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COSTURILE RECICLĂRII 

Înțelegerea economiei de reciclare trebuie stâns

legată de înțelegerea structurii costurilor companiilor 

și a diferitelor componente ale costului:

• COSTURI DE CAPITAL: 

 Toate activele legate de procesarea deșeurilor 

 (clădiri, mașini, echipamente, brevete, etc.);

• COSTURI TEHNICE IMPARTITE ÎN:

– Birouri, cheltuieli administrative și cheltuieli de 

 întreținere: toate costurile legate de personalul 

 care nu lucrează direct în producție;

– Costuri operaționale - elementele de bază: toate  

costurile legate de depoluarea, prelucrarea, eliminarea 

adecvatăa  deșeurilor etc;

– Costuri operaționale - calitate și servicii: toate costurile 

legate de calitate, caracterizarea deșeurilor, raportarea 

 adecvată și respectarea celor mai bune tehnologii 

 disponibi-l BeA T și standarde de reciclare etc.

Studiul include costurile operaționale - elementele 

de bază și costurile operaționale - calitate și servicii. 

Alte componente ale costurilor, cum ar fi costurile de 

capital, administrative și de intretinere, nu sunt luate 

în considerare în acest studiu.

INTRODUCERE

Directiva UE pentru DEEE-uri a intrat în vigoare în 2003, 

iar în 2015 aproximativ o treime din volumul total de 

echipamente electrice și electronice (EEE) care a fost 

introdus pe piață (POM) a fost raportat ca fiind colectat și 

tratat în conformitate cu prezenta directivă.

Diferiți factori afectează funcționarea pieței de colectare 

și tratare a DEEE, în special:

1. Valoarea pozitivă intrinsecă a anumitor produse / 

componente DEEE,

2. Volatilitatea prețurilor materiilor prime care rezultă 

din tratare,

 

3. costurile generate de respectarea cerințelor legale 

 în domeniul logisticii, depoluării și muncii;

4. “Colectarea” selectiva pe scară largă a produselor, 

 a componentelor și materialelor, care împiedică 

 calitatea generală a tratării.

Unii factori depind de dinamica care nu se află sub 

controlul industriei de reciclare sau a actorilor implicați 

în etapa scoaterii din uz (cum ar fi valoarea de piață a 

mărfurilor sau compoziția materială a produselor), în timp 

ce alții sunt direct legați de respectarea cerințelor legale 

și distorsiunile care se produc pe piață.

Costuri 

operaționale 

(1+2)

Costuri tehnice

(1+2+3)

Costuri totale

(1+2+3+4)

COSTURI OPERAȚIONALE 

de bază

COSTURI OPERAȚIONALE

Calitate & Servicii

BIROURI, ADMINISTRATIV

& ÎNTREȚINERE

1

2

3

4 COSTURI DE CAPITAL

COMPONENTE VARIATE DE COST PENTRU TRATAREA DEEE-URILOR
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13 membri EERA, cuprinzând 27 de fabrici de tratare în 13 

țări, cu un volum total raportat de 465.000 tone, din date 

furnizate peste 2016. Volumul raportat a vizat diverse 

categorii de colectare; pentru echipamentele de Răcire și 

Congelare (C&F) au existat 6 răspunsuri, pentru LCD-uri 

10, Lămpi 3 (în continuare excluse), Echipamente de uz 

caznic mari (LDA) 9, Echipamente de uz casnic mici (SDA) 

12 și IT 11.

Au fost investigate două elemente principale:

• ”Colectarea” informală a produselor întregi, în special 

a celor care au o valoare economică mai mare sau un 

potențial de reutilizare, care nu ajung în sistemele tip 

take-back create de producători și importatori, și

• ”Colectarea” informală a componentelor, care are nu 

doar consecințe asupra mediului, dar și economice.

