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A

cest raport a fost elaborat de către membrii Grupului de lucru privind Deșeurile Solide și Gestionarea Apei (TF SWWM) a Rețelei de Asociaţii de Autorităţi locale
din sud-estul Europei (NALAS). Raportul prezintă progresele înregistrate în domeniul gestionării deșeurilor solide în țările din sud-estul Europei pentru anul 2015,
în comparație cu anul de referință 2014.

Raportul sprijină membrii NALAS - Asociațiile de autorități publice locale în ţările din sud-estul Europei să câștige o perspectivă independentă despre cât de bine se
efectuează gestionarea deșeurilor solide în comparaţie cu alte ţări şi municipalități. Acesta identifică în mod clar, domenii specifice de oportunități, prioritizează zonele de
îmbunătăţire, stabilește așteptările privind performanța și monitorizează schimbarea la nivelul regiunii din sud-estul Europei. În cele din urmă, este vorba de gestionarea
deșeurilor solide într-o manieră responsabilă față de problematicile sociale și financiare.

RAPORTUL PE SCURT :

S

copul raportului Analiza comparativă a gestionării deșeurilor solide din anul 2015 este de a oferi o imagine de ansamblu a situaţiei prezente a gestionării deșeurilor
solide la nivel național și local în țările din sud-estul Europei, care sunt în același timp membre ale Rețelei de Asociaţii de Autorităţi locale din sud-estul Europei
(NALAS). Raportul de Analiză Comparativă a Gestionării Deșeurilor Solide din anul 2015 a servit și pentru a evalua progresele înregistrate la nivel național și local în
vederea stabilirii unui sistem de management integrat al deșeurilor solide în comparație cu anul de referință 2014.

Principalele concluzii ale acestui Raport sunt următoarele:














Situația din regiune privind aspectele legale și instituționale ale gestionării deșeurilor nu s-au schimbat foarte mult în comparație cu anul 2014. Doar câteva ţări s-au
confruntat cu modificări juridice care au fost menite să armonizeze legile cu cele ale UE. Alte ţări au o legislaţie insuficientă sau o legislaţie care este doar parţial
armonizată cu cea a UE. În acele țări care au o bază solidă legislativă, aplicarea progresează lent în principal din cauza lipsei capacităţilor umane şi financiare.
Media de generare a deseurilor solide municipale în ţările din sud-estul Europei este 0.87 kg/cap/zi, care este mai mică decât media UE28. Acest lucru este în mod clar
rezultatul situaţiei economice precare şi a puterii de cumpărare mai mici în ţările din sud-estul Europei, așa cum a fost confirmat de media VNB (Venitul Național Brut)
în ţările din sud-estul Europei, care este de numai 15 % din media VNB a UE28.
Cele mai multe ţări nu au fost capabile să prezinte un raport în ceea ce privește rata lor de reciclare, din cauza lipsei de date. Acele ţări care chiar au date, au raportat
rate de reciclare relativ scăzute, adică mai puţin de 40 %. Acest lucru este legat de faptul că ţările își depozitează în mod predominant deșeurile şi cantităţi mari de
deşeuri sunt depuse în depozite ilegale, ceea ce scade posibilitatea de reciclare. Ţările manifestă interes pentru a reduce depozitarea ilegală şi de a creşte reciclarea
deșeurilor; cu toate acestea, obiectivele naționale de reciclare sunt foarte greu de atins.
Din cauza lipsei de infrastructură adecvate, depozitele rămân singura opțiune valabilă actuală și aceasta este o opțiune preferată pentru țările din sud-estul Europei.
Țările se străduiesc să depoziteze la nivel regional; cu toate acestea, ele fac pași mici pentru atingerea scopului final.
Date cu privire la indicatorii locali sunt încă greu de găsit. Municipalitățile nu au nicio obligație legală sau o metodologie prescrisă pentru determinarea cantității de
deșeuri și compoziție, ceea ce reprezintă un obstacol mare pentru planificarea adecvată a sistemului integrat de gestionare a deșeurilor.
Corelația între producția de deșeuri și % din populație care trăiește în mediul urban sau rural poate fi stabilită. Cu cât este mai mare urbanizarea și numărul de locuitori
din mediul urban, cu atât producția de deșeuri este mai mare.
Serviciului de colectare a deșeurilor în zonele urbane este acoperit satisfăcător (în unele municipalități atingând chiar 100%), în timp ce în zonele rurale este încă
scăzut.
Până la 70% din deșeuri sunt compuse din deșeuri biodegradabile și de grădină. Mai puțin de 10% sunt separate și refolosite /reciclate. Deșeurile sunt depozitate în
principal, în depozite de deșeuri. Procentul mare de deșeuri biodegradabile și de grădină și cantitățile reduse de deșeuri reciclabile indică posibilități de utilizare a
deșeurilor în loc de eliminare în depozitele de deșeuri. Unele dintre opțiuni includ fabricarea de compost și producerea de combustibili derivați.
Sistemul de calcul tarifar în funcție de greutate sau volum nu este folosit în regiune. Ratele de colectare a taxelor variază de la 18% la 98%.
Culegători informali de deșeuri sunt prezenți în regiune. Ei colectează, de obicei, metal și deșeuri PET (sticle de plastic); cu toate acestea, cantitățile nu sunt cunoscute.
De obicei, aceștia nu sunt recunoscuți de către autoritățile locale, nici statutul lor nu este reglementat prin lege. Implicarea informală a acestui sector în cadrul
sistemului global de colectare a deșeurilor este considerată nesemnificativă.
Municipalitățile își duc cel mai mult deșeurile în depozitele de deșeuri municipale neconforme. 9 din 19 municipalități își duc deșeurile în depozitele de deșeuri sanitare
regionale. Informații despre depozitările ilegale, de obicei, nu sunt disponibile, dar estimările sunt că acest număr este foarte mare.

