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În acest număr:

Noutăți privind gestionarea ambalajelor, a echipamentelor
electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor portabili
Ca urmare a blocajului de pe piață și a imposibilității atingerii obiectivelor de
reciclare/valorificare stabilite de către Uniunea Europeană, au fost modificate
prevederile privind taxele la Fondul pentru Mediu. Cea mai importantă modificare
constă în introducerea unei taxe pentru operatorii economici care introduc pe
piața națională echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori
portabili.
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Noutăți privind gestionarea ambalajelor, a echipamentelor
electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor portabili
Joi au fost publicate în Monitorul Oficial două ordonanțe de urgență privind
modificarea Ordinului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de
ambalaje.
Ambalaje și deșeuri de ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate își pot
îndeplini obiectivele de reciclare/valorificare individual, prin colectarea și
valorificarea deșeurilor de ambalaje atât din activitatea proprie, cât și preluate
de la alți generatori de deșeuri.
Operatorilor economici care preiau transferul de responsabilitate pentru
gestionarea deșeurilor de ambalaje și nu îndeplinesc obiectivele de valorificare și
reciclare stabilite de lege timp de 2 ani consecutivi de la momentul constatării, li
se anulează licența de operare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
constatării.
De asemenea, se transferă o presiune mai mare operatorilor economici care
preiau transferul de responsabilitate pentru ambalaje și anvelope uzate, aceștia
plătind pentru diferența dintre obiectivele anuale și cantitățile efectiv valorificate
pentru care au preluat responsabilitatea.
Bunuri destinate dezmembrării
Operatorii economici care dau spre vânzare bunuri destinate dezmembrării nu
mai au obligația plății contribuției de 3% din veniturile realizate din vânzarea
acestora.
Echipamente electrice și electronice („EEE”) și baterii și acumulatori
portabili („B/A”)
Se vor introduce începând cu 1 ianuarie 2017, contribuții noi la Fondul pentru
Mediu, respectiv:
- O contribuție de 4 Ron/kg, respectiv 20 Ron/kg (în funcție de categoria de
EEE-uri), pentru diferența dintre cantitățile de EEE-uri introduse pe piață și
cantitățile constatate de către Administrația Fondului pentru Mediu („AFM”)
ca introduse pe piață (până la 31 decembrie 2017);
- Începând cu 1 ianuarie 2018 contribuția va fi datorată pentru diferența
dintre obiectivele de colectare de deșeuri de EEE și cantitatea efectiv
colectată;
- O contribuție de 4 Ron/kg pentru diferența dintre cantitățile de B/A
introduse pe piață și cantitățile constatate de către AFM ca introduse pe
piață (până la 31 decembrie 2017), iar începând cu 1 ianuarie 2018
contribuția va fi datorată pentru diferența dintre obiectivele de colectare de
deșeuri de B/A și cantitatea efectiv colectată;
Aceste contribuții se vor plăti anual.
Operatorii economici care preiau transferul de responsabilitate pentru
gestionarea colectării deșeurilor de EEE-uri și baterii și acumulatori portabili vor
plăti aceleași contribuții de mai sus pentru diferența dintre obiectivele de
colectare și cantitățile efectiv colectate.
Ce înseamnă pentru tine?
Aceste modificări referitoare la gestionarea ambalajelor, a deșeurilor de
ambalaje, a EEE, B/A și a anvelopelor pot atrage după sine obligații suplimentare
semnificative din punct de vedere al contribuțiilor la Fondul pentru Mediu.
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Presiunea pe care o au operatorii economici care preiau transferul de
responsabilitate de a realiza obiectivele de gestionare a deșeurilor va duce la
creșterea semnificativă a costurilor acestora și implicit a onorariilor.
În acest sens, recomandăm societăților să analizeze posibilitatea îndeplinirii
individuale a unei părți cât mai mare posibil din obiectivele de gestionare a
deșeurilor respective.
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