De cele mai multe ori, produsele casate de către 

consumatori sunt colectate informal în categoriile 

de colectareLCD-uri, Răcire și Congelare și IT pentru:

• valoarea economică a unor componente din produ-

sele casate (de exemplu, compresoare, cabluri care 

conțin cupru, plăci de circuite imprimate) sau

• potențiale venituri care pot fi obținute la revânzarea 

produselor în străinătate în scopul refolosirii, tranzac-

ționate în cea mai mare ilegal, sau

• tratarea acestora este mai ieftină în țările în care 

respectarea legislației UE pentru DEEE-uri nu este 

necesară sau legislația nu este pusă în aplicare 

În ciuda diferențelor dintre categoriile de colectare și 

modul real în care produsele sunt colectate* efectiv în 

Europa, s-a făcut o analiză orientativă a prezenței relative 

a produselor în fluxul de întoarcere.

”COLECTAREA” INFORMALĂ A DEȘEURILOR: CONSECINȚELE ECOLOGICE ȘI ECONOMICE 

PENTRU SOCIETATE 

 15% C&F

23% IT 16% SDA

26% LDA

20% LCD

PROCENTUL DE CATEGORII DE PRODUSE ÎN STUDIU

* f.i. laptopurile apar adesea atât în categoria LCD, cât și în categoria IT, 

indiferent de categoria de colectare oficiala pe care sunt alocate.

”COLECTAREA” INFORMALĂ A PRODUSELOR ÎNTREGI 
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COLECTARE 

SISTEME DE RACIRE 

SI CONGELARE

În plus, față de colectarea informală a produselor întregi, 

la punctele de colectare sau în timpul etapelor anterioare 

predării la fabrici de reciclare, componentele și materi-

alele cu valoarea mare sunt îndepărtate. Acest lucru are 

atât consecințe asupra mediului, dar și economice și 

un impact social care subminează raționamentul din 

spatele directivei DEEE și a pachetului Economiei 

Circulare (crește nivelul de protecție a mediului și recu-

perarea materialului pentru a alimenta economia UE). 

Consecințele economice în conformitate cu modelul 

actual de afaceri, adoptat de asociațiile cu preluarea 

responsabilității producătorilor în Europa, au un impact 

direct asupra rentabilității reciclatorilor.

Datorită comerțului cu laptop-uri, tablete și televizoare 

LCD (într-o măsură mai mică), precum și a lipsei de alte 

puncte de desfacere pentru CRT, care sunt relativ mai 

puțin valoroase, prezența efectivă a produselor valoroase 

este semnificativ mai scăzută în canalele de colectare 

raportate oficial, iar la TV CRT este mai mare.

Laptopurile (10%-20%), monitoarele LCD si TV-urile

(20%-40%) sunt semnificativ slab reprezentate în 

volumele de colectare raportate. Rezultatele acestui 

studiu sunt comparabile cu cele ale proiectului ProSUM. 

www.prosumproject.eu. 

2016 date pe baza a 58.000 tone,

17 locații.

Nota: doar 48% din C&F este 

raportat ca fiind colectat in EU.

Nivel colectare

Cabluri lipsă

Compresoare 22%

22%

24%

07%Carcase

Alte piese

PRODUSE PRIMITE ÎN INSTALAȚIILE DE TRATARE ÎN PROCENTE DE VOLUME GENERATE DE DEEE (= 100 %).

ProSUM 2014/2015
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EERA 2016

TV LCD TV LCDTV CRT TV CRT

52%

Monitor CRT Monitor CRTLaptop LaptopMonitor LCD Monitor LCD

92%

48%

140%

8%

20%

73%

51%

162%

14%

COLECTAREA COMPONENTELOR
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COLECTARE 

ECHPAMENTE 

CASNICE DE MICI 

DIMENSIUNI ȘI IT

2016 date pe baza a 63.000 tone,

12 locații.

Nota: 6% din SDA tratate la recicla-

tori constau in laptopuri, tablete, 

telefoane mobile si console de 

jocuri.

Nivel colectare

Cabluri lipsă

Placi circuite

Baterii

Alte piese

16%

14%

1%

15%

COLECTARE ECRANE

2016 date în baza a 77.000 tone

20 locații.

Nota: 66% din ecranele tratate in 

UE încă sunt CRT-uri.

Nivel colectare

Cabluri lipsă

Motoare cu 
Cu/Fe 

Placi circuite

Drivere

Baterii

Alte piese

30%

32%

15%

15%

8%

5%

COLECTAREA 

ECHIPAMENTELOR 

CASNICE DE MARI 

DIMENSIUNI

2016 date în baza a 100.000 tone,

20 locații.

