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Amendamentul 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă are ca obiectiv 
contribuirea la obţinerea unei producţii şi a 
unui consum durabil, ca primă prioritate, 
prevenirea producerii de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) şi, în plus, reutilizarea, reciclarea 
şi alte forme de valorificare a acestor 
deşeuri, astfel încât să se reducă volumul 
de deşeuri eliminate şi să se sprijine 
utilizarea eficientă a resurselor. Prezenta 
directivă urmărește, de asemenea, 
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale 
tuturor operatorilor implicați în ciclul de 
viață al echipamentelor electrice și 
electronice, precum producători, 
distribuitori și consumatori și, în special, 
operatori care sunt direct implicați în 
colectarea și tratarea deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice. În 
special, abordările naţionale diferite ale 
principiului responsabilităţii producătorului 
pot duce la deosebiri considerabile la 
nivelul sarcinii financiare suportate de 
agenţii economici. Diferenţele între 
politicile naţionale privind gestionarea 
DEEE compromit eficienţa politicilor de 
reciclare. Din acest motiv, trebuie să se 
prevadă criterii esenţiale la nivel 
comunitar.

(7) Prezenta directivă are ca obiectiv 
contribuirea la obţinerea unei producţii şi a 
unui consum durabil, ca primă prioritate, 
prevenirea producerii de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) şi, în plus, reutilizarea, reciclarea 
şi alte forme de valorificare a acestor 
deşeuri, astfel încât să se reducă volumul 
de deşeuri eliminate şi să se sprijine 
utilizarea eficientă a resurselor şi extracţia 
de materii prime strategice. Prezenta 
directivă urmăreşte, de asemenea, 
îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale 
tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de 
viaţă al echipamentelor electrice şi 
electronice, precum producători, 
distribuitori şi consumatori şi, în special, 
operatori care sunt direct implicaţi în 
colectarea şi tratarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice. În 
special, abordările naţionale diferite ale 
principiului responsabilităţii producătorului 
pot duce la deosebiri considerabile la 
nivelul sarcinii financiare suportate de 
agenţii economici. Diferenţele între 
politicile naţionale privind gestionarea 
DEEE compromit eficienţa politicilor de 
reciclare. Din acest motiv, trebuie să se 
prevadă criterii esenţiale la nivel 
comunitar.

Or. en

Justificare

DEEE permite recuperarea de materii prime strategice aflate în produse electrice şi 
electronice şi refolosirea lor în fluxul de materiale.
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Amendamentul 43
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă are ca obiectiv 
contribuirea la obţinerea unei producţii şi a 
unui consum durabil, ca primă prioritate, 
prevenirea producerii de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) şi, în plus, reutilizarea, reciclarea 
şi alte forme de valorificare a acestor 
deşeuri, astfel încât să se reducă volumul 
de deşeuri eliminate şi să se sprijine 
utilizarea eficientă a resurselor. Prezenta 
directivă urmărește, de asemenea, 
îmbunătățirea performanțelor de mediu ale 
tuturor operatorilor implicați în ciclul de 
viață al echipamentelor electrice și 
electronice, precum producători, 
distribuitori și consumatori și, în special, 
operatori care sunt direct implicați în 
colectarea și tratarea deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice. În 
special, abordările naţionale diferite ale 
principiului responsabilităţii producătorului 
pot duce la deosebiri considerabile la 
nivelul sarcinii financiare suportate de 
agenţii economici. Diferenţele între 
politicile naţionale privind gestionarea 
DEEE compromit eficienţa politicilor de 
reciclare. Din acest motiv, trebuie să se 
prevadă criterii esenţiale la nivel 
comunitar. 

(7) Prezenta directivă are ca obiectiv 
contribuirea la obţinerea unei producţii şi a 
unui consum durabil, ca primă prioritate, 
prevenirea producerii de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) şi, în plus, reutilizarea, reciclarea 
şi alte forme de valorificare a acestor 
deşeuri, astfel încât să se reducă volumul 
de deşeuri eliminate şi să se sprijine 
utilizarea eficientă a resurselor. Prezenta 
directivă urmăreşte, de asemenea, 
îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale 
tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de 
viaţă al echipamentelor electrice şi 
electronice, precum producători, 
distribuitori şi consumatori şi, în special, 
operatori care sunt direct implicaţi în 
colectarea şi tratarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice. În 
special, abordările naţionale diferite ale 
principiului responsabilităţii producătorului 
pot duce la deosebiri considerabile la 
nivelul sarcinii financiare suportate de 
agenţii economici. Diferenţele între 
politicile naţionale privind gestionarea 
DEEE compromit eficienţa politicilor de 
reciclare. Din acest motiv, ar trebui să se 
prevadă criterii esenţiale la nivel comunitar 
şi să se stabilească standarde armonizate 
pentru colectare şi tratare.

Or. en

Justificare

Stabilirea de standarde armonizate ar facilita colectarea şi tratarea şi ar contribui la o mai 
bună monitorizare şi raportare.
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Amendamentul 44
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar ca prezenta directivă să 
înglobeze toate echipamentele electrice şi 
electronice utilizate de consumatori, 
precum şi echipamentele electrice şi 
electronice destinate utilizării profesionale. 
Este important ca prezenta directivă să se 
aplice fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare privind cerinţele de siguranţă şi 
sănătate care protejează toate persoanele 
care intră în contact cu DEEE, legislaţiei 
comunitare speciale privind gestionarea 
deşeurilor, în special Directiva 2006/66/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi 
acumulatorii, precum şi legislaţiei 
comunitare în domeniul proiectării 
produselor, în special Directiva 
2005/32/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului de instituire a unui cadru pentru 
stabilirea cerinţelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor 
consumatoare de energie şi de modificare a 
Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului.

(10) Este necesar ca prezenta directivă să 
înglobeze toate echipamentele electrice şi 
electronice utilizate de consumatori, 
precum şi echipamentele electrice şi 
electronice destinate utilizării profesionale. 
Este important ca prezenta directivă să se 
aplice fără a aduce atingere legislaţiei 
comunitare privind cerinţele de siguranţă şi 
sănătate care protejează toate persoanele 
care intră în contact cu DEEE, legislaţiei 
comunitare speciale privind gestionarea 
deşeurilor, în special Directiva 2006/66/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind bateriile şi 
acumulatorii, precum şi legislaţiei 
comunitare în domeniul proiectării 
produselor, în special Directiva 
2005/32/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului de instituire a unui cadru pentru 
stabilirea cerinţelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor 
consumatoare de energie şi de modificare a 
Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a 
Directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale
Parlamentului European şi ale Consiliului. 
Ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al directivei, printre altele, 
instalaţiile industriale fixe de mari 
dimensiuni, deoarece acestea sunt 
instalate şi exploatate în permanenţă în 
acelaşi loc, sunt asamblate şi 
dezasamblate de personal specializat şi 
generează astfel un flux de deşeuri 
reglementat. Aceasta ar trebui să se aplice 
şi uneltelor industriale fixe de mari 
dimensiuni instalate spre exploatare într-
un loc determinat.  În acelaşi mod, 
utilajele mobile exploatate exclusiv de 
utilizatori profesionali ar trebui excluse, 
deoarece şi acestea sunt dezasamblate şi 
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eliminate de personal specializat, 
reprezentând astfel un flux al deşeurilor 
reglementat. 

Or. de

Justificare

Instalaţiile fixe şi uneltele industriale mari fixe, utilajele mobile exploatate exclusiv de 
utilizatori profesionali, precum şi modulele fotovoltaice, toate reprezintă fluxuri de deşeuri 
reglementate care nu prezintă riscul eliminării de deşeuri neseparate şi netratate.

Amendamentul 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Încălzirea generală şi industrială, 
centralele de răcire şi încălzire a apei şi 
produsele fixate permanent de clădiri ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare al 
directive, deoarece acestea constituie 
instalaţii fixe exploatate permanent într-
un loc determinat, sunt asamblate şi 
dezasamblate şi eliminate de personal 
specializat, reprezentând astfel un flux al 
deşeurilor reglementat.

Or. de

Justificare

În cazul unui utilaj care constituie o parte fixă a unei clădiri, personal cu o formaţie specială 
planifică instalarea acestuia, îl fixează permanent într-un loc determinat, îi asigură 
menţinerea pe toată durata de exploatare şi, la scoaterea din uz a acestuia, îl dezasamblează 
şi îl trimite spre reciclare.
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Amendamentul 46
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Colectarea separată  este o condiţie 
prealabilă pentru a asigura tratarea 
specifică şi reciclarea DEEE şi este 
necesară pentru atingerea nivelului ales de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului în 
Comunitate. Consumatorii trebuie să 
contribuie activ la succesul acestui tip de 
colectare şi trebuie încurajaţi să predea 
DEEE. În acest scop, ar trebui create 
instalaţii adecvate pentru predarea DEEE, 
inclusiv puncte publice de colectare, la care 
gospodăriile particulare să-şi poată preda, 
cel puţin gratuit, deşeurile. Distribuitorii 
joacă un rol important în asigurarea 
succesului colectării de DEEE.

(13) Colectarea separată  este o condiţie 
prealabilă pentru a asigura tratarea 
specifică şi reciclarea DEEE şi este 
necesară pentru atingerea nivelului ales de 
protecţie a sănătăţii umane şi a mediului în 
Comunitate. Consumatorii trebuie să 
contribuie activ la succesul acestui tip de 
colectare şi trebuie încurajaţi să predea 
DEEE. În acest scop, ar trebui create 
instalaţii adecvate pentru predarea DEEE, 
inclusiv puncte publice de colectare, la care 
gospodăriile particulare să-şi poată preda, 
cel puţin gratuit, deşeurile. Distribuitorii,
administraţiile locale şi întreprinderile de 
tratare joacă cu toţii un rol important în 
asigurarea succesului colectării şi tratării 
de DEEE şi de aceea ar trebui să 
îndeplinească cerinţele prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Subliniază că este important să se garanteze că toţi actorii DEEE implicaţi în colectarea şi 
tratarea de DEEE trebuie să respecte legislaţia corespunzătoare.

Amendamentul 47
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecţie şi a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Comunităţii, statele membre 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecţie şi a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Comunităţii, statele membre 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 
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reduce la minimum eliminarea DEEE ca 
deşeuri municipale  nesortate şi pentru a 
atinge un nivel înalt de colectare separată
a DEEE. Pentru ca statele membre să 
depună eforturi în ceea ce priveşte 
elaborarea de programe eficiente de 
colectare, se impune a li se cere atingerea 
unui nivel ridicat de colectare a DEEE , în 
special în ceea ce priveşte echipamentele 
de răcire şi de congelare care conţin 
substanţe cu efect de diminuare a stratului 
de ozon şi substanţe fluorurate cu efect de 
seră, dat fiind impactul dramatic al acestora 
asupra mediului şi având în vedere 
obligaţiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 şi de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006 . Datele cuprinse în evaluarea 
impactului arată că 65% din echipamentele 
electrice şi electronice introduse pe piaţă 
sunt deja colectate separat în prezent, dar 
că mai mult de jumătate din acestea este 
posibil să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale. Aceasta duce la pierderea unor 
materii prime secundare valoroase şi la 
degradarea mediului. Pentru a se evita 
acest lucru, este necesară stabilirea unui 
obiectiv de colectare ambiţios.

reduce la minimum eliminarea DEEE ca 
deşeuri municipale  nesortate şi pentru a 
atinge un nivel înalt de colectare separată
a DEEE. Pentru ca statele membre să 
depună eforturi în ceea ce priveşte 
elaborarea de programe eficiente de 
colectare, se impune a li se cere atingerea 
unui nivel ridicat de colectare a DEEE , în 
special în ceea ce priveşte echipamentele 
de răcire şi de congelare care conţin 
substanţe cu efect de diminuare a stratului 
de ozon şi substanţe fluorurate cu efect de 
seră, dat fiind impactul dramatic al acestora 
asupra mediului şi având în vedere 
obligaţiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 şi de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006  . Datele cuprinse în evaluarea 
impactului arată că 65% din echipamentele 
electrice şi electronice introduse pe piaţă 
sunt deja colectate separat în prezent, dar 
că mai mult de jumătate din acestea este 
posibil să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale. Aceasta duce la pierderea unor 
materii prime secundare valoroase şi la 
degradarea mediului. Pentru a se evita 
acest lucru, este necesară stabilirea unui 
obiectiv de colectare ambiţios. Este 
esenţial să se garanteze că sistemele de 
conformitate prevăd plata către 
autorităţile locale sau regionale 
competente a unei  compensări adecvate 
şi continue pentru toate sarcinile 
financiare sau administrative impuse în 
scopul aplicării prezentei directive de-a 
lungul timpului, în locul finanţării sub 
forma unei sume totale acordate la 
începutul procesului de punere în 
aplicare.

