MECANISMUL OBLIGAŢIILOR LEGALE
Privind punerea pe piaţă, de către operatorii economici, a deşeurilor de ambalaje
Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe
care le introduc pe piaţa naţională. Există două modalităţi prin care aceştia îşi pot îndeplini obligaţiile legale:
VARIANTA 1

VARIANTA 2

Garantează îndeplinirea
obligaţiilor

Risc penalităţi

Raportează cantităţile de ambalaje puse pe piaţă
Raportează alocare lunară

PRODUCĂTOR
IMPORTATOR

Penalizează neîndeplinirea individuală a obligaţiilor
Raportează lunar îndeplinirea obligaţiilor

BONIFICAŢIE
Colectează
sau
reciclează
deşeuri cu
mijloace
proprii
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AFM

< Penalizează neîndeplinirea de grup / colectivă

Preia responsabilitatea
conform contract

Controlează trasabilitatea şi
cantităţile reciclate (activitatea
şi conformitatea)

Cerere
colectare
deşeuri

• PRODUCĂTOR / IMPORTATOR

•
•
•
•

Colectare
şi reciclare
deşeuri

ANPM

COLECTOR

Acordă autorizaţii de mediu pentru
activitate şi tipuri de deşeuri

SALUBRIST
Cerere
reciclare
deşeuri

INTERSEMAT
COLECTOR
SALUBRIST
RECICLATOR

• COLECTOR
• SALUBRIST
• RECICLATOR

Reciclare
deşeuri

GNM
Controlează respectarea
autorizaţiilor şi a legislaţiei

RECICLATOR
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MODUL DE DECLARARE ŞI RAPORTARE
1.

CLIENTUL, la începutul fiecărui an, îşi estimează cantitatea de ambalaje pe care urmează să o pună pe piaţă.

2.

LUNAR - CLIENTUL îşi face calculele referitoare la cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă ca diferenţă între cantitatea netă şi cantitatea brută
de marfă primită.

3.

LUNAR - Clientul completează tabelul din aplicaţia on-line de raportare INTERSEMAT, cel târziu până la data de 24 ale lunii pentru cantităţile
de ambalaje puse pe piaţă în luna precedentă.

4.

LUNAR - INTERSEMAT eliberează clienţilor un raport care dovedeşte că au fost îndeplinite obiectivele de reciclare, în maxim 24 de ore de la
momentul completării tabelului în aplicaţia de raportare INTERSEMAT.

5.

LUNAR - CLIENTUL completează declaraţia către AFM, în baza raportului INTERSEMAT, fără obligaţii de plată şi o trimite înainte de data de 25
ale lunii pentru luna precedentă.

6.

ANUAL - INTERSEMAT trimite către AFM la sfârşitul fiecărui an, până pe data de 01.12, cantităţile pe care CLIENTUL estimează a le introduce pe
piaţă în anul următor. Raportul cu estimarea făcută de CLIENT trebuie să ajungă la INTERSEMAT până pe data de 15.11.

7.

ANUAL - INTERSEMAT face raportarea anuală, conform O.M. 794/2012 şi O.M. 192/2014 până pe data de 25 februarie, pentru anul precedent.
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