Nota: Doar 32% din LDA sunt 

raportate ca fiind colectate in UE.

Nivel colectare

Cabluri lipsă

Motoare cu 
Cu/Fe 

Carcase

Alte piese

2%

3%

11%

10%
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Din punct de vedere al protecției mediului, colectarea 

informală a produselor cât și a componentelor (în special 

a compresoarelor) de la C&F este alarmantă, datorită 

eliberării substanțelor care diminuează stratul de ozon 

(CFC) din circuitul de refrigerare. Rata de colectare infor -

mală a produselor este de 48%. 

În plus, rata de colectare informală a compresoarelor este 

de 22%. Atunci când se extrapolează cifrele provenite 

din cantitățile gestionate în acest studiu la volumele 

întregi raportate in UE, adică 1,7 milioane de tone de 

DEEE generate, se ajunge la o cantitate echivalenta cu 

8 milioane tone CO2 pe an

Din punct de vedere economic, atunci când se ia în 

considerare totalul DEEE generat în UE 28 (+ Norvegia 

și Elveția), pierderile estimate legate de componente 

pentru anul 2016 se ridică la aproximativ 171 milioane 

EUR din valoarea materialului deturnat.

COLECTAREA INFORMALĂA  C&F ÎNSEAMNĂO  EMISIE INUTILĂD E 8 MILIOANE DE TONE DE CO 2 PE AN, CARE ESTE 

ECHIVALENTĂ CU O CANTITATE ANUALĂD E EMISII A 6 MILIOANE DE MAȘINI

PIERDERI ESTIMATE (IN EURO ȘI KILOTONE PE AN) REFERITOARE LA COLECTAREA INFORMALĂA  COMPONENTELOR C&F, 

ECRANE, LDA SI SDA+IT

Pierderi totale (milion € / an) Pierderi totale in kilotone in EU 28+2 2016 in baza 

unui total DEEE generat total WEEE generated

€ 25 € 9 € 120€ 17 81 kt19 kt17 kt51 kt
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Analiza costurilor de reciclare face posibilă descrierea 

“costului tehnic minim” pentru reciclarea conformă și 

cuantifica “beneficiile de cost și câștigurile nemeritate” 

în cazul reciclării neconforme. Analizele constau în 

următoarele elemente: 

CABLURI

€ 78.000.000

€ 14.000.000

COMPRESOARE

€ 40.000

BATTERII

€ 28.000.000

PLACI DE CIRCUITE

€ 43.000.000

DRIVERE

Costuri referitoare la tratare 

(tocare, separare fractie)

#1

#4

#2

#5

#3

Costuri referitoare la demonstrarea nivelului de 
conformitate cu legislația, calitatea și nivelul servi-
ciilor (de exemplu, clasificarea deșeurilor, controlul și 

raportarea către autorități / sistemele de conformitate) 
și punerea în aplicare a standardelor)

Costuri referitoare la eliminarea 

fractiilor periculoase din activitati 

de depoluare (cerinte Anexa VII)

Costuri referitoare la eliminarea compoentelor 

nepericuloase provenite din tratare

Costuri referitoare la 

depoluare

VALOARE COMPONENTELOR COLECTATE ÎN 2016 (IN MILIOANE DE €) 

€ 8.000.000

BOBINE MOTOARE CU/FE

IMPACTUL RECICLARII NECONFORME
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ALCĂTUIREA COSTURILOR PENTRU RECICLAREA COMPLETĂ A CATEGORIILOR DE PRODUSE 

DE DEEE

€ /tone metrice (MT)

Tratare

Total €/MT

Total €/MT

Total €/MT

Depoluare 

Conformare

Conformare €41

€27

Conformare €50

ECHIPAMENTE FRIGORIFICE

Eliminare 
periculoase €17

€9

Eliminare 
periculoase €36

Eliminare 
nepericuloase

€7

Eliminare 
nepericuloase

Eliminare
nepericuloase

€6

Depoluare €59

Eliminare 
periculoase

€35

Depoluare €114

Tratare €77

€82

Tratare €76

€201

€157

€282€ /tone metrice (MT)

CRT TV/MONITOR

€ /tone metrice (MT)

TELEVIZOARE CU 

ECRAN PLAT

€4
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Când se analizează defalcarea costurilor operaționale 

legate de conformare, se pot lua următoarele detalii 

in considerare:

• Costurile medii de audit pentru a demonstra 

 legalitatea, calitatea și respectarea serviciilor 

 variază între 4 € (LHHA) și € 8 (C&F) pe tonă.

