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Informa ții pentru colectori de de șeuri și materiale reciclabile 

Pentru colectarea deșeurilor este necesară înregistrarea unei firme de colectare a deșeurilor. La 
colectarea deșeurilor în baza unei autorizații trebuie în plus respectate o serie de norme asupra 
cărora dorim să vă atragem atenția în cele ce urmează.  
 

Obligativitatea de a în știin ța autorit ățile pentru colectori, transportatori, comercian ți și 
brokeri de de șeuri 

Colectorii, transportatorii, comercianții și brokerii de deșeuri trebuie să informeze autoritatea 
competentă în circumscripția căreia își au sediul înainte de începerea activității în conformitate cu 
§ 53 din Legea privind reciclarea deșeurilor (Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)). În Hamburg 
autoritatea competentă este Behörde für Umwelt und Energie (BUE) (Autoritatea pentru Mediul 
Înconjurător și Energie). Pentru mai multe detalii accesați linkul www.hamburg.de/abfall. 
 

Colectarea de șeurilor menajere 

Colectarea în baza unei autorizații a deșeurilor menajere trebuie anunțată în plus la autoritatea 
competentă (BUE) în conformitate cu § 18 KrWG.  
În conformitate cu § 17 alineat 2 indice 4 KrWG deșeurile colectate în baza unei autorizații 
trebuie reciclate în mod corespunzător și în condiții de siguranță. Acest lucru trebuie dovedit la 
BUE odată cu înștiințarea autorităților. Pentru mai multe detalii accesați linkul 
www.hamburg.de/abfall. 
 

Reglement ări speciale pentru echipamente electrice și electronice  

Echipamentele electrice și eletronice care nu mai sunt în stare de funcționare sunt deșeuri 
periculoase datorită toxinelor pe care le conțin și cad sub incidența reglementărilor Legii cu privire 
la echipamentele electrice și electronice (Elektro- und Elektronikgerätegesetzes  (ElektroG)). 
Acestea nu pot fi colectate și eliminate în baza unei autorizații de funcționare potrivit § 18 KrWG 
(§§ 10 și urm. ElektroG în coroborare cu § 17 alineat 2 KrWG). Pentru mai multe detalii accesați 
linkul www.hamburg.de/abfall. 
 

Nerespectarea dispozi țiilor 

În cazul nerespectării acestor dispoziții poate fi interzisă colectarea în baza unei autorizații de 
funcționare. Aceasta constituie totodată o contravenție și poate fi sancționată prin avertisment 
sau amendă.  
 

Bunuri de larg consum în stare de func ționare 

În măsura în care se constată că colectarea în baza unei autorizații de funcționare se limitează la 
bunuri de larg consum în stare de funcționare dovedită, care sunt destinate reutilizării, nu își au 
aplicabilitate reglementările cu privire la deșeuri. 
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