Or. en

Justificare

În multe state membre, responsabilitatea colectării DEEE revine autorităţilor locale şi 
regionale le. Prin urmare, sistemele de conformitate trebuie să prevadă compensări adecvate 
de-a lungul procesului de aplicare a directivei şi nu doar compensarea unică sau ocazională. 
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Amendamentul 48
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecţie şi a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Comunităţii, statele membre 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 
reduce la minimum eliminarea DEEE ca 
deşeuri municipale  nesortate şi pentru a 
atinge un nivel înalt de colectare separată
a DEEE. Pentru ca statele membre să 
depună eforturi în ceea ce priveşte 
elaborarea de programe eficiente de 
colectare, se impune a li se cere atingerea 
unui nivel ridicat de colectare a DEEE , în 
special în ceea ce priveşte echipamentele 
de răcire şi de congelare care conţin 
substanţe cu efect de diminuare a stratului 
de ozon şi substanţe fluorurate cu efect de 
seră, dat fiind impactul dramatic al acestora 
asupra mediului şi având în vedere 
obligaţiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 şi de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006. Datele cuprinse în evaluarea 
impactului arată că 65% din echipamentele 
electrice şi electronice introduse pe piaţă 
sunt deja colectate separat în prezent, dar 
că mai mult de jumătate din acestea este 
posibil să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale. Aceasta duce la pierderea unor 
materii prime secundare valoroase şi la 
degradarea mediului. Pentru a se evita 
acest lucru, este necesară stabilirea unui 
obiectiv de colectare ambiţios.

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecţie şi a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Comunităţii, statele membre 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 
reduce la minimum eliminarea DEEE ca 
deşeuri municipale  nesortate şi pentru a 
atinge un nivel înalt de colectare separată
a DEEE. Pentru ca statele membre să 
depună eforturi în ceea ce priveşte 
elaborarea de programe eficiente de 
colectare, se impune a li se cere atingerea 
unui nivel ridicat de colectare a DEEE , în 
special în ceea ce priveşte echipamentele 
de răcire şi de congelare care conţin 
substanţe cu efect de diminuare a stratului 
de ozon şi substanţe fluorurate cu efect de 
seră, dat fiind impactul dramatic al acestora 
asupra mediului şi având în vedere 
obligaţiile prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 şi de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006. Datele cuprinse în evaluarea 
impactului arată că 65% din echipamentele 
electrice şi electronice introduse pe piaţă 
sunt deja colectate separat în prezent, dar 
că mai mult de jumătate din acestea este 
posibil să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare şi al exporturilor ilegale 
sau să facă obiectul unei tratări 
corespunzătoare, dar fără raportarea 
cantităţilor tratate. Aceasta duce la 
pierderea unor materii prime secundare 
valoroase, la degradarea mediului şi 
furnizarea unor date inexacte. Pentru a se 
evita acest lucru, sunt necesare stabilirea 
unui obiectiv de colectare ambiţios, 
obligaţia ca toţi actorii care colectează 
DEEE să asigure tratarea sigură din 
punct de vedere ecologic a acestora, 
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precum şi obligaţia ca volumele colectate, 
manipulate şi tratate să fie raportate. Este 
deosebit de important ca statele membre 
să se asigure că directiva este aplicată în 
mod eficient, mai ales în ceea ce priveşte 
controlul echipamentelor electrice şi 
electronice scoase de pe teritoriul UE.

Or. en

Justificare

Se completează propunerea raportorului pentru a se sublinia importanţa colectării de date, 
aplicarea efectivă şi includerea actorilor implicaţi în colectarea şi tratarea de DEEE.

Amendamentul 49
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Valorificarea, pregătirea pentru 
reutilizare şi reciclarea echipamentelor pot 
fi considerate ca făcând parte din 
obiectivele definite la articolul 7 din 
prezenta directivă doar dacă această 
valorificare, pregătire pentru reutilizare şi 
reciclare nu contravine altor dispoziţii 
legislative europene şi ale statelor membre 
aplicabile echipamentelor.

(17) Valorificarea, pregătirea pentru 
reutilizare şi reciclarea echipamentelor pot 
fi considerate ca făcând parte din 
obiectivele definite la articolul 7 din 
prezenta directivă doar dacă această 
valorificare, pregătire pentru reutilizare şi
reciclare nu contravine altor dispoziţii 
legislative europene şi ale statelor membre 
aplicabile echipamentelor. Asigurarea 
recuperării adecvate şi a pregătirii 
echipamentului pentru reutilizare şi 
reciclare va contribui la o gestionare 
corectă a resurselor şi va optimiza 
aprovizionarea cu resurse.

Or. en

Justificare

Aceste procese reprezintă modalităţi importante de recuperare de resurse, iar realizarea lor 
corectă este deosebit de importantă.
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Amendamentul 50
Esther de Lange

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. Producătorii ar trebui  să finanţeze 
cel puţin colectarea de  la punctele de 
colectare, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui 
să încurajeze producătorii să îşi asume 
integral responsabilitatea pentru 
colectarea DEEE, în special prin 
finanţarea colectării DEEE de-a lungul 
întregului lanţ al deşeurilor, inclusiv de la 
gospodăriile particulare, pentru a evita 
riscul ca DEEE colectate separat să facă 
obiectul unei tratări necorespunzătoare şi al 
exporturilor ilegale, pentru a crea un 
mediu concurenţial echitabil prin 
armonizarea finanţării din partea 
producătorilor la nivelul întregii UE, 
pentru ca plata aferentă colectării acestor 
deşeuri să fie suportată de consumatorii de 
EEE şi nu de masa contribuabililor, în 
concordanţă cu principiul „poluatorul 
plăteşte”. Pentru a atinge un grad maxim 
de eficienţă a conceptului de 
responsabilitate a producătorului, fiecare 
producător trebuie să răspundă de 
finanţarea gestionării deşeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 
trebui  să poată opta pentru îndeplinirea 
acestei obligaţii prin intermediul unor 
sisteme individuale sau colective. Atunci 
când introduce un produs pe piaţă, fiecare 
producător ar trebui să ofere o garanţie 
financiară care să evite o situaţie în care 
costurile de gestionare a DEEE provenite 
de la produsele al căror producător şi-a 
încetat activitatea sau care nu poate fi 
identificat (produse orfane) să fie suportate 

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. În consecinţă, producătorii ar 
trebui să finanţeze, de-a lungul întregului 
lanţ al deşeurilor, inclusiv distributorii, 
colectarea de la punctele de colectare, 
tratarea, valorificarea şi eliminarea DEEE. 
Pentru a evita riscul ca DEEE colectate 
separat să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale, statele membre ar trebui să 
încurajeze toate părţile implicate în 
manipularea DEEE să contribuie la 
realizarea obiectivelor directivei. Pentru
ca plata aferentă colectării acestor deşeuri 
să fie suportată de consumatorii de EEE şi 
nu de masa contribuabililor, în concordanţă 
cu principiul „poluatorul plăteşte”, statele 
membre ar trebui să încurajeze 
producătorii să trateze toate DEEE 
colectate. Pentru ca acestea să fie tratate 
corespunzător, consumatorilor le revine 
responsabilitatea de a se asigura că EEE 
scoase din uz sunt duse la punctele de 
colectare. Pentru a atinge un grad maxim 
de eficienţă a conceptului de 
responsabilitate a producătorului, fiecare 
producător trebuie să răspundă de 
finanţarea gestionării deşeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 
trebui  să poată opta pentru îndeplinirea 
acestei obligaţii prin intermediul unor 
sisteme individuale sau colective. Atunci 
când introduce un produs pe piaţă, fiecare 
producător ar trebui să ofere o garanţie 
financiară care să evite o situaţie în care 
costurile de gestionare a DEEE provenite 
de la produsele al căror producător şi-a 
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de societate sau de producătorii care rămân 
în activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 
mică. 

încetat activitatea sau care nu poate fi 
identificat (produse orfane) să fie suportate 
de societate sau de producătorii care rămân 
în activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 
mică.

Or. en

Amendamentul 51
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. Producătorii ar trebui  să finanţeze 
cel puţin  colectarea de  la punctele de 
colectare, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui 
să încurajeze producătorii să îşi asume 
integral responsabilitatea pentru colectarea 
DEEE, în special prin finanţarea colectării 
DEEE de-a lungul întregului lanţ al 
deşeurilor, inclusiv de la gospodăriile 
particulare, pentru a evita riscul ca DEEE 
colectate separat să facă obiectul unei 
tratări necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale, pentru a crea un mediu 
concurenţial echitabil prin armonizarea 
finanţării din partea producătorilor la 
nivelul întregii UE, pentru ca plata aferentă 
colectării acestor deşeuri să fie suportată de 

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. Producătorii ar trebui  să finanţeze 
cel puţin  colectarea de  la punctele de 
colectare, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui 
să încurajeze producătorii să îşi asume 
integral responsabilitatea pentru colectarea 
DEEE, în special prin finanţarea colectării 
DEEE de-a lungul întregului lanţ al 
deşeurilor, inclusiv de la gospodăriile 
particulare, pentru a evita riscul ca DEEE 
colectate separat să facă obiectul unei 
tratări necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale, pentru a crea un mediu 
concurenţial echitabil prin armonizarea 
finanţării din partea producătorilor la 
nivelul întregii UE, pentru ca plata aferentă 
colectării acestor deşeuri să fie suportată de 
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consumatorii de EEE şi nu de masa 
contribuabililor, în concordanţă cu 
principiul „poluatorul plăteşte”. Pentru a 
atinge un grad maxim de eficienţă a 
conceptului de responsabilitate a 
producătorului, fiecare producător trebuie 
să răspundă de finanţarea gestionării 
deşeurilor provenite de la propriile 
produse. Producătorul ar trebui  să poată 
opta pentru îndeplinirea acestei obligaţii 
prin intermediul unor sisteme individuale 
sau colective. Atunci când introduce un 
produs pe piaţă, fiecare producător ar 
trebui să ofere o garanţie financiară care să 
evite o situaţie în care costurile de 
gestionare a DEEE provenite de la 
produsele al căror producător şi-a încetat 
activitatea sau care nu poate fi identificat 
(produse orfane) să fie suportate de 
societate sau de producătorii care rămân în 
activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 
mică.

consumatorii de EEE şi nu de masa 
contribuabililor, în concordanţă cu 
principiul „poluatorul plăteşte”. Pentru a 
atinge un grad maxim de eficienţă a 
conceptului de responsabilitate a 
producătorului, fiecare producător trebuie 
să răspundă de finanţarea gestionării 
deşeurilor provenite de la propriile 
produse. Producătorul ar trebui  să poată 
opta pentru îndeplinirea acestei obligaţii 
prin intermediul unor sisteme individuale 
sau colective. Atunci când introduce un 
produs pe piaţă, fiecare producător, sau un 
terţ abilitat să acţioneze în numele 
acestuia, ar trebui să ofere o garanţie 
financiară care să evite o situaţie în care 
costurile de gestionare a DEEE provenite 
de la produsele al căror producător şi-a 
încetat activitatea sau care nu poate fi 
identificat (produse orfane) să fie suportate 
de societate sau de producătorii care rămân 
în activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 
mică.