• Costurile pentru raportarea către autorități, schemele 

de conformitate etc. variază între 37 € (SHA) și 

 42 € (LHA) pe tonă.

• Costurile forței de muncă depind în mare măsură de 

locația instalației și pot varia foarte mult în funcție 

de salariul forței de muncă din Europa. Aceste costuri 

sunt cele mai ridicate pentru CRT și SDA, deoarece 

aceste categorii necesită mai multă depoluare 

 manuală și dezmembrare.

• Costurile de eliminare a deșeurilor nepericuloase 

sunt de obicei mai mici cu 10% din costurile 

 operaționale totale, cu excepția LHA (12%).

 

 Depozitarea deșeurilor periculoase poate fi 

 semnificativă (13% pentru depozitarea sticlei CRT-

Pb). Cifrele oferă o perspectivă asupra potențialelor 

economii în caz de nerespectare a diferitelor cerințe 

legale (de exemplu, nu se raportează, eliminarea 

 incorecta a deșeurilor, lipsa de caracterizare a 

 deșeurilor, etc.):

•  În varianta cea mai negativă, în care nu există nicio 

raportare sau raportare falsă și niciun audit, se poate 

realiza o reducere a costurilor cu până la 20% din 

costurile operaționale.

•  În cazul în care nu are loc nicio depoluare și tratare 

adecvată a deșeurilor sau raportarea lor e falsă, atunci 

se poate realiza o reducere a costului operațional cu 

50-60% pentru tratamentul C&F și CRT.

Total €/MT

Total €/MT

Conformare €37

Conformare €42

Eliminare 
periculoase €16

Eliminare 
periculoase

€3

Tratare €38

Depoluare €62

Tratare €141

€266

€120€ /tone metrice (MT)

€ /tone metrice (MT)

ELECTROCASNICE DE 

MARI DIMENSIUNI

ELECTROCASNICE 

DE MICI DIMENSIUNI

Eliminare 
nepericuloase

€10

Eliminare 
nepericuloase €15

Depoluare €22
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REDUCEREA COSTURILOR OPERAȚIONALE POTENȚIALE DATORATE TRATAMENTULUI NECONFORM AL CRT (€ / MT)

REDUCEREA COSTURILOR OPERAȚIONALE POTENȚIALE DATORATE TRATAMENTULUI NECONFORM AL LDA (€ / MT)

REDUCEREA COSTURILOR OPERAȚIONALE POTENȚIALE DATORATE TRATAMENTULUI NECONFORM AL C&F (€ / MT)

Reducerea potențială a costurilor care poate fi realizată 

prin tratarea neconformă depășește marjele economice 

normale ale reciclatorilor care acționează legal, aplicând 

cea mai bună tehnologie disponibilă și asigurând deplin 

respectarea cerințelor legale. Aceasta înseamnă că o 

concurență neloială a reciclatorilor neconformi este de 

natură să perturbe serios piața de reciclare a DEEE-urilor 

și, împreună cu exportul ilegal*, creeaza principalul

motiv pentru un mediu de lucru incorect în UE.

