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ANEXĂ 

la 

Propunerea de decizie a Consiliului 

privind prezentarea, în numele Uniunii Europene, a unor propuneri de modificare a 

anexei IV la Convenția de la Basel privind controlul transporturilor transfrontaliere de 

deșeuri periculoase și al eliminării acestora, cu ocazia celei de a 15-a reuniuni a 

conferinței părților, și privind poziția Uniunii Europene referitor la propunerile 

formulate de celelalte părți de modificare a anexei IV și a altor anexe     
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ANEXĂ  

 

Propunerea UE privind modificări ale anexei IV la Convenția de la Basel (propunerea 

unui nou text pentru anexa IV): 

 

Anexa IV
1
 

Operațiuni de eliminare 

Există două categorii de operațiuni de eliminare, și anume operațiunile de recuperare și 

operațiunile fără recuperare. Secțiunea A cuprinde operațiunile fără recuperare, iar secțiunea 

B operațiunile de recuperare. 

Prezenta anexă acoperă operațiunile de eliminare, inclusiv operațiunile intermediare. 

Prezenta anexă acoperă toate operațiunile de eliminare, indiferent de statutul lor juridic și, ca 

atare, indiferent dacă sunt sau nu sunt considerate a fi raționale din punct de vedere ecologic. 

  

A. Operațiuni fără recuperare 

O operațiune fără recuperare este o operațiune care nu este o operațiune de recuperare chiar și 

în cazul în care operațiunea a avut drept consecință secundară recuperarea de substanțe sau de 

energie. 

D*1 Depozitare la o rampă de gunoi la suprafața solului, izolată de mediu 

D*2 Acumulare la suprafață (de ex. depunerea de deșeuri lichide sau nămoloase în bazine, 

iazuri de decantare sau în rezervoare de acumulare). 

D*3 Depozitare pe un alt fel de teren decât cel menționat la D*1 și D*2 (de exemplu, 

depozitare permanentă deasupra solului) 

D*4 Depozitare subterană permanentă (de exemplu, plasarea de containere într-o mină). 

D*5 Depozitare într-un alt fel de teren decât cel menționat la D*4 (de exemplu, injectare în 

puțuri, în domuri saline sau în depozite geologice naturale) 

D*6 Tratare în mediul terestru la locul depozitării (de exemplu, biodegradare sau tratare 

chimică în sol) 

D*7 Evacuare în mediul acvatic, exceptând mările/oceanele 

D*8 Evacuare în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin 

D*9 Evacuare în atmosferă (de exemplu, ventilarea gazelor comprimate sau lichefiate) 

D*10 Tratare termică, alta decât cea menționată la R*5 în secțiunea B (de exemplu, 

incinerarea) 

D*11 Operațiuni de eliminare definitivă, altele decât cele menționate la D*1 – D*10 

D*12 Tratare biologică înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea A 

D*13 Tratare fizică/mecanică (de exemplu, evaporare, uscare), tratare fizică/chimică (de 

exemplu, extracție cu solvenți), tratare chimică (de exemplu, neutralizare, precipitare) sau 

                                                 
1
 Modificările aduse prezentei anexe intră în vigoare la [data la care se împlinesc doi ani de la adoptarea 

de către conferința părților], iar asteriscurile nu vor mai fi utilizate începând cu [data la care se 

împlinesc patru ani de la adoptarea de către conferința părților]. 
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imobilizare (de exemplu, stabilizare, solidificare), înainte de efectuarea oricăreia dintre 

operațiunile din secțiunea A 

D*14 Tratare mecanică, alta decât cea menționată la D*15 (de exemplu, dezmembrare, 

sortare, sfărâmare, compactare, peletizare, mărunțire, condiționare, separare) înainte de 

efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea A 

D*15     Mixare, inclusiv combinare, înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la 

secțiunea A 

D*16     Recondiționare înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea A 

D*17 Alte tratamente decât cele menționate la D*12 – D*16, înainte de efectuarea oricăreia 

dintre operațiunile de la secțiunea A 

D*18 Depozitare temporară înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea 

A 

 

B. Operațiuni de recuperare 

O operațiune de recuperare înseamnă orice operațiune care are drept rezultat principal faptul 

că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un 

anumit scop, sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv, în 

întreprinderea respectivă sau în economie în general. 

R*1 Pregătire în vederea reutilizării (de exemplu, verificare, curățare, reparare, 

recondiționare) 

R*2 Reciclarea substanțelor organice 

R*3 Reciclarea metalelor și a compușilor metalici 

R*4 Reciclarea altor materiale anorganice 

R*5 Tratare termică având drept scop principal generarea de energie  

R*6 Recuperare, alta decât operațiunile menționate la R*1 – R*5  

R*7 Tratare biologică înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea B 

R*8 Tratare fizică/mecanică (de exemplu, evaporare, uscare), tratare fizică/chimică (de 

exemplu, extracție cu solvenți) sau tratare chimică (de exemplu, neutralizare, precipitare), 

înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea B 

R*9 Tratare mecanică, alta decât cea menționată la R*10 (de exemplu, dezmembrare, 

sortare, sfărâmare, compactare, peletizare, mărunțire, condiționare, separare) înainte de 

efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea B 

R*10     Mixare, inclusiv combinare, înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la 

secțiunea B 

R*11     Recondiționare înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea B 

R*12 Alte tratamente decât cele menționate la R*7 – R*9, înainte de efectuarea oricăreia 

dintre operațiunile de la secțiunea B 

R*13 Depozitare temporară înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile de la secțiunea 

B 

 


