
Haulier Duty of Care 

În fiecare zi SEPA se străduiește să protejeze
și să îmbunătățească mediul înconjurător din
Scoția, și ne este clar că respectarea regulilor
nu se negociază. 
 
Infracțiunile împotriva mediului, în materie de
deșeuri, nu vor fi tolerate, iar SEPA  va
continua, împreună cu partenerii săi, să
întreprindă acțiuni proporționale împotriva
celor care doresc să profite pe urma
infracțiunilor în materie de deșeuri.  
 
SEPA și fiecare autoritate națională de
reglementare în domeniul mediului a
Regatului Unit lucrează îndeaproape cu
DVSA, comisarul pentru trafic, Poliţia, HMRC,
SBRC și parteneri-cheie pentru detectarea,
deturnarea, perturbarea și descurajarea
activităților infracționale în materie de deșeuri. 

INFRACȚIUNILE ÎN
MATERIE DE DEȘEURI

ELIMINAȚI

Respectarea regulilor nu este
negociabilă

Nerespectarea legii vă poate costa licența de operare,
până la 40 000 de lire sterline și pedeapsă cu închisoarea.

Infractorii în materie de deșeuri profită pe seama
întreprinderilor care funcționează în condiții de
legitimitate, subminându-le și concurând neloial.  
 
Majoritatea locațiilor ilegale pentru depozitarea
deșeurilor, dacă nu chiar toate, primesc deșeuri
transportate pe cale rutieră. Infractorii pot folosi
companii de transport  pentru a transporta
deșeurile în locații ilegale pentru depozitare. 
 
Transportatorii implicați în depozitările ilegale de
deșeuri poate nu își dau seama că ar putea comite
o infracțiune. Dar cerințele obligației de solicitudine
privind deșeurile se aplică și persoanelor și/sau
companiilor care transportă deșeuri. 

Orice persoană care produce, depozitează sau
gestionează deșeuri este obligată să se asigure că
acestea nu dăunează sănătății umane sau că nu
poluează mediul înconjurător, în conformitate cu
reglementările privind deșeurile și legislația privind
obligația de solicitudine. 
 
Transportatorilor le revine responsabilitatea de a
depozita și elimina deșeurile
conformreglementărilor. Puteți comite o infracțiune
prin transportul sau eliminarea ilegală a deșeurilor
fără a fi în posesia permiselor necesare, iar asta
vă poate face pasibili de urmărire penală și
sancțiuni de operare. 

Obligația de solicitudine a
transportatorilor

Ajutați-ne să eliminăm infracțiunea
în materie de deșeuri
Când negociați contractele privind transportul
deșeurilor, asigurați-vă că respectați pe deplin
prescripțiile obligației de solicitudine privind
deșeurile.  
 
Verificați întotdeauna în avans că locul de
depozitare este autorizat să accepte tipul și
cantitatea de deșeuri propusă.  
 
Ajutați-ne să protejăm mediul înconjurător, fiind
vigilenți și raportând transferuri suspecte de
deșeuri sau eliminări de către operatori necinstiți. 



Contactați SEPA

Proiectul a fost realizat cu sprijinul finanțării UE LIFE +.

Scottish Environment Protection Agency [Agenția de Protecție a
Mediului din Scoția - SEPA] este principala autoritate de
reglementare în domeniul mediului, care protejează și
îmbunătățește mediul înconjurător.  
 
Dacă aveți nevoie de consultanță sau orientare, vom colabora cu
dvs. pentru a ne asigura că acționați în mod responsabil în timpul
transportului și eliminării deșeurilor.  

Informații suplimentare despre proiectul LIFE SMART privind
deșeurile sunt disponibile la www.lifesmartwaste.com. Pentru consultanță privind regimurile de reglementare

SEPA vizitați www.sepa.org.uk sau vizitați
www.netregs.org.uk pentru orientări suplimentare. 
 
Pentru informații clienți sunați la 03000 99 66 99

Gestionarea ilegală a deșeurilor aduce prejudicii
frecvente mediului, comunităților și economiei
noastre, cauzând poluare, infestare parazitară,
incendii și probleme conexe.

Imaginea a fost asigurată prin amabilitatea Serviciul de pompieri
și salvare din Scoția

Proiectul LIFE SMART privind deșeurile
(LIFE13-ENV/UK/000549) este un
parteneriat inovativ pan-european între
organismele cheie implicate în
combaterea infracțiunilor în materie de
deșeuri.
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