* Proiectul de combatere a comerțului ilegal cu DEEE-uri 

(CWIT) - 2015

Reciclare conformă

€282

0%

€50

€36

€114

€6

€76

Total  €/MT

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

Reciclare conformă

€120

0%

€42

€3

€22

€15

€38

Total  €/MT

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

Reciclare conformă

€201

0%

€41

€17

€59

€7

€77

Total  €/MT

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

Reciclare prin evitarea raportarilor 
și calitate neconformă

€232

€50

€36

€114

€6

€76

18%

Total €/MT

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

Reciclare prin evitarea raportarilor 
și calitate neconformă

Reciclare prin evitarea raportarilor 
și calitate neconformă

Reciclare prin evitarea eliminării 
conforme

€82

€50

€36

€114

€6

€76

71%

Total €/MT

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

Reciclare prin evitarea eliminării 
conforme

Reciclare prin evitarea eliminării 
conforme

€160 €84

20% 58%

€41 €41

€17 €17

€59 €59

€7 €7

€77 €77

Total €/MT Total €/MT

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

€78 €53

35% 56%

€42 €42

€3 €3

€22 €22

€15 €15

€38 €38

Total €/MT Total €/MT

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)

Beneficiu din neconformitate
(% din costuri operationale)
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Directiva DEEE privind prevederile legale referitoare la 

finanțare a rezultat în ultimii 10 ani în stabilirea sche-

melor de conformitate de către producătorii din diferite 

țări ale UE. Aceste așa-numite sisteme de preluare (TAKE 

BACK) sunt responsabile cu licitațiile pentru achiziționa -

rea de servicii logistice și de tratare furnizate de diferite 

companii logistice și de reciclare. În majoritatea cazu-

rilor, reciclatorii participa la aceste licitații de reciclare 

prin furnizarea unui tarif, exprimat de obicei în euro/t. 

În multe țări, sistemele de conformitate indexează tariful 

pe baza prețurilor de piață ale principalelor mărfuri (Fe, 

Al, Cu) și, în câteva cazuri, și pe baza prețului energiei.

Dar operațiunile economice sau de reciclare depind de 

două elemente distincte:

1. costurile operaționale ale fiecărei companii, care 

includ și depind de nivelul de conformitate și de 

serviciile furnizate; și 

2. Valoarea materială obținută din proces, care este 

puternic influențată de nivelul calității / colectării 

materialului furnizat.

 Din păcate, atunci când există o presiune substanțială 

asupra taxei prevăzute pentru costurile de tratare, 

prima variabilă a costurilor care poate fi redusă 

este scăderea calității tratării și limitarea eforturilor 

de depoluare, în special atunci când activitățile de 

aplicare a conformității nu sunt monitorizate sau sunt 

verificate insuficient, ceea ce este cazul multor țări.

 Cea de-a doua variabilă, “colectarea informală” este 

în întregime în afara controlului reciclatorilor, dar 

influențează în continuare profitabilitatea companiei 

și competitivitatea atunci când participă la licitații 

 de reciclare.

 Deși există un acord general cu privire la necesitatea 

aplicării unei tratări de înaltă calitate și a creării unor 

condiții de concurență echitabile prin intermediul 

standardelor, este important să se înțeleagă că:

• Atât adoptarea, cât și menținerea conformității cu 

standardele tehnice, conduc la creșterea costurilor 

 de conformitate,

• Tarife mai bune pot apărea din practici ilegale sau din 

tratarea sub-standardizată a fracțiilor.

• Cunoașterea costurilor operaționale pentru reciclarea 

conformă este esențială pentru factorii de decizie, 

pentru a preveni efectele sociale, ecologice și econo -

mice nedorite.

Presiunea exercitată de industria EEE de a reduce sau 

de a menține costurile în jos facilitează cu ușurință 

unele dintre forțele pieței nedorite, care creează 

pierderi economice și sociale.

Colectarea doar a acelor fracții foarte valoroase pro-

venite din deșeurile electrice și electronice generate 

este o problemă gravă care deseori depășește controlul 

sistemelor de conformitate și al reciclării. Monitorizarea 

și raportarea nivelurilor de colectare poate fi o soluție 

între partenerii contractuali pentru a crea practici de 

afaceri durabile. Următoarele recomandări sunt obținute 

pe baza analizei prezentate mai sus:

1.  Crearea unui “observator” pentru monitorizarea cos -

turilor operaționale în rândul reciclatorilor din UE, cu 

intervale de cost adaptate, pe baza primelor rezultate 

mentionate în acest studiu evidențiind gamele tipice 

de costuri ale elementelor de conformitate.

2.  Luați în considerare definirea costurilor operaționale 

minime pentru audit și respectarea conformitatilor, 

care să fie excluse din negocierile privind prețurile 

cu sistemele de conformitate. Aceasta ar trebui să fie 

baza comună, eventual indexată pe țară, a “costurilor 

ne-negociabile”.

