Subject: Consultare publica a Comisiei europene privind evaluarea revizuirii actualului regulament
privind transferurile de deseuri

Stimate domnule presedinte,
Comisia Europeana a lansat o consultare publica online privind revizuirea Regulamentului
care reglementeaza transferurile de deseuri la nivel transfrontalier (RTD).
Context:
Tranzitia catre o economie circulara este acum o prioritate esentiala pentru UE. Situatia era
diferita în 2006, atunci când a fost adoptat actualul RTD, si, prin urmare, economia circulara
nu a fost inclusa ca obiectiv explicit al regulamentului. Scopul consultarii este de a evalua
necesitatea adoptarii unor masuri suplimentare la nivelul UE în conformitate cu RTD, de a
examina optiunile de politica si de a evalua impactul potential al acestor opțiuni de politica
din punct de vedere economic, social si de mediu.

Pactul verde al Comisiei Europene prevede masuri de mobilizare a industriei pentru o
economie curata si circulara. De asemenea, acesta defineste viziunea Comisiei potrivit careia
UE ar trebui sa înceteze sa-si mai exporte deseurile în afara UE si, prin urmare, ar trebui sa
revizuiasca normele privind transferurile de deseuri. Noul Plan de actiune privind economia
circulara anunta ca revizuirea „va viza, de asemenea, restrictionarea exporturilor de deseuri
care au un impact nociv asupra mediului si a sanatatii în tari terte sau care pot fi tratate în
cadrul UE”.

Cine poate participa la consultare : toti cetatenii si comunitatea larga de parti interesate.
Consultarea va reuni atât opinii generale ale publicului cu privire la provocarile legate de
transferul deseurilor, cât si informatii si opinii mai detaliate ale autoritatilor publice, expertilor
si actorilor privati implicati în transportul si gestionarea deseurilor.

Consultarea online este deschisa până la 30 iulie 2020, iar formularul poate fi completat în
româna la adresa:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WasteShipmentRegulationPublicConsultation?surveylan
guage=ro
ATENTIE! Pentru cei care nu au mai participat la o consultare publica europeana,
înregistrarea în sistemul ECAS este obligatorie:
https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Contact direct pentru mai multe detalii despre aceasta consultare si despre actiunile europene
în domeniul transferului de deseuri: ENV-WASTE-SHIPMENTS@ec.europa.eu
Sursa generala de informare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
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