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1. INTRODUCERE
Relativ recent, - 7Februarie 2011 - după dezbateri de aproape doi ani, Consiliul
Europei (CE) a finalizat Regulamentul privind criteriile ce trebuiesc îndeplinite, pentru
ca fierul vechi să înceteze de a fi încadrat în grupa deşeurilor.
Obligaţia de stabilire a unor criterii prin care deşeurile pot trece din aceasta grupă
în cea a produselor utilizabile, rezultă din Art.6(2)-Directiva 2008/98/, privind
deseurile.
Regulamentul 2011/02/07 nu a fost încă publicat in Jurnalul oficial al UE. La 20
de zile de la publicare, prevederile acestui regulament devin obligatorii.
Membrii UniRomSider au primit conţinutul acestui regulament. S-a solicitat de
unii membrii să se prezinte în mod deosebit obligaţiile care revin unităţilor din
siderurgie prin intrarea în vigoare a acestuia. Solicitarea este legitimă, deoarece
reglementarea este destul de concis redactată, referindu-se doar strict la criterii şi
anume:
a) Criterii ce trebuiesc îndeplinite de materiile prime ce intră în procesul
reciclării/recuperării (valorificarii).
b) Criterii aplicabile tehnicilor şi proceselor de tratament, folosite în
procesul de reciclare a deşeurilor, pentru a le aduce în situaţia unei valorificări eficiente
şi cu impact negativ minim asupra mediului şi sănătăţii oamenilor.
c) Criterii de apreciere a calitîăţii produselor rezultate din procesul
reciclării, încadrate într-o specificaţie tehnică/standard în vederea punerii în piaţă.
Prezenta NOTĂ, îşi asumă acest obiectiv, prin supunerea dezbaterii a
interpretarilor noastre asupra aspectelor care rezultă din:
-

Regulamentul 2011/02/07

-

Studiul “End of Waste Criteria - Iron and Steel Scrap-“, Seville, 13 Nov

2009, realizat de Joint Research Centre (J.R.C) of the European Commission &
Institute for Prospective Technological Studies(IPTS), care a stat la baza dezbaterilor
privind finalizarea şi aprobarea criterilor incluse în regulamentul CE.
-

Regulamentul REACH 1907/2006

-

NOTE de sinteză anterioare elaborate de UniRomSider, care conţin

interpretări pe baza de documente de referinţă ce nu mai sunt reluate în aceasta

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail:
office@uniromsider.ro
cu subiectul: text integral.