3.  Stabilirea unui “observator” pentru monitorizarea ni -

velului de colectare în diferite țări / piețe și definirea 

unei baze comune (indicatori bazați pe valorile medii 

de piață ale fracțiilor) pentru estimarea pierderilor 

economice datorate eliminării. Aceasta ar putea in-

clude, în cele din urmă, evaluarea produselor întregi 

(deșeuri valoroase cum ar fi telefoanele mobile) 

 în fluxul de deșeuri, ceea ce reduce în continuare 

 valoarea economică intrinsecă a materialului primit.

4.  Luați în considerare includerea unui “index de co -

lectare” în negocierea contractelor cu schemele de 

conformitate, deoarece impactul economic al colec-

tării ar putea fi mai mare decât profitul obținut din 

procesarea individuală a fluxului de deșeuri.

5.  Îmbunătățirea rapoartelor privind colectarea și 

tratarea nu ar trebui privită ca un lux”, ci ca o cerință 

economică esențială de a avea condiții de concurență 

echitabile, care să asigure, cel puțin, conformitatea 

colectării și tratării. În mod specific, atunci când 

 se aplică, la nivelul unui stat membru, modelul 

conformării “tuturor actorilor implicați” sau include-

rea unor “estimări fundamentate”, acestea ar trebui 

însoțite, de asemenea, pe termen lung, de aplicarea 

standardelor de tratare CENELEC EN 50625 pentru 

fiecare operator.

RECOMANDARI
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Comandat de către EERA

Ianuarie, 2018

DECLARATIE DE DECLINARE A RESPONSABILITATII EERA

Acest raport a fost comandat de EERA și condus de UNU. Nici EERA, nici UNU, 

niciun angajat sau subcontractant nu prezinta nicio garanție, expresă sau 

implicită sau nu își asumă nicio răspundere juridică sau alt tip de răspunde-

re pentru acuratețea, exhaustivitatea sau utilizarea oricărei terțe părți sau 

pentru rezultatele utilizării oricăror informații, aparatura, produs sau orice 

procedeu dezvăluit in acest studiu sau că utilizarea sa nu va aduce atingere 

drepturilor de proprietate privată. Informațiile conținute în acest raport pot 

varia de la data publicării. În unele cazuri, pot apărea informații mai comple-

te sau actualizate după imprimarea acestui studiu. Toate cifrele prezentate 

aici sunt aproximări numai pe baza informațiilor disponibile. Măsurătorile 

efective pot varia. Acest raport nu va fi fotocopiat, reprodus sau distribuit 

altora fără acordul prealabil al EERA.

DECLARATIE DE DECLINARE A RESPONSABILITATII UNU

Denumirile folosite și prezentarea materialului în această publicație nu 

implică exprimarea oricărei opinii din partea UNU cu privire la statutul 

juridic al oricărei țări, teritorii, orașe sau zone sau a autorităților sale sau în 

ceea ce privește delimitarea frontierelor sau granițelor acestora. Mai mult 

decât atât, opiniile exprimate nu reprezintă neapărat cele ale UNU, nici 

citarea denumirilor comerciale, a companiilor, a schemelor sau a proceselor 

comerciale constituie o aprobare a acestora.

REFERINTE 

Proiect Prosum: 

Prospectarea materiilor prime secundare în minele urbane și

mineritul în deșeuri

• www.prosumproject.eu

Proiect CWIT:   

Combaterea comerțului ilegal cu DEEE (CWIT)

• www.cwitproject.eu

UNU VIE SCYCLE:  

Universitatea Națiunilor Unite: UNU VIE SCYCLE

• ehs.unu.edu/vice-rectorate/sustainable-cycles-scycle#overview

EERA:

Asociația europeană a reciclatorilor de electronice

• www.eera-recyclers.com

Graphic design:

Graphication.com

Aceasta versiune este tradusă din limba engleza, cu acordul EERA și UNU. 

Nici EERA, nici UNU nu sunt responsabile pentru traducerea brosurii în alte 

limbi decât engleză. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