Or. en

Justificare

Se corectează interpretarea inexactă a directivei de către o minoritate de state membre, şi în 
special de Marea Britanie, care îi împiedică pe producători să îşi asume întreaga 
responsabilitate pentru gestionarea DEEE lor şi să garanteze realizarea acesteia în mod 
eficient şi rentabil.
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Amendamentul 52
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. Producătorii ar trebui  să finanţeze 
cel puţin  colectarea de  la punctele de 
colectare, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui 
să încurajeze producătorii să îşi asume 
integral responsabilitatea pentru 
colectarea DEEE, în special prin 
finanţarea colectării DEEE de-a lungul 
întregului lanţ al deşeurilor, inclusiv de la 
gospodăriile particulare, pentru a evita 
riscul ca DEEE colectate separat să facă 
obiectul unei tratări necorespunzătoare şi al 
exporturilor ilegale, pentru a crea un 
mediu concurenţial echitabil prin 
armonizarea finanţării din partea 
producătorilor la nivelul întregii UE, 
pentru ca plata aferentă colectării acestor 
deşeuri să fie suportată de consumatorii de 
EEE şi nu de masa contribuabililor, în 
concordanţă cu principiul „poluatorul 
plăteşte”. Pentru a atinge un grad maxim 
de eficienţă a conceptului de 
responsabilitate a producătorului, fiecare 
producător trebuie să răspundă de 
finanţarea gestionării deşeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 
trebui  să poată opta pentru îndeplinirea 
acestei obligaţii prin intermediul unor 
sisteme individuale sau colective. Atunci 
când introduce un produs pe piaţă, fiecare 
producător ar trebui să ofere o garanţie 
financiară care să evite o situaţie în care 
costurile de gestionare a DEEE provenite 
de la produsele al căror producător şi-a 
încetat activitatea sau care nu poate fi 
identificat (produse orfane) să fie suportate 

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. Producătorii ar trebui  să finanţeze 
colectarea de la punctele de colectare, 
tratarea, valorificarea şi eliminarea DEEE. 
Pentru a evita riscul ca DEEE colectate 
separat să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale, statele membre ar trebui să 
încurajeze toate părţile implicate în 
manipularea DEEE să contribuie la 
realizarea obiectivelor directivei. Toate 
DEEE colectate de participanţi ar trebui 
numărate şi înregistrate. Pentru ca plata 
aferentă colectării acestor deşeuri să fie 
suportată de consumatorii de EEE şi nu de 
masa contribuabililor, în concordanţă cu 
principiul „poluatorul plăteşte”, statele 
membre ar trebui să îi încurajeze pe 
producători să trateze toate DEEE 
colectate, transmise în mod gratuit de 
colectorii de DEEE. Dacă operatorii 
economici aleg să nu transmită gratuit 
DEEE şi să le trateze fără un acord 
prealabil cu un producător sau o 
organizaţie care îşi asumă 
responsabilitatea producătorului, în cazul 
în care, după colectare, transport şi 
tratare, există costuri nete sau credite 
nete, producătorilor nu li se va cere să 
finanţeze niciun cost pentru aceste 
DEEE. Pentru ca acestea să fie tratate 
corespunzător, consumatorilor le revine 
responsabilitatea de a se asigura că EEE 
scoase din uz sunt duse la punctele de 
colectare. Pentru a atinge un grad maxim 
de eficienţă a conceptului de 
responsabilitate a producătorului, fiecare 
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de societate sau de producătorii care rămân 
în activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 
mică.

producător trebuie să răspundă de 
finanţarea gestionării deşeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 
trebui  să poată opta pentru îndeplinirea 
acestei obligaţii prin intermediul unor 
sisteme individuale sau colective. Atunci 
când introduce un produs pe piaţă, fiecare 
producător ar trebui să ofere o garanţie 
financiară care să evite o situaţie în care 
costurile de gestionare a DEEE provenite 
de la produsele al căror producător şi-a 
încetat activitatea sau care nu poate fi 
identificat (produse orfane) să fie suportate 
de societate sau de producătorii care rămân 
în activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 
mică.

Or. en

Justificare

Se corectează interpretarea inexactă a directivei de către o minoritate de state membre, şi în 
special de Marea Britanie, care îi împiedică pe producători să îşi asume întreaga 
responsabilitate pentru gestionarea DEEE lor şi să garanteze realizarea acesteia în mod 
eficient şi rentabil.

Amendamentul 53
Struan Stevenson

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
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posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. Producătorii ar trebui  să finanţeze 
cel puţin  colectarea de  la punctele de 
colectare, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui 
să încurajeze producătorii să îşi asume
integral responsabilitatea pentru colectarea 
DEEE, în special prin finanţarea colectării 
DEEE de-a lungul întregului lanţ al 
deşeurilor, inclusiv de la gospodăriile 
particulare, pentru a evita riscul ca DEEE 
colectate separat să facă obiectul unei
tratări necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale, pentru a crea un mediu 
concurenţial echitabil prin armonizarea 
finanţării din partea producătorilor la 
nivelul întregii UE, pentru ca plata aferentă 
colectării acestor deşeuri să fie suportată de 
consumatorii de EEE şi nu de masa 
contribuabililor, în concordanţă cu 
principiul „poluatorul plăteşte”. Pentru a 
atinge un grad maxim de eficienţă a 
conceptului de responsabilitate a 
producătorului, fiecare producător trebuie 
să răspundă de finanţarea gestionării 
deşeurilor provenite de la propriile 
produse. Producătorul ar trebui  să poată 
opta pentru îndeplinirea acestei obligaţii 
prin intermediul unor sisteme individuale 
sau colective. Atunci când introduce un 
produs pe piaţă, fiecare producător ar 
trebui să ofere o garanţie financiară care să 
evite o situaţie în care costurile de 
gestionare a DEEE provenite de la 
produsele al căror producător şi-a încetat 
activitatea sau care nu poate fi identificat 
(produse orfane) să fie suportate de 
societate sau de producătorii care rămân în 
activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 

posibilitatea de a preda DEEE cel puţin 
gratuit. În consecinţă, producătorii ar trebui 
să finanţeze recuperarea la punctele de 
colectare, tratarea, valorificarea şi 
eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui 
să se asigure că producătorii îşi asumă
integral responsabilitatea pentru colectarea 
DEEE, în special prin finanţarea colectării 
DEEE de-a lungul întregului lanţ al 
deşeurilor, inclusiv de la gospodăriile 
particulare, pentru a evita riscul ca DEEE 
colectate separat să facă obiectul unei 
tratări necorespunzătoare şi al exporturilor 
ilegale, pentru a crea un mediu 
concurenţial echitabil prin armonizarea 
finanţării din partea producătorilor la 
nivelul întregii UE, pentru ca plata aferentă 
colectării acestor deşeuri să fie suportată de 
consumatorii de EEE şi nu de masa 
contribuabililor, în concordanţă cu 
principiul „poluatorul plăteşte”. Pentru a 
atinge un grad maxim de eficienţă a 
conceptului de responsabilitate a 
producătorului, fiecare producător trebuie 
să răspundă de finanţarea gestionării 
deşeurilor provenite de la propriile 
produse. Producătorul ar trebui să poată 
opta pentru îndeplinirea acestei obligaţii 
prin intermediul unor sisteme individuale 
sau colective. Atunci când introduce un 
produs pe piaţă, fiecare producător ar 
trebui să ofere o garanţie financiară care să 
evite o situaţie în care costurile de 
gestionare a DEEE provenite de la 
produsele al căror producător şi-a încetat 
activitatea sau care nu poate fi identificat 
(produse orfane) să fie suportate de 
societate sau de producătorii care rămân în 
activitate. Responsabilitatea finanţării 
gestionării deşeurilor istorice ar trebui 
împărţită între toţi producătorii existenţi, în 
cadrul unor sisteme colective de finanţare 
la care toţi producătorii existenţi pe piaţă în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporţional. Sistemele colective de 
finanţare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii şi nou-
veniţii pe piaţă specializaţi sau de serie 
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mică. mică.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea financiară a producătorului ar trebui să înceapă din momentul în care 
consumatorul aruncă produsul electronic, lucru care se întâmplă în general la domiciliul 
acestuia. Din motivele menţionate mai sus pentru şi pentru o gestionare optimă a DEEE, 
prezenta directivă ar trebui să evite existenţa unor diferenţe în aplicarea responsabilităţii 
producătorului.

Amendamentul 54
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Nu există informaţii suficient exacte 
cu privire la utilizarea nanomaterialelor 
în echipamentele electrice şi electronice şi 
la riscurile asociate acestei utilizări.
Aceasta periclitează tratarea corectă a 
DEEE care conţin nanomateriale. Pentru 
a face posibilă tratarea corectă, 
producătorii ar trebui să furnizeze 
instalaţiilor de tratare informaţii 
pertinente cu privire la utilizarea 
nanomaterialelor în produsele lor.

Or. en

Justificare

Conform articolului 15 din Directiva privind DEEE, producătorii furnizează instalaţiilor de 
tratare informaţii cu privire la diferitele componente şi materiale ale EEE, precum şi cu 
privire la locul în care ar putea exista substanţe şi preparate periculoase în aceste produse. 
Acelaşi lucru ar trebui să fie valabil şi pentru nanomaterialele din EEE.
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Amendamentul 55
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Comisia ar trebui  să efectueze, 
printr-o  procedură de comitet, adaptarea 
la progresul ştiinţific şi tehnic a anumitor 
dispoziţii ale prezentei directive, a tratării 
selective a materialelor şi componentelor 
DEEE, a cerinţelor tehnice de 
colectare,  depozitare şi tratare a DEEE, 
precum şi a simbolului utilizat pentru 
marcarea EEE.

(26) În conformitate cu articolul 291 din 
TFUE, normele şi principiile generale 
privind mecanismele de care statele 
membre dispun pentru a controla modul 
în care Comisia îşi exercită competenţele 
de executare se stabilesc în prealabil 
printr-un regulament adoptat în 
conformitate cu procedura legislativă 
ordinară. În aşteptarea adoptării acestui 
nou regulament şi având în vedere 
necesitatea adoptării şi punerii în aplicare 
în cel mai scurt termen posibil a prezentei 
directive, statele membre ar trebui să-şi 
exercite controlul în conformitate cu 
dispoziţiile Deciziei 1999/468/CE a 
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire 
a normelor privind exercitarea 
competenţelor de executare conferite 
Comisiei, în măsura în care dispoziţiile 
respective rămân compatibile cu tratatele 
modificate. Cu toate acestea, ar trebui ca 
trimiterile la dispoziţiile respective să fie 
înlocuite cu trimiteri la normele şi 
principiile stabilite în noul regulament 
odată cu intrarea în vigoare a noului 
regulament.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază vechea „procedură de comitologie” cu noua procedură prevăzută 
la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
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Amendamentul 56
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a elimina obstacolele actuale 
din calea funcţionării pieţei interne, 
povara administrativă ar trebui redusă 
prin uniformizarea proceselor de 
înregistrare şi de raportare şi prin 
evitarea taxelor multiple în cazul unor 
înregistrări multiple în fiecare stat 
membru. În special, ar trebui să se 
renunţe la cerinţa privind existenţa unui 
sediu juridic în fiecare stat membru 
pentru a avea autorizarea de a introduce 
pe piaţă echipamente electrice şi 
electronice.; în acest sens, ar trebui să fie 
suficientă numirea unui reprezentant 
autorizat. Pentru aplicarea concretă a 
acestei legislaţii, trebuie ca statele 
membre să poată identifica producătorul 
care poartă responsabilitatea pentru 
produsul în cauză şi să urmărească lanţul 
de aprovizionarea de la distribuitorul 
final.  Statele membre ar trebui să se 
asigure că un distributor care pune la 
dispoziţie pentru prima dată pe teritoriul 
naţional echipamente care provin din 
interiorul Comunităţii (comerţ 
intracomunitar), sau încheie un acord cu 
producătorul sau prevede înregistrarea şi 
finanţarea gestionării DEEE care provin 
din aceste echipamente.

Or. en

Justificare

Textul completează propunerea raportorului. Are intenţia de a promova armonizarea 
procedurilor de înregistrare şi raportare şi de a încuraja interoperabilitatea registrelor 
naţionale în scopul consolidării pieţei interne şi evitării fraudelor.



