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ANNEX 

 

ANEXĂ 

 

la 

RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR 

referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind deșeurile, care include raportul 

de alertă timpurie destinat statelor membre expuse riscului de a nu îndeplini obiectivul 

privind pregătirea pentru reutilizare/reciclarea deșeurilor municipale stabilit pentru 

2020 

{SWD(2018) 413 final} - {SWD(2018) 414 final} - {SWD(2018) 415 final} - 

{SWD(2018) 416 final} - {SWD(2018) 417 final} - {SWD(2018) 418 final} - 

{SWD(2018) 419 final} - {SWD(2018) 420 final} - {SWD(2018) 421 final} - 

{SWD(2018) 422 final} - {SWD(2018) 423 final} - {SWD(2018) 424 final} - 

{SWD(2018) 425 final} - {SWD(2018) 426 final}  
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Tabelul 1 Rezumat al statelor membre ale UE1 care prezintă riscul de a nu fi pregătite în vederea 

atingerii obiectivului pentru 2020 privind reutilizarea/reciclarea deșeurilor municipale, nu se înscriu 

în calendarul stabilit în vederea atingerii obiectivului pentru 2020 privind recuperarea deșeurilor 

provenite din activități de construcții și demolări și/sau nu îndeplinesc obiectivele obligatorii în 

vigoare stabilite în legislația relevantă privind deșeurile. Conform datelor furnizate de statele 

membre. 

Stat 
membru 

Risc de 
neîndeplinire 
a obiectivului 
pentru 2020 

privind 
reutilizarea și 

reciclarea 
deșeurilor 
municipale  

(date din 
2015) 

Progrese în 
direcția 

îndeplinirii 
obiectivului 
pentru 2020 

privind o rată 
a recuperării 

deșeurilor 
provenite din 
activități de 
construcții și 
demolări de 

70 %  
(date din 

2014) 

Obiectivul 
privind 

colectarea 
deșeurilor de 
echipamente 

electrice și 
electronice 

(DEEE)  
(date din 

2015) 

Obiective privind 
ambalajele: 

obiectiv general în 
materie de 

reciclare; obiective 
specifice pentru 
materiale (date 

din 2015) 

 Obiective 
privind 

depozitele de 
deșeuri  

(data aplicării; 
date pentru 
perioada de 

raportare 
2013-2015) 

BG      

CY  O rată de 
recuperare de 

sub 60 %  

Date din 2014 - obiectiv general 
în materie de 

reciclare  
- lemn  
- sticlă 

(date din 2014) 

50 % (2013) 

HR    - lemn 
- metal 

75 % (2013) 

EE      

FI    lemn  

EL  O rată de 
recuperare de 

sub 60 % 

 sticlă 50 % (2013) 

HU    - reciclare 
generală  

- sticlă 

 

LV     50 % (2013) 

                                                            
1 Celelalte 10 state membre care nu sunt incluse în tabelul 1 nu sunt considerate a fi expuse riscului de a nu 
atinge obiectivul pentru 2020 privind reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale, raportează rate de 
recuperare a deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări de 60 % sau mai mari și respectă 
celelalte obiective în vigoare analizate în tabel. 
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MT   Date din 2014 - reciclare 
generală 
- hârtie 
- lemn 
- metal 
- sticlă 

(date din 2014) 

Nu s-au 
raportat date 

PL    sticlă  

PT    sticlă  

RO   Date din 2014 sticlă (date din 
2014) 

 

SK  O rată de 
recuperare de 

sub 60 % 

  50 % (2013) 

ES      

SE  O rată de 
recuperare de 

sub 60 % 

   

FR     Nu s-au 
raportat date 

IT     Nu s-au 
raportat date 

CZ  
 

  50 % (2013) 

 


