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Noi obligații pentru producatorii de echipamente electrice și electronice

Deșeurile de echipamente electrice și electronice („DEEE”) cum ar fi computere, televizoare, frigidere și
telefoane mobile sunt o parte din deșeurile cu cea mai rapida creștere din Uniunea Europeana. Conform
informațiilor publicate pe site-ul Comisiei Europene, acestea vor depași cantitatea de 12 milioane de tone
pâna în 2020.
Ca urmare a gestionarii defectuoase a deșeurilor electrice și electronice, la începutul anului 2019, Comisia
Europeana a transmis României o scrisoare de notificare oficiala cu privire la deficiențele în adoptarea normelor
UE privind DEEE, acesta fiind primul pas în cazul începerii procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.
Daca România nu ia masuri în acest sens, Comisia Europeana poate decide sa trimita mai departe o notificare catre
Curtea Europeana de Justiție și sa impuna sancțiuni financiare semnificative.
În acest context, e important de reamintit companiilor ca au ramas mai puțin de 3 luni pâna la intrarea în vigoare a
contribuției pentru nerealizarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
În prezent, o contribuție de 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (pentru lampi), se datoreaza pentru diferența dintre
cantitațile de echipamente electrice și electronice („EEE”) declarate ca fiind introduse pe piața naționala și
cantitațile constatate de Administrația Fondului pentru Mediu. Începând cu anul viitor, aceasta contribuție pentru
nedeclararea EEE se transforma în contribuție pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare.

Cine sunt operatorii economici obligați la plata contribuției pentru EEE introduse pe piața?

Frecvent, se face confuzie între producatorii de EEE-uri în sensul legislației de mediu și producatorii de EEE-uri în
sensul operatorilor economici care fabrica EEE-uri.
Astfel, operatorii economici considerați producatori, în sensul legislației de mediu, sunt acele societați care au
sediul în România și fabrica echipamente electrice și electronice sau ale caror EEE-uri sunt proiectate sau fabricate
și comercializate sub propria marca comerciala. Sau operatorii economici care revând pe teritoriul României sub
propria marca comerciala echipamente produse de alți furnizori.
Totodata, producatori de EEE-uri sunt considerați și acei operatori economici care au sediul în România și importa
/ achiziționeaza intracomunitar EEE-uri sau care au sediul într-un alt stat membru sau într-o țara terța și vând EEE
în România prin mijloace de comunicare la distanța direct gospodariilor particulare sau utilizatorilor în afara
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gospodariilor particulare.
În vederea introducerii pe piața a EEE-urilor, producatorii au obligația de a se înregistra la Agenția Naționala
pentru Protecția Mediului (ANPM), în Registrul producatorilor de echipamente electrice și electronice. Astfel, vor
primi un numar de înregistrare care va fi comunicat tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vândute EEE-urile.

Ce obligații vor avea producatorii de EEE-uri în 2020 fața de 2019?
Începând cu data de 1 ianuarie 2020, operatorii economici care introduc pe piața naționala echipamente electrice și
electronice vor datora contribuția de 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (pentru lampi), pentru diferența dintre cantitațile
de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzatoare obligațiilor anuale de colectare (45%) și
cantitațile efectiv colectate.
Totodata, începând cu 1 ianuarie 2020, producatorii de EEE-uri vor fi obligați sa se înregistreze și în format online
în Registrul național al producatorilor de EEE-uri.
În perioada 2017 – 2020, rata de colectare pe care trebuie sa o atinga producatorii de echipamente electrice și
electronice este de 45%. O alta modificare va intra în vigoare începând cu anul 2021, și anume rata de colectare
care va crește la 65%.
Având în vedere toate aspectele menționate mai sus, cu siguranța data de 1 ianuarie 2020 va veni cu noi provocari
pentru toți producatorii de EEE-uri cât și pentru organizațiile colective care acționeaza în numele acestora, în ceea
ce privește modul de gestionare a DEEE-urilor și de raportare a acestora catre Administrația Fondului pentru
Mediu.
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