PE439.856v01-00 20/99 AM\808628RO.doc

RO

Amendamentul 57
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesar ca  măsurile necesare 
pentru aplicarea prezentei directive să fie 
adoptate  în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competenţelor de 
executare conferite Comisiei. Comisiei ar 
trebui să i se confere competența de a 
adapta anexele și de a adopta norme
privind controlul conformității. Deoarece 
aceste măsuri au caracter general şi sunt 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale Directivei 2002/96/CE, între altele 
prin completarea acesteia cu noi elemente 
neesenţiale, ele trebuie adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(27) Pentru a permite adaptarea 
dispoziţiilor prezentei directive la 
progresele tehnice şi ştiinţifice şi 
adoptarea altor măsuri necesare, Comisiei 
ar trebui să i se confere competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 290, în ceea ce priveşte 
adaptarea anexelor și normelor privind 
controlul conformității

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază vechea „procedură de comitologie” cu noua procedură prevăzută 
la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Amendamentul 58
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte măsuri vizând 
protejarea mediului şi a sănătăţii umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării şi gestionării 
deşeurilor de echipamente electrice şi 

Prezenta directivă stabileşte măsuri vizând 
protejarea mediului şi a sănătăţii umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării şi gestionării 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
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electronice, precum şi prin reducerea 
efectelor globale ale utilizării resurselor şi 
îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestora.

electronice, precum şi prin reducerea 
efectelor globale ale utilizării resurselor şi 
îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestora, 
în conformitate cu articolele 1 şi 4 din 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deşeurile1. 
Aceasta contribuie la valorificarea şi 
producţia de tip durabil, prin impunerea 
îmbunătăţirii standardelor lor ecologice 
tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de 
viaţă.
1JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

Or. de

Justificare

Comisia a eliminat trimiterea la principiile directivei privind deşeurile, care stabileşte, 
printre altele, o ierarhie a deşeurilor pe cinci niveluri şi cu avantaje pentru mediu, şi a 
integrat-o în considerentul 7.
Directiva DEEE din 2003 prevede o îmbunătăţire a standardelor de mediu aplicate tuturor 
operatorilor implicaţi în EEE şi DEEE de-a lungul întregului ciclu de viaţă al 
echipamentelor. Acest aspect legislativ ar trebui conservat şi, deci, nu ar trebui eliminat din 
articolul 1.

Amendamentul 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte măsuri vizând 
protejarea mediului şi a sănătăţii umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării şi gestionării 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, precum şi prin reducerea 
efectelor globale ale utilizării resurselor şi 
îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestora.

Prezenta directivă stabileşte măsuri vizând 
protejarea mediului şi a sănătăţii umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării şi gestionării 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, precum şi prin reducerea 
efectelor globale ale utilizării resurselor şi 
îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestora, 
în conformitate cu articolele 1 şi 4 din 
Directiva 2008/98/CE..Aceasta contribuie, 
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de asemenea, la consumul şi producţia de 
tip durabil, prin îmbunătăţirea 
performanţelor ecologice ale tuturor 
operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al 
echipamentelor electrice şi electronice.

Or. en

Justificare

Comisia a deplasat referirea la principiile stabilite în Directiva-cadru privind deşeurile 
(obiectivul de prevenire a producerii de deşeuri şi ierarhia privind deşeurile, care introduce o 
ordine de priorităţi între opţiunile de gestionare a deşeurilor, în funcţie de avantajele lor 
respective din punct de vedere al mediului) la considerentul 7. Deoarece directiva originală 
privind DEEE insistă asupra îmbunătăţirii performanţelor ecologice ale tuturor actorilor 
implicaţi în EEE sau DEEE, în contextul ciclului de viaţă. Acest aspect ar trebui menţinut în 
mod explicit, iar obiectul prezentei directive ar trebui să includă în mod explicit aspecte din 
directivă care nu sunt legate de deşeuri. 

Amendamentul 60
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte măsuri vizând 
protejarea mediului şi a sănătăţii umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării şi gestionării 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, precum şi prin reducerea 
efectelor globale ale utilizării resurselor şi 
îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestora.

Prezenta directivă stabileşte măsuri vizând 
protejarea mediului şi a sănătăţii umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării şi gestionării 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice, precum şi prin reducerea 
efectelor globale negative ale utilizării 
resurselor şi îmbunătăţirea eficienţei 
utilizării acestora.

Or. en

Justificare

Diminuarea şi eliminarea efectelor negative sunt esenţiale.
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Amendamentul 61
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice şi electronice 
incluse în categoriile enumerate în anexa I
la Directiva 20xx/xx/CE (RoHS).

1. Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice şi electronice 
incluse în categoriile enumerate în anexa I 
A a prezentei directive şi DEEE generate 
de aceste echipamente.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al Directivei DEEE ar trebui definit în mod clar în însăşi Directiva 
DEEE, fără a se face referinţe transversale la anumite dispoziţii în RoHS, pentru a se evita 
incertitudinea juridică.

Amendamentul 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines,

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentele care sunt proiectate 
special ca parte a unui alt tip de 
echipament ce nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive  şi care îşi 
pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în 
echipamentul respectiv;

(b) echipamentele care sunt proiectate
special ca parte a unui alt tip de 
echipament ce nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cum ar fi 
părţi ale unui produs finit aflate în afara 
domeniului de aplicare al directivei sau 
părţi ale unei instalaţii fixe, şi care îşi pot 
îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în 
echipamentul respectiv.

Or. en

Justificare

Produsele de la întreprindere la întreprindere (de tip B2B) utilizate în relaţii profesionale nu 
ar trebui să intre în domeniul de aplicare al directivei. În primul rând, din studiile 
pregătitoare ale Comisiei a reieşit că nu au o importanţă semnificativă pentru mediu şi, în al 
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doilea rând, astfel de echipamente nu ajung în fluxul deşeurilor municipale.

Amendamentul 63
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentele care sunt proiectate 
special ca parte a unui alt tip de 
echipament ce nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive  şi care îşi 
pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în 
echipamentul respectiv;

(b) echipamentele care sunt proiectate 
special ca parte a unui alt tip de 
echipament ce nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, cum ar fi 
părţi ale unui produs finit aflate în afara 
domeniului de aplicare al directivei sau 
părţi ale unei instalaţii fixe, şi care îşi pot 
îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în 
echipamentul respectiv.

Or. en

Justificare

Produsele de la întreprindere la întreprindere (de tip B2B) utilizate în relaţii profesionale nu 
ar trebui să intre în domeniul de aplicare al directivei.  În primul rând, din studiile 
pregătitoare ale Comisiei a reieşit că nu au o importanţă semnificativă pentru mediu şi, în al 
doilea rând, astfel de echipamente nu ajung în fluxul deşeurilor municipale.

Amendamentul 64
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentele care sunt proiectate 
special ca parte a unui alt tip de 
echipament ce nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive  şi care îşi 
pot îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în 
echipamentul respectiv; 

(b) echipamentele care sunt proiectate 
special ca parte a unui alt tip de 
echipament ce nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive şi care îşi pot 
îndeplini rolul doar dacă sunt incluse în 
echipamentul respectiv şi care nu sunt, în 
consecinţă, produse finite;
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Or. en

Justificare

Directiva urmăreşte în special ca deşeurile de echipamente electrice şi electronice să fie 
colectate şi eliminate corespunzător. Instalaţiile fixe sunt asamblate şi dezasamblate de 
personal specializat; acestea aparţin unui alt flux de deşeuri de care se ţine deja seama. 
Aceste echipamente nu intră în fluxul deşeurilor municipale.
Directiva nu se aplică pentru echipamentele de transport şi nici pentru persoane sau mărfuri. 
Acest grup de produse este exlus din directiva privind proiectarea ecologică.  De asemenea, 
Directiva VSU corespunde DEEE şi RoHS, dar în ceea ce priveşte autovehiculele, iar acest 
fapt ar crea o suprapunere juridică.

Amendamentul 65
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instalaţiile fixe

Or. en

Justificare

Directiva urmăreşte în special ca deşeurile de echipamente electrice şi electronice să fie 
colectate şi eliminate corespunzător. Instalaţiile fixe sunt asamblate şi dezasamblate de 
personalul specializat; acestea reprezintă un flux separat de deşeuri, care face deja obiectul 
unei reglementări. Aceste echipamente nu intră în fluxul deşeurilor municipale.
Directiva nu se aplică pentru echipamentele de transport şi nici pentru persoane sau mărfuri. 
Acest grup de produse este exlus din directiva privind proiectarea ecologică. De asemenea, 
Directiva VSU (privind vehiculele scoase din uz) corespunde DEEE şi RoHS, dar în ceea ce 
priveşte autovehiculele, iar acest fapt ar crea o suprapunere juridică.

Amendamentul 66
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) mijloacele de transport de persoane şi 
mărfuri
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Or. en

Justificare

Directiva urmăreşte în special ca deşeurile de echipamente electrice şi electronice să fie 
colectate şi eliminate corespunzător. Instalaţiile fixe sunt asamblate şi dezasamblate de 
personalul specializat; acestea reprezintă un flux separat de deşeuri, care face deja obiectul 
unei reglementări. Aceste echipamente nu intră în fluxul deşeurilor municipale.
Directiva nu se aplică pentru echipamentele de transport şi nici pentru persoane sau mărfuri. 
Acest grup de produse este exlus din directiva privind proiectarea ecologică.  De asemenea, 
Directiva VSU (privind vehiculele scoase din uz) corespunde DEEE şi RoHS, dar în ceea ce 
priveşte autovehiculele, iar acest fapt ar crea o suprapunere juridică.

Amendamentul 67
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) instalaţiile industriale sau comerciale 
mari fixe sau maşinile industriale 
staţionare de mari dimensiuni.

Or. de

Justificare

Directiva urmăreşte în special ca deşeurile de echipamente electrice şi electronice să fie 
colectate şi eliminate în mod corect. Instalaţiile industriale mari fixe sau uneltele industriale 
staţionare de mari dimensiuni sunt asamblate şi dezasamblate de personal specializat. În 
acest caz, fluxul de deşeuri este reglementat. Acesta este motivul pentru care astfel de 
instalaţii şi unelte nu intrau deja în domeniul de aplicare al Directivei 2002/96/CE.

Amendamentul 68
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) utilajele mobile destinate exclusiv 
utilizatorilor profesionali;
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Or. de

Justificare

Directiva urmăreşte în special ca deşeurile de echipamente electrice şi electronice să fie 
colectate şi eliminate în mod corect. Utilajele mobile destinate exclusiv utilizatorilor 
profesionali sunt dezasamblate şi eliminate de personal specializat. În acest caz, fluxul de 
deşeuri este reglementat. Acesta este motivul pentru care astfel de instalaţii şi maşini nu 
intrau deja în domeniul de aplicare al Directivei 2002/96/CE.

Amendamentul 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – punctul ea (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) instalaţiile fixe

Or. de

Justificare

În cazul unor aparate care constituie o parte fixă a unei clădiri şi a echipamentului asociat de 
înregistrare pentru măsurarea utilizării acestora, personal cu o formaţie specială planifică 
instalarea acestora, le fixează permanent într-un loc determinat, le asigură menţinerea pe 
toată durata de exploatare şi, la scoaterea din uz a acestora, le dezasamblează şi le trimite 
spre reciclare.

Amendamentul 70
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la 31 decembrie 2014 şi 
ulterior la fiecare cinci ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului un raport în care se 
examinează domeniul de aplicare al 
directivei, în special pentru a stabili dacă 
modulele fotovoltaice ar trebui incluse în 
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domeniul de aplicare. Raportul privind 
modulele fotovoltaice evaluează, în 
special, ratele efective de colectare şi 
reciclare realizate. Dacă este cazul, pe 
baza acestui raport, Comisia prezintă o 
propunere.

Or. en

Justificare

O examinare a domeniului de aplicare este necesară ca urmare a extinderii directivei pentru 
a include toate echipamentele electrice şi electronice. În plus, trebuie să se analizeze 
proporţia din totalul producţiei acoperită de societăţile care participă la acordul de mediu 
încheiat în mod voluntar de către producătorii de module fotovoltaice şi dacă obiectivul de 
reciclare în proporţie de 85% a modulelor fotovoltaice este atins. Excluderea domeniului de 
aplicare ar trebui menţinută numai dacă acordul voluntar se dovedeşte cel puţin la fel de 
eficient ca cerinţele directivei.

Amendamentul 71
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) instalaţiile fixe

Or. en

Justificare

Instalaţiile fixe pot include uşile electrice şi ascensoarele, echipamente destinate uzului 
permanent care fac parte din structura clădirii şi care adesea trebuie să îndeplinească 
anumite standarde de siguranţă. NU sunt incluse televizoarele fixate de perete sau alte 
echipamente de natură mai temporară.
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Amendamentul 72
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. DEEE se clasifică drept deșeuri 
provenind din gospodării particulare sau de 
la alți utilizatori decât gospodăriile 
particulare. Se stabilește clasificarea 
tipurilor de DEEE într-una dintre aceste 
categorii.  Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 18 alineatul (3). 
Această clasificare se bazează, între altele, 
pe evaluarea ponderii echipamentelor 
vândute către gospodării sau către 
societăţi comerciale.

