv 
eventualele

  Notificator Destinatar Altul  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Tabelul 6
Informatii  privind  birourile  vamale  desemnate  de  statele  membre  pentru  transferurile  de
deseuri care intra si ies din Comunitate (articolul 55)

Birou vamal

Birou Amplasament Tari importatoare/exportatoare controlate

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Publicat în Editia Speciala a Jurnalului Oficial cu numarul 0 din data de 1 ianuarie 2007

Forma  sintetică  la  data  23-iul-2015.  Acest  act  a  fost  creat  utilizând  tehnologia  SintAct®-Acte  Sintetice.  SintAct®  şi
tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.