4. DEEE se clasifică drept deşeuri 
provenind din gospodării particulare sau de 
la alţi utilizatori decât gospodăriile 
particulare. Producătorii declară EEE 
vândute gospodăriilor particulare sau 
altor utilizatori atunci când introduc un 
produs pe piaţă pe baza utilizatorului 
final al produsului, în funcţie de 
următoarele criterii:

a) dovada, sub forma unui contract 
încheiat între utilizator şi producător (sau 
partea care reprezintă producătorul, de 
exemplu un vânzător sub contract), care 
indică în mod clar cui revine 
responsabilitatea pentru colectarea 
echipamentelor scoase din uz şi pentru 
costurile de tratare, asigurând faptul că 
EEE nu vor fi eliminate prin fluxurile de 
deşeuri municipale, sau
b) EEE care prezintă caracteristici pentru 
care nu sunt utilizate în gospodării 
particulare şi care, prin urmare, nu vor fi 
eliminate prin fluxul deşeurilor 
municipale. Pe lângă acest criteriu ar mai 
trebui îndeplinit cel puţin unul din 
următoarele criterii:
i. EEE care funcţionează cu un software 
specializat ca, de exemplu, un sistem de 
operare sau un mediu informatic care 
presupune o configuraţie specială pentru 
uz profesional;
ii. EEE care funcţionează la un voltaj sau 
al căror consum de energie nu este 
disponibil în gospodăriile particulare;
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iii. EEE care funcţionează pe baza unor 
licenţe profesionale, de exemplu staţii de 
bază care necesită licenţa autorităţii de 
reglementare din telecomunicaţii;
iv. EEE de mărime sau greutate mare, 
care trebuie instalate şi dezinstalate sau 
transportate de specialişti; 
v. EEE care necesită un mediu 
profesional şi/sau o formare profesională
(de exemplu, aparatele medicale 
Röntgen);
vi. EEE din categoria 10 din anexa I a 
Directivei 20xx/xx/EC (RoHS, COM 
(2008)809/4)
vii. EEE care nu se află în domeniul de 
aplicare al Directivei privind siguranța 
generală a produselor pentru produsele de 
consum; 
c) EEE furnizate consumatorilor, dar 
care, prin natura lor, odată utilizate 
trebuie returnate structurilor comerciale 
pentru prelucrare şi care, din acest motiv, 
nu apar niciodată în fluxul deşeurilor 
domestice (de exemplu, aparatele de 
fotografiat de unică folosinţă).

Or. en

Justificare

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.
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Amendamentul 73
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „echipamente electrice şi electronice” 
sau „EEE” înseamnă echipamente care 
funcţionează pe bază de curenţi electrici 
sau câmpuri electromagnetice şi 
echipamente de producţie, de transfer şi de 
măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, 
incluse în categoriile stabilite  în anexa I la 
Directiva 20xx/xx/CE (RoHS)  şi destinate 
utilizării la o tensiune mai mică sau egală 
cu 1 000 de volţi curent alternativ şi 1 500 
de volţi curent continuu;

(a) "echipamente electrice şi electronice" 
sau "EEE" înseamnă echipamente care 
funcţionează pe bază de curenţi electrici 
sau câmpuri electromagnetice şi 
echipamente de producţie, de transfer şi de 
măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, 
incluse în categoriile menţionate în anexa 
I.A a prezentei directive, şi destinate 
utilizării la o tensiune mai mică sau egală 
cu 1000 de volţi, curent alternativ, şi 1500 
de volţi, curent continuu;

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al Directivei DEEE ar trebui definit în mod clar chiar în textul 
Directivei DEEE, fără a se face referinţe transversale la anumite dispoziţii în RoHS, pentru a 
se evita incertitudinea juridică.

Amendamentul 74
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „echipamente electrice şi electronice” 
sau „EEE” înseamnă echipamente care 
funcţionează pe bază de curenţi electrici 
sau câmpuri electromagnetice şi 
echipamente de producţie, de transfer şi de 
măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, 
incluse în categoriile stabilite  în anexa I  la 
Directiva 20xx/xx/CE (RoHS)  şi destinate 
utilizării la o tensiune mai mică sau egală 
cu 1 000 de volţi curent alternativ şi 1 500 

(a) „echipamente electrice şi electronice” 
sau „EEE” înseamnă echipamente care 
funcţionează pe bază de curenţi electrici 
sau câmpuri electromagnetice şi 
echipamente de producţie, de transfer şi de 
măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, 
incluse în categoriile stabilite  în anexa I  la 
Directiva 20xx/xx/CE (RoHS)  şi destinate 
utilizării la o tensiune mai mică sau egală 
cu 1 000 de volţi curent alternativ şi 1 500 
de volţi curent continuu; dependente 
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de volţi curent continuu; înseamnă că echipamente care au nevoie 
de energie electrică pentru a-şi îndeplini 
funcţia de bază.

Or. en

Justificare

Aparatele considerate „echipamente electrice şi electronice” trebuie definite mai bine. 
Amendamentul face distincţia între aparatele care au nevoie de electricitate pentru a-şi 
executa funcţia de bază şi aparatele care pot executa această funcţie chiar şi fără 
electricitate.

Amendamentul 75
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice” sau „DEEE” înseamnă 
echipamentele electrice şi electronice care 
constituie deşeuri în sensul articolului  3 
alineatul (1) din Directiva 2008/xx/CE 
privind deşeurile  , inclusiv toate 
componentele, subansamblele şi produsele 
consumabile care fac parte integrantă din 
produs în momentul în care acesta devine 
deşeu  ;

(b) „deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice” sau „DEEE” înseamnă 
echipamentele electrice şi electronice care 
constituie deşeuri în sensul articolului  3 
alineatul (1) din Directiva 2008/xx/CE 
privind deşeurile  , inclusiv toate 
componentele, subansamblele şi produsele 
consumabile care fac parte integrantă din 
produs în momentul în care acesta devine 
deşeu sau este vândut sau cedat în mod 
gratuit oricărui actor care va trata sau 
revinde DEEE pentru a valorifica 
fragmente de material sau părţi pentru 
valoarea lor reziduală economică 
pozitivă;

Or. en

Justificare

Pentru a se evita fenomenul de„ cherry picking” (aplicarea selectivă) şi pentru consolidarea 
obiectivului de mediu al directivei şi, în primul rând, pentru a optimiza tratarea corectă a 
DEEE.
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Amendamentul 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „dispozitive medicale” înseamnă 
echipamente electrice care intră în 
domeniul de aplicare al Directivei 
93/42/CE şi al Directivei 98/79/CE.

Or. en

Justificare

Este necesară definirea dispozitivelor medicale care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Amendamentul 77
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „instalaţie fixă” înseamnă o anumită 
combinaţie a mai multor tipuri de aparate 
şi, după caz, a altor dispozitive asamblate, 
instalate şi destinate a fi folosite în mod 
permanent într-un loc prestabilit;

Or. en

Justificare

Pentru o interpretare comună a termenului de „instalaţie fixă” de către toate statele membre, 
ar trebui inclusă o definiţie. Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 
(2004/108/CE) cuprinde această definiţie.
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Amendamentul 78
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „unelte industriale fixe de mari 
dimensiuni” înseamnă maşini sau sisteme 
care constau dintr-o combinaţie de 
echipamente, sisteme, produse finite 
şi/sau componente, instalate de personal 
specializat într-un loc determinat în 
utilaje industriale sau într-o clădire 
industrială pentru a executa o funcţie 
specifică;

Or. en

Justificare

Definiţie folosită în documentul Comisiei cu întrebările frecvente referitoare la directiva 
RoHS.

Amendamentul 79
Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care, indiferent de 
tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin 
comunicare la distanţă în conformitate cu 
Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 mai 1997 
privind protecţia consumatorilor cu privire 
la contractele  la distanţă:

(j) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică  într-un stat membru 
care, indiferent de tehnica de vânzare 
utilizată, inclusiv prin comunicare la 
distanţă în conformitate cu 
Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 mai 1997 
privind protecţia consumatorilor cu privire 
la contractele  la distanţă:

Or. de
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Justificare

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Amendamentul 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care, indiferent de 
tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin 
comunicare la distanţă în conformitate cu 
Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 20 mai 1997 
privind protecţia consumatorilor cu privire 
la contractele  la distanţă:

(j) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică  din statul membru care, 
indiferent de tehnica de vânzare utilizată, 
inclusiv prin comunicare la distanţă în 
conformitate cu Directiva 97/7/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 20 mai 1997 privind protecţia 
consumatorilor cu privire la contractele  la 
distanţă:

Or. en

Justificare

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
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Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Amendamentul 81
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) fabrică echipamente electrice şi 
electronice sub propriul nume  sau propria 
marcă comercială sau comisionează 
proiectarea ori fabricarea de echipamente 
electrice şi electronice şi comercializează
aceste echipamente sub propriul nume sau 
propria marcă comercială ; 

(i) fabrică echipamente electrice şi 
electronice sub propriul nume  sau 
propria marcă comercială sau 
comisionează proiectarea ori fabricarea 
de echipamente electrice şi electronice şi 
introduce pe piaţă aceste echipamente 
sub propriul nume sau propria marcă 
comercială ;

Or. en

Justificare

O clarificare pentru a se asigura că responsabilitatea privind DEEE este stabilită în mod 
clar. Legislaţia şi responsabilitatea trebuie formulate în mod clar şi trebuie, de asemenea, să 
fie evident cui îi revine răspunderea.

Amendamentul 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j – punctul i

Text propus de Comisie Amendamentul

(i) fabrică echipamente electrice şi 
electronice sub propriul nume  sau propria 
marcă comercială sau comisionează 
proiectarea ori fabricarea de echipamente 
electrice şi electronice şi comercializează 
aceste echipamente sub propriul nume sau 

(i) fabrică echipamente electrice şi 
electronice sub propriul nume  sau propria 
marcă comercială sau comisionează 
proiectarea ori fabricarea de echipamente 
electrice şi electronice şi comercializează 
aceste echipamente sub propriul nume sau 
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propria marcă comercială ; propria marcă comercială pe teritoriul 
statului membru;

Or. en

Justificare

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Amendamentul 83
Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) are sediul în Comunitate şi introduce 
pe piaţa comunitară  echipamente electrice 
şi electronice dintr-o ţară terţă, cu titlu 
profesional.

(iii) introduce pentru prima dată piaţa de 
pe teritoriul statului membru respectiv 
echipamente electrice şi electronice cu titlu 
profesional.

Or. de

Justificare

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
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wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Amendamentul 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) are sediul în Comunitate şi introduce 
pe piaţa comunitară echipamente electrice 
şi electronice dintr-o ţară terţă, cu titlu 
profesional .

(iii) introduce pe piaţa statului membru
echipamente electrice şi electronice cu titlu 
profesional.

Or. en

Justificare

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Amendamentul 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera j – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) are sediul în Comunitate şi introduce 
pe piaţa comunitară  echipamente electrice 

(iii) are sediul în Comunitate şi introduce 
pe piaţa unui stat membru echipamente 
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şi electronice dintr-o ţară terţă , cu titlu 
profesional .

electrice şi electronice dintr-o ţară terţă, cu 
titlu profesional sau importă sau exportă 
cu titlu profesional echipamente de acest 
tip .

Or. fr

Justificare

Una dintre consecinţele propunerii Comisiei este de a conferi statutul de producător 
agentului economic care introduce echipamente pe piaţa europeană. Totuşi, punctul de 
intrare pe piaţa europeană şi locul în care este efectuată achiziţia de către consumatorul final 
nu vor fi în mod obligatoriu în acelaşi stat membru. Prin urmare, va fi mai dificil să se 
determine măsura în care un producător poate fi făcut responsabil pentru nivelul de colectare 
a DEEE. Efectul final ar fi subminarea preciziei cifrelor-cheie referitoare la comerţul 
naţional folosite pentru calcularea noilor obiective de colectare.

Amendamentul 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „distribuitor” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică din lanţul de 
aprovizionare, care face ca un 
echipament electric sau electronic să fie 
disponibil pe piaţă; 

eliminat

Or. fr

Justificare

Una dintre consecinţele propunerii Comisiei este de a conferi statutul de producător 
agentului economic care introduce echipamente pe piaţa europeană. Totuşi, punctul de 
intrare pe piaţa europeană şi locul în care este efectuată achiziţia de către consumatorul final 
nu vor fi în mod obligatoriu în acelaşi stat membru. Prin urmare, va fi mai dificil să se 
determine măsura în care un producător poate fi făcut responsabil pentru nivelul de colectare 
a DEEE. Efectul final ar fi subminarea preciziei cifrelor-cheie referitoare la comerţul 
naţional folosite pentru calcularea noilor obiective de colectare.
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Amendamentul 87
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „părţi terţe” înseamnă organizaţii 
numite de un producător sau de un grup 
de producători în scopul executării 
anumitor obligaţii ale producătorului sau 
ale grupului de producători.

Or. en

Justificare

Este esenţial să se corecteze interpretarea inexactă a directivei de către o minoritate de state 
membre, şi în special de Marea Britanie, care îi împiedică pe producători să îşi asume 
întreaga responsabilitate pentru gestionarea DEEE lor sau să garanteze realizarea acesteia 
în mod eficient şi rentabil.

Amendamentul 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „DEEE provenite de la gospodării 
particulare” înseamnă DEEE provenite 
de la gospodării particulare şi DEEE de 
origine comercială, industrială, 
instituţională şi din alte surse care, 
datorită naturii şi cantităţii lor, sunt 
similare celor provenite de la gospodării 
particulare;

eliminat

Or. frJustificare

Una dintre consecinţele propunerii Comisiei este de a conferi statutul de producător 
agentului economic care introduce echipamente pe piaţa europeană. Totuşi, punctul de 
intrare pe piaţa europeană şi locul în care este efectuată achiziţia de către consumatorul final 
nu vor fi în mod obligatoriu în acelaşi stat membru. Prin urmare, va fi mai dificil să se 
determine măsura în care un producător poate fi făcut responsabil pentru nivelul de colectare 
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a DEEE. Efectul final ar fi subminarea preciziei cifrelor-cheie referitoare la comerţul 
naţional folosite pentru calcularea noilor obiective de colectare.

Amendamentul 89
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „DEEE provenite de la gospodării 
particulare” înseamnă DEEE provenite de 
la gospodării particulare şi DEEE de 
origine comercială, industrială, 
instituţională şi din alte surse care, datorită 
naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor 
provenite de la gospodării particulare;

(l) „DEEE provenite de la gospodării 
particulare” înseamnă DEEE provenite de 
la gospodării particulare şi DEEE de 
origine comercială, industrială, 
instituţională şi din alte surse care, datorită 
naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor 
provenite de la gospodării particulare; 
deşeurile de la EEE folosite atât de 
gospodării particulare şi altele, colectate 
prin intermediul  unor sisteme colective şi 
individuale, sunt considerate întotdeauna 
DEEE provenite din gospodării 
particulare.

Or. en

Justificare

Numeroase societăţi responsabile sunt supuse unor obligaţii contractuale conform cărora 
produsele vechi trebuie returnate producătorului pentru tratarea corectă. Aceasta ar trebui 
să fie inclusă în obligaţiile generale ale producătorului.

Amendamentul 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) „deşeuri periculoase” înseamnă 
deşeuri periculoase în sensul articolului 3 
alineatul (2) din Directiva 2008/XX/CE 
privind deşeurile.

eliminat
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Or. frJustificare

Una dintre consecinţele propunerii Comisiei este de a conferi statutul de producător 
agentului economic care introduce echipamente pe piaţa europeană. Totuşi, punctul de 
intrare pe piaţa europeană şi locul în care este efectuată achiziţia de către consumatorul final 
nu vor fi în mod obligatoriu în acelaşi stat membru. Prin urmare, va fi mai dificil să se 
determine măsura în care un producător poate fi făcut responsabil pentru nivelul de colectare 
a DEEE. Efectul final ar fi subminarea preciziei cifrelor-cheie referitoare la comerţul 
naţional folosite pentru calcularea noilor obiective de colectare.

Amendamentul 91
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) „materii prime strategice” înseamnă 
materii de importanţă strategică pentru 
competitivitatea UE, inclusiv cromul, 
cobaltul, galiul, indiul, litiul, manganul, 
molibdenul, nichelul, niobiul, metalele 
din grupa platinei (paladiul, platina, 
rodiul), pământurile rare, seleniul, 
tantalul, titanul, vanadiul 

Or. en

Justificare

Această definiţie include lista materiilor prime strategice stabilită de SUA. Aceste materii 
sunt utilizate într-un număr mare de produse electrice şi electronice şi sunt esenţiale pentru 
ca UE să îşi poată menţine competitivitatea economică.

Amendamentul 92
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) „substanţă periculoasă” înseamnă o 
substanţă care îndeplineşte criteriile 
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pentru a fi clasificată ca periculoasă, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008, sau o substanţă care 
corespunde definiţiei unui nanomaterial;

Or. en

Justificare

Comisia a eliminat pur şi simplu definiţia pentru „substanţe sau preparate periculoase” din 
Directiva DEEE (fostul articol 3 litera (l)). Totuşi, articolul 15 privind informaţiile pentru 
instalaţiile de tratare continuă, pe bună dreptate, să facă referinţă la substanţe şi preparate 
periculoase. O definiţie actualizată a substanţelor periculoase trebuie, prin urmare, să fie 
reintrodusă. Aceasta ar trebui să includă nanomaterialele, pentru ca instalaţiile de tratare să 
aibă la dispoziţie informaţiile necesare tratării corecte a acestora.

Amendamentul 93
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera mb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(mb) „preparat periculos” înseamnă un 
amestec care îndeplineşte criteriile pentru 
a fi clasificat ca periculos, în conformitate 
cu Directiva 1999/45/CE, sau un preparat 
care conţine un nanomaterial.

Or. en

Justificare

Comisia a eliminat pur şi simplu definiţia pentru „substanţe sau preparate periculoase” din 
Directiva DEEE (fostul articol 3 litera (l)). Totuşi, articolul 15 privind informaţiile pentru 
instalaţiile de tratare continuă, pe bună dreptate, să facă referinţă la substanţe şi preparate 
periculoase. Aceasta ar trebui să inclusă nanomaterialele, pentru ca instalaţiile de tratare să 
aibă la dispoziţie informaţiile necesare tratării corecte a acestora.
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Amendamentul 94
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera mc (nouă) 

Text propus de Comisie Amendamentul

(mc) „nanomaterial” înseamnă orice 
material produs în mod intenţionat cu 
una sau mai multe dimensiuni de ordinul 
a 100nm sau mai puţin sau care este 
compus din părţi funcţionale distincte, în 
interior sau la suprafaţă, dintre care 
multe au una sau mai multe dimensiuni 
de ordinul a 100nm sau mai puţin, 
inclusiv structurile, aglomeratele sau 
agregatele care pot să aibă o dimensiune 
mai mare de 100nm, dar posedă 
proprietăţi nanometrice.

Proprietăţile nanometrice includ:
(i) proprietăţile legate de suprafaţa 
specifică mare a materialelor considerate 
şi/sau
(ii) proprietăţile fizico-chimice specifice 
care diferă de cele ale aceluiaşi material 
sub altă formă decât cea nanometrică.

Or. en

Justificare

Este necesară introducerea unei definiţii a nanomaterialelor. Această definiţie este cea 
acceptată de toate cele trei instituţii în cadrul regulamentului privind alimentele noi.

Amendamentul 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „contract de finanţare” înseamnă 
orice acord sau contract de împrumut, 
leasing, închiriere sau vânzare reportată 

eliminat
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referitor la un anumit echipament, fie că 
acordul sau contractul respectiv sau orice 
acord sau contract auxiliar prevede sau 
nu efectuarea sau posibilitatea efectuării 
unui transfer de proprietate privind 
echipamentul în cauză;

Or. fr

Justificare

Una dintre consecinţele propunerii Comisiei este de a conferi statutul de producător 
agentului economic care introduce echipamente pe piaţa europeană. Totuşi, punctul de 
intrare pe piaţa europeană şi locul în care este efectuată achiziţia de către consumatorul final 
nu vor fi în mod obligatoriu în acelaşi stat membru. Prin urmare, va fi mai dificil să se 
determine măsura în care un producător poate fi făcut responsabil pentru nivelul de colectare 
a DEEE. Efectul final ar fi subminarea preciziei cifrelor-cheie referitoare la comerţul 
naţional folosite pentru calcularea noilor obiective de colectare.

Amendamentul 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „a face disponibil pe piață” înseamnă 
orice tip de furnizare a unui produs spre 
distribuire, consum sau utilizare pe piața 
comunitară în cursul unei activități 
comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie 
gratuit;

(o) „a face disponibil pe piaţă” înseamnă 
orice tip de furnizare a unui produs spre 
distribuire, consum sau utilizare pe piaţa 
unui stat membru în cursul unei activităţi 
comerciale, fie în schimbul unei plăţi, fie 
gratuit;

Or. fr

Justificare

Una dintre consecinţele propunerii Comisiei este de a conferi statutul de producător 
agentului economic care introduce echipamente pe piaţa europeană. Totuşi, punctul de 
intrare pe piaţa europeană şi locul în care este efectuată achiziţia de către consumatorul final 
nu vor fi în mod obligatoriu în acelaşi stat membru. Prin urmare, va fi mai dificil să se 
determine măsura în care un producător poate fi făcut responsabil pentru nivelul de colectare 
a DEEE. Efectul final ar fi subminarea preciziei cifrelor-cheie referitoare la comerţul 
naţional folosite pentru calcularea noilor obiective de colectare.
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Amendamentul 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „punere la dispoziţie pe piaţă” 
înseamnă furnizarea oricărui produs pentru 
distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa 
comunitară în cursul unei activităţi 
comerciale, contra cost sau în mod gratuit;

(o) „punere la dispoziţie pe piaţă” 
înseamnă furnizarea oricărui produs pentru 
distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa 
naţională a statului membru în cursul unei 
activităţi comerciale, contra cost sau în 
mod gratuit;

Or. en

Justificare

Deoarece obiectivul de colectare este stabilit la nivel naţional, este de preferat o definiţie 
pragmatică a „punerii la dispoziţie pe piaţă”, care va asigura aplicarea şi executarea 
regulamentului şi, în consecinţă, finanţarea colectării şi tratării DEEE în fiecare stat 
membru. 

Amendamentul 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „introducere pe piaţă” înseamnă prima 
punere la dispoziţie a unui produs pe piaţa 
comunitară;

(p) „introducere pe piaţă” înseamnă prima 
punere la dispoziţie a unui produs pe piaţa 
unui stat membru;

Or. fr

Justificare

Una dintre consecinţele propunerii Comisiei este de a conferi statutul de producător 
agentului economic care introduce echipamente pe piaţa europeană. Totuşi, punctul de intrare 
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pe piaţa europeană şi locul în care este efectuată achiziţia de către consumatorul final nu vor fi în 
mod obligatoriu în acelaşi stat membru. Prin urmare, va fi mai dificil să se determine măsura în 
care un producător poate fi făcut responsabil pentru nivelul de colectare a DEEE. Efectul 
final ar fi subminarea preciziei cifrelor-cheie referitoare la comerţul naţional folosite pentru 
calcularea noilor obiective de colectare.

Amendamentul 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „introducere pe piaţă” înseamnă 
acţiunea de a face un produs disponibil 
pentru prima dată pe piaţa comunitară;

(p) „introducere pe piaţă” înseamnă 
acţiunea de a face un produs disponibil 
pentru prima dată pe piaţa naţională a 
statului membru;

Or. en

Justificare

Deoarece obiectivul de colectare este stabilit la nivel naţional, este de preferat o definiţie 
pragmatică a „introducerii pe piaţă”, care va asigura aplicarea şi executarea regulamentului 
şi, în consecinţă, finanţarea colectării şi tratării DEEE în fiecare stat membru. 

Amendamentul 100
Karin Kadenbach

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) „introducere pe piaţă” înseamnă 
acţiunea de a face un produs disponibil 
pentru prima dată pe piaţa comunitară;

(p) „introducere pe piaţă” înseamnă 
acţiunea de a face un produs disponibil 
pentru prima dată pe teritoriul unui stat 
membru;

Or. de

Justificare

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
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der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Amendamentul 101
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „înlăturare” înseamnă manipularea
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică ce are ca rezultat constituirea
substanţelor, preparatelor şi componentelor 
periculoase într-un flux identificabil sau 
într-o parte identificabilă a unui flux la 
sfârşitul procesului de tratare. O 
substanţă, un preparat sau o componentă 
este identificabilă dacă poate fi controlată 
pentru a dovedi faptul că tratarea s-a 
făcut în mod ecologic;

(q) „înlăturare” înseamnă separarea
manuală sau mecanică a substanţelor, 
preparatelor şi componentelor periculoase 
identificate în anexa II.

Or. en

Justificare

Definiţia propusă de Comisie pentru termenul de „înlăturare” ar trebuit modificată, 
deoarece avea ca scop modificarea substanţială a practicilor de tratare cuprinse în anexa II, 
ceea ce ar duce la: a) pierderi de locuri de muncă, deoarece trierea manuală din UE nu 
poate concura tratarea termică (incinerarea de deşeuri nemetalice) în uzine metalurgice; b)
recurgerea în exclusivitate la filtrele de aer din metal pentru a limita poluarea; c)
nerespectarea ierarhiei deşeurilor (articolul 4) din Directiva-cadru privind deşeurile 
(2008/98/CE) în care „reciclarea materialelor” este o alternativă preferabilă „operaţiunilor 
termice” (valorificare).
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Amendamentul 102
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „înlăturare” înseamnă manipularea
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică ce are ca rezultat constituirea
substanţelor, preparatelor şi componentelor 
periculoase într-un flux identificabil sau 
într-o parte identificabilă a unui flux la 
sfârşitul procesului de tratare. O 
substanţă, un preparat sau o componentă 
este identificabilă dacă poate fi controlată 
pentru a dovedi faptul că tratarea s-a 
făcut în mod ecologic;

(q) „înlăturare” înseamnă separarea
manuală sau mecanică a substanţelor, 
preparatelor şi componentelor periculoase 
menţionate în anexa II.

Or. es

Justificare

Obiectivul este de a clarifica şi simplifica definiţia termenului de „înlăturare”, care este prea 
lungă în textul Comisiei. În conformitate cu intenţia raportorului de a preveni restrângerea 
domeniului de aplicare a directivei, se face referire la anexa II.

Amendamentul 103
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) „înlăturare” înseamnă manipularea 
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică ce are ca rezultat constituirea 
substanţelor, preparatelor şi componentelor 
periculoase într-un flux identificabil sau 
într-o parte identificabilă a unui flux la 
sfârşitul procesului de tratare. O substanţă, 
un preparat sau o componentă este 
identificabilă dacă poate fi controlată 
pentru a dovedi faptul că tratarea s-a făcut 
în mod ecologic;

(q) „înlăturare” înseamnă manipularea 
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică ce are ca rezultat constituirea 
substanţelor, preparatelor şi componentelor 
periculoase, extrase într-un stadiu cât mai 
incipient al procesului de tratare şi cât 
mai complet posibil din punct de vedere 
tehnic, şi într-un flux identificabil sau într-
o parte identificabilă a unui flux la sfârşitul 
procesului de tratare. O substanţă, un 
preparat sau o componentă este 
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identificabilă dacă poate fi controlată 
pentru a dovedi faptul că tratarea s-a făcut 
în mod ecologic; sfărâmarea nu este 
considerată „înlăturare”.

Or. en

Justificare

Definiţia „înlăturării” nu ar trebui să includă operaţia de sfărâmare, deoarece aceasta nu 
poate izola substanţele periculoase.

Amendamentul 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q)„înlăturare” înseamnă manipularea 
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică ce are ca rezultat constituirea 
substanţelor, preparatelor şi componentelor 
periculoase într-un flux identificabil sau 
într-o parte identificabilă a unui flux la 
sfârşitul procesului de tratare. O 
substanţă, un preparat sau o componentă 
este identificabilă dacă poate fi controlată 
pentru a dovedi faptul că tratarea s-a 
făcut în mod ecologic;

(q)„înlăturare” înseamnă manipularea 
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică ce are ca rezultat constituirea 
substanţelor, preparatelor şi componentelor 
periculoase extrase într-un stadiu cât mai 
incipient al procesului de tratare şi cât 
mai complet posibil din punct de vedere 
tehnic. Procesul de înlăturare trebuie să 
aibă loc înaintea oricărei alte forme de 
tratare care prezintă riscul răspândirii sau 
diluării de componente periculoase în 
fluxul deşeurilor.

Or. en

Justificare

Noua definiţie pentru „înlăturare” introdusă de propunerea Comisiei are un impact direct 
asupra cerinţelor minime de tratare stabilite la anexa II din directivă, deoarece termenul 
„înlăturare” este folosit la punctele 1 şi 2 ale anexei II. În acest caz, ar fi neclar dacă  
sfărâmarea este permisă sau nu înainte de separarea substanţelor periculoase în faza de 
tratare. Deoarece aceasta nu ar trebui să fie permisă, definiţia trebuie clarificată la acest 
punct.
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Amendamentul 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa)„instalaţie fixă” înseamnă instalaţie 
fixă în sensul articolului (2) din Directiva 
2004/108/CE privind compatibilitatea 
electromagnetică;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura respectarea altor acte legislative ale UE şi o mai bună coerenţă cu 
acestea, Directiva DEEE ar trebui să facă referire la definiţia existentă a „instalaţiilor 
fixe” care apare în Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică. 
Echipamentele industriale utilizate în fabrici şi procesele industriale ar trebui să rămână în 
afara domeniului de aplicare. În primul rând, din studiile pregătitoare ale Comisiei a 
reieşit că nu au o importanţă semnificativă pentru mediu şi, în al doilea rând, astfel de 
echipamente nu ajung în fluxul deşeurilor municipale.

Amendamentul 106
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „instalaţie fixă” înseamnă instalaţie 
fixă în sensul articolului (2) din Directiva 
2004/108/CE privind compatibilitatea 
electromagnetică;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerenţa cu alte acte legislative ale UE, Directiva DEEE ar trebui să facă 
referire la definiţia existentă a „instalaţiilor fixe” care apare în Directiva 2004/108/CE 
privind compatibilitatea electromagnetică. Pentru îmbunătăţirea certitudinii juridice, ar 
trebui introduse orientările din documentul Comisiei cuprinzând întrebările frecvente. 
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Amendamentul 107
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „instalaţie industrială sau comercială 
mare fixă” înseamnă o anumită 
combinaţie industrială sau comercială 
mare a mai multor tipuri de aparate şi, 
după caz, a altor dispozitive interconectate 
sau instalate împreună şi destinate a fi 
folosite în mod permanent într-un loc 
prestabilit;

Or. de

Justificare

Această definiţie este necesară deoarece aceste instalaţii sunt excluse din domeniul de
aplicare al directivei. Definiţia este conformă cu definiţia „instalaţiei fixe”din Directiva 
2004/108/CE. Instalaţiile industriale sau comerciale mari fixe sunt asamblate şi 
dezasamblate de personal specializat. În acest caz, fluxul de deşeuri este reglementat. Acesta 
este motivul pentru care astfel de instalaţii nu intrau deja în domeniul de aplicare al 
Directivei 2002/96/CE.

Amendamentul 108
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sb) „produse finite” înseamnă orice 
dispozitiv sau unitate a unui echipament 
care are o funcţie directă, un locaş 
propriu şi, dacă este cazul, prize şi 
conexiuni destinate utilizatorilor finali.  
„Funcţie directă” înseamnă orice funcţie 
a unui component sau a unui produs finit 
care îndeplineşte scopul utilizării indicat 
de fabricant în instrucţiunile pentru 
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utilizatorul final. Această funcţie este 
disponibilă fără ajustări suplimentare sau 
conexiuni, cu excepţia celor simple, care 
pot fi realizate de oricine.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerenţa cu alte acte legislative ale UE, Directiva DEEE ar trebui să facă 
referire la definiţia existentă a "instalaţiilor fixe” care apare în Directiva 2004/108/CE 
privind compatibilitatea electromagnetică. Pentru îmbunătăţirea certitudinii juridice, ar 
trebui introduse orientările din documentul Comisiei cuprinzând întrebările frecvente.

Amendamentul 109
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sb) „maşini industriale fixe de mari 
dimensiuni” înseamnă o combinaţie de 
sisteme, produse finite şi/sau componente 
destinate unor scopuri industriale, 
asamblate şi/sau instalate de personal 
specializat pentru folosirea într-un loc 
determinat, care funcţionează împreună 
într-un mediu industrial.

Or. de

Justificare

Această definiţie este necesară deoarece aceste maşini sunt excluse din domeniul de aplicare 
al directivei. Maşinile industriale fixe de mari dimensiuni sunt asamblate şi dezasamblate de 
personal specializat. În acest caz, fluxul de deşeuri este reglementat. Acesta este motivul 
pentru care astfel de unelte nu intrau deja în domeniul de aplicare al Directivei 2002/96/CE.
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Amendamentul 110
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sc) „utilaje mobile destinate exclusiv 
utilizatorilor profesionali” înseamnă un 
utilaj a cărui funcţionare necesită sau 
mobilitate în timpul lucrului sau o 
deplasare continuă sau semicontinuă 
între o succesiune de posturi de lucru fixe 
sau un utilaj care funcţionează fără 
deplasare, care poate fi dotat cu mijloace 
care să permită să fie deplasat uşor dintr-
un loc în altul.

Or. de

Justificare

Această definiţie este necesară deoarece aceste maşini sunt excluse din domeniul de aplicare 
al directivei. Definiţia este compatibilă cu cea a utilajelor mobile din Directiva 2006/42/CE, 
anexa I, punctul 3.1.1. Utilajele mobile destinate exclusiv utilizatorilor profesionali sunt 
dezasamblate şi eliminate de personal specializat. În acest caz, fluxul de deşeuri este 
reglementat. Acesta este motivul pentru care astfel de maşini nu intrau deja în domeniul de 
aplicare al Directivei 2002/96/CE.

Amendamentul 111
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „instalaţie fixă” înseamnă o instalaţie 
în sensul articolului 2 litera (c) din 
Directiva 2004/108/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 
decembrie 2004 privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre cu privire la 
compatibilitatea electromagnetică1. Aceste 
instalaţii cuprind, de exemplu, 
echipamentele de încălzire industrială şi 
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de producere a căldurii, de încălzire şi 
răcire şi componentele fixe ale acestor 
echipamente, inclusiv aparatele de 
măsurare a consumului.
1 JO L 390, 31.12.2004, p. 24.

Or. de

Justificare

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen  sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Amendamentul 112
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „instalaţie fixă” înseamnă o anumită 
combinaţie a mai multor tipuri de aparate 
şi, după caz, a altor dispozitive asamblate, 
instalate şi destinate a fi folosite în mod 
permanent într-o locaţie prestabilită;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura respectarea altor acte legislative ale UE şi o mai bună coerenţă cu acestea, 
Directiva RoHS ar trebui să facă referire la definiţia existentă a "instalaţiilor fixe” care 
apare în Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică. Ca exemple de 
instalaţii fixe putem menţiona instalaţiile din sectoarele petrochimic sau farmaceutic, din industria de 
maşini, din domeniul mânuirii materialelor, al generării de electricitate sau al tratării apelor, din 
fabricile de fabricare a hârtiei sau din anumite instalaţii electrice.
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Amendamentul 113
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează , în 
concordanţă cu legislaţia comunitară în 
domeniul produselor, inclusiv cu Directiva 
2005/32/CE privind proiectarea ecologică, 
adoptarea de măsuri care să promoveze
proiectarea şi producerea de echipamente 
electrice şi electronice , în special pentru a 
facilita  reutilizarea,  demontarea şi 
valorificarea  DEEE, precum şi a 
componentelor şi materialelor lor. Aceste 
măsuri respectă buna funcţionare a pieţei 
interne. În acest sens, statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca producătorii să 
nu împiedice, prin caracteristici specifice 
de proiectare sau prin procedee specifice 
de fabricare, reutilizarea  DEEE, cu 
excepţia cazului în care aceste caracteristici 
specifice de proiectare sau procedee 
specifice de fabricare prezintă avantaje 
determinante, de exemplu în ceea ce 
priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele 
de siguranţă.

Statele membre încurajează , în 
concordanţă cu legislaţia comunitară în 
domeniul produselor, inclusiv cu Directiva 
2005/32/CE privind proiectarea ecologică, 
adoptarea de măsuri financiare şi de alt tip
care să promoveze  proiectarea şi 
producerea de echipamente electrice şi 
electronice , în special pentru a facilita
reutilizarea,  demontarea şi valorificarea
DEEE, precum şi a componentelor şi 
materialelor lor. Aceste măsuri respectă 
buna funcţionare a pieţei interne. În acest 
sens, statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca producătorii să nu împiedice, prin 
caracteristici specifice de proiectare sau 
prin procedee specifice de fabricare, 
reutilizarea  DEEE, cu excepţia cazului în 
care aceste caracteristici specifice de
proiectare sau procedee specifice de 
fabricare prezintă avantaje determinante, 
de exemplu în ceea ce priveşte protecţia 
mediului şi/sau cerinţele de siguranţă.

Or. en

Amendamentul 114
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre încurajează , în 
concordanţă cu legislaţia comunitară în 
domeniul produselor, inclusiv cu Directiva 
2005/32/CE privind proiectarea ecologică, 
adoptarea de măsuri care să promoveze

Statele membre încurajează , în 
concordanţă cu legislaţia comunitară în 
domeniul produselor, inclusiv cu Directiva 
2005/32/CE privind proiectarea ecologică, 
cooperarea dintre producători şi 
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proiectarea şi producerea de echipamente 
electrice şi electronice , în special pentru a 
facilita  reutilizarea,  demontarea şi 
valorificarea  DEEE, precum şi a 
componentelor şi materialelor lor. Aceste 
măsuri respectă buna funcţionare a pieţei 
interne. În acest sens, statele membre iau 
măsurile necesare pentru ca producătorii să 
nu împiedice, prin caracteristici specifice 
de proiectare sau prin procedee specifice 
de fabricare, reutilizarea  DEEE, cu 
excepţia cazului în care aceste caracteristici 
specifice de proiectare sau procedee 
specifice de fabricare prezintă avantaje 
determinante, de exemplu în ceea ce 
priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele 
de siguranţă.

reciclatori şi adoptarea de măsuri care să 
promoveze  proiectarea şi producerea de 
echipamente electrice şi electronice , în 
special pentru a facilita
reutilizarea,  demontarea şi valorificarea
DEEE, precum şi a componentelor şi 
materialelor lor. Aceste măsuri respectă 
buna funcţionare a pieţei interne. În acest 
sens, statele membre iau măsurile necesare 
pentru ca producătorii să nu împiedice, prin 
caracteristici specifice de proiectare sau 
prin procedee specifice de fabricare, 
reutilizarea  DEEE, cu excepţia cazului în 
care aceste caracteristici specifice de 
proiectare sau procedee specifice de 
fabricare prezintă avantaje determinante, 
de exemplu în ceea ce priveşte protecţia 
mediului şi/sau cerinţele de siguranţă.

Or. en

Justificare

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use.  Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
generally design their products for the entire EU Internal Market.

Amendamentul 115
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textl propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum a 
eliminării DEEE sub formă de  deşeuri 
municipale nesortate şi pentru atingerea 
unui nivel ridicat de colectare separată  a 
DEEE , în special şi prioritar în ceea ce 
priveşte echipamentele de răcire şi de 

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum, în 
vederea eliminării totale, a eliminării 
DEEE sub formă de  deşeuri municipale 
nesortate şi pentru atingerea unui nivel 
ridicat de colectare separată  a DEEE , în 
special şi prioritar în ceea ce priveşte 
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congelare care conţin substanţe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon şi gaze 
fluorurate cu efect de seră.

echipamentele de răcire şi de congelare 
care conţin substanţe cu efect de diminuare 
a stratului de ozon şi gaze fluorurate cu 
efect de seră, lămpile cu conţinut de
mercur şi aparatele de mici dimensiuni.

Or. en

Justificare

Nu este suficient să se solicite statelor membre să se elimine DEEE nesortate; în cele din 
urmă, acestea ar trebui să fie eliminate. Pentru atingerea acestui obiectiv, ar trebui să se acorde 
prioritate nu doar anumitor echipamente de răcire şi congelare, ci şi lămpilor cu conţinut de mercur 
şi aparatelor de mici dimensiuni, care conţin adesea substanţe periculoase, baterii sau acumulatori, şi 
care este probabil să ajungă în coşul de gunoi dacă nu sunt abordate explicit.

Amendamentul 116
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum a
eliminării DEEE sub formă de  deşeuri 
municipale nesortate şi pentru atingerea 
unui nivel ridicat de colectare separată  a 
DEEE, în special şi prioritar în ceea ce 
priveşte echipamentele de răcire şi de 
congelare care conţin substanţe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon şi gaze 
fluorurate cu efect de seră.

1. Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru prevenirea eliminării 
DEEE sub formă de deşeuri municipale 
nesortate şi pentru atingerea unui nivel 
ridicat de colectare separată a DEEE, în 
special şi prioritar în ceea ce priveşte 
echipamentele de răcire şi de congelare 
care conţin substanţe cu efect de diminuare 
a stratului de ozon şi gaze fluorurate cu 
efect de seră, precum şi becurile cu 
conţinut de mercur şi echipamentele mici.

Or. de

Justificare

Echipamentele mici şi becurile sunt adesea eliminate împreună cu deşeurile municipale 
nesortate. De aceea, este important ca măsurile de prevenire a eliminării DEEE sub forma 
deşeurilor municipale nesortate să se aplice şi echipamentelor mici şi becurilor cu conţinut 
de mercur.
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Amendamentul 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum a 
eliminării DEEE sub formă de  deşeuri 
municipale nesortate şi pentru atingerea 
unui nivel ridicat de colectare separată  a 
DEEE , în special şi prioritar în ceea ce 
priveşte echipamentele de răcire şi de 
congelare care conţin substanţe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon şi gaze 
fluorurate cu efect de seră.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum a 
eliminării DEEE sub formă de  deşeuri 
municipale nesortate şi pentru atingerea 
unui nivel ridicat de colectare separată  a 
DEEE , în special şi prioritar în ceea ce 
priveşte echipamentele de răcire şi de 
congelare care conţin substanţe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon şi gaze 
fluorurate cu efect de seră, lămpile cu 
conţinut de mercur şi aparatele de mici 
dimensiuni.

Or. en

Justificare

Problemele legate de echipamentul de răcire şi congelare sunt aplicabile şi lămpilor cu 
conţinut de mercur şi aparatelor de mici dimensiuni. În ziua de azi, colectarea separată a 
echipamentelor de răcire sau congelare, a lămpilor cu conţinut de mercur şi a aparatelor de 
mici dimensiuni este insuficientă şi este nevoie ca statelor membre să li se acorde stimulente 
pentru a îmbunătăţi procentajul de colectare în domeniile respective. Toate acestea conţin 
substanţe periculoase, iar lămpiule şi aparatele de mici dimensiuni în special tind să ajungă 
la gunoi. Aparatele de dimensiuni mici conţin adesea resurse valoroase care trebuie 
reciclate.

Amendamentul 118
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum a 

(1) Pentru atingerea unui nivel ridicat de 
colectare separată  a DEEE şi tratarea 
corectă a tuturor tipurilor de DEEE, în 
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eliminării DEEE sub formă de  deşeuri 
municipale nesortate şi pentru atingerea 
unui nivel ridicat de colectare separată  a 
DEEE , în special şi prioritar în ceea ce 
priveşte echipamentele de răcire şi de 
congelare care conţin substanţe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon şi gaze 
fluorurate cu efect de seră.

special în ceea ce priveşte echipamentele 
de răcire şi de congelare care conţin 
substanţe cu efect de diminuare a stratului 
de ozon şi gaze fluorurate cu efect de 
seră, lămpile cu conţinut de mercur şi 
aparatele de mici dimensiuni, statele 
membre garantează că toate DEEE sunt 
colectate separat şi că nu sunt 
amestecate cu deşeurile menajere 
voluminoase sau nesortate, şi că DEEE 
nesortate nu sunt trimise în depozite de 
deşeuri sau la incinerare.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să garanteze că DEEE menajere, în special aparatele de mici 
dimensiuni, nu sunt aruncate odată cu deşeurile menajere nesortate. Acest lucru ar putea fi 
făcut prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare care să reducă la minimum eliminarea 
DEEE în deşeurile menajere, ajungând până la dispariţia acestei practici. 

Deşeurile provenite din echipamente care conţin substanţe cu efect de diminuare a stratului 
de ozon şi gaze fluorurate ar trebui să beneficieze de o atenţie specială. Aceasta va garanta 
faptul că aceste aparate, care trebuie tratate de o manieră specială datorită naturii 
substanţelor pe care le conţin, vor ajunge în propriul flux de deşeuri.

Amendamentul 119
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la oferirea unui produs din categoria 
3, distribuitorii sunt obligaţi să asigure 
condiţii pentru ca să li se poată preda 
aceste deşeuri cel puţin gratuit, dacă 
echipamentul este de tip echivalent şi a 
îndeplinit aceleaşi funcţii ca şi 
echipamentul oferit, chiar dacă nu se 
achiziţionează niciun produs nou de tipul 
respectiv.

Or. en
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Amendamentul 120
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot desemna 
operatorii care să colecteze DEEE de la 
utilizatorii casnici şi garantează că DEEE 
depozitate în centrele de colectare sunt 
predate producătorilor sau terţelor părţi 
care acţionează în numele acestora sau, 
în scopul pregătirii pentru refolosire, 
unităţilor sau întreprinderilor desemnate.

Or. en

Justificare

Statelor membre li se dă posibilitatea de a desemna DEEE colectat părţilor interesate 
necesare pentru a putea atinge obiectivele ambiţioase în materie. Prezentul amendament va 
garanta că se vor putea atinge obiective mai ambiţioase.

Amendamentul 121
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la furnizarea unui nou produs, 
distribuitorii sunt obligaţi să asigure 
condiţii pentru ca să li se poată preda 
aceste deşeuri cel puţin gratuit şi în sistem 
unu la unu, dacă echipamentul este de tip 
echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca 
şi echipamentul furnizat. Statele membre 
pot acorda  derogări de la această dispoziţie 
cu condiţia să asigure că predarea DEEE 
nu este îngreunată din acest motiv pentru 
posesorul final şi cu condiţia ca sistemele 
să rămână gratuite pentru acesta. Statele 
membre care recurg la această dispoziţie 

(b) la furnizarea unui nou produs, 
distribuitorii sunt obligaţi să asigure 
condiţii pentru ca să li se poată preda 
aceste deşeuri cel puţin gratuit şi în sistem 
unu la unu, dacă echipamentul este de tip 
echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca 
şi echipamentul furnizat. Distribuitorii 
care dispun de o suprafaţă mai mare de 
1500 m2 sunt responsabili să garanteze că 
consumatorii pot returna DEEE 
distribuitorilor cel puţin gratuit şi trebuie 
să deţină un spaţiu impermeabil dedicat 
colectării şi stocării. Statele membre pot 
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informează Comisia cu privire la aceasta; acorda  derogări de la această dispoziţie cu 
condiţia să asigure că predarea DEEE nu 
este îngreunată din acest motiv pentru 
posesorul final şi cu condiţia ca sistemele 
să rămână gratuite pentru acesta. Statele 
membre care recurg la această dispoziţie 
informează Comisia cu privire la aceasta;

Or. en

Justificare

Pentru a permite o mai bună colectare a DEEE, în special a aparatelor de dimensiuni mici 
care sunt rar duse înapoi prin sistemul obligatoriu unu-la-unu, marii distribuitori ar trebui 
obligaţi prin lege să acţioneze ca puncte de colectare. Aceasta ar simplifica drastic 
colectarea prin multiplicarea punctelor de colectare şi ar simplifica simţitor pentru 
utilizatorii finali returnarea DEEE.

Amendamentul 122
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la furnizarea unui nou produs, 
distribuitorii sunt obligaţi să asigure 
condiţii pentru ca să li se poată preda 
aceste deşeuri cel puţin gratuit şi în sistem 
unu la unu, dacă echipamentul este de tip 
echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca 
şi echipamentul furnizat. Statele membre 
pot acorda  derogări de la această dispoziţie 
cu condiţia să asigure că predarea DEEE 
nu este îngreunată din acest motiv pentru 
posesorul final şi cu condiţia ca sistemele 
să rămână gratuite pentru acesta. Statele 
membre care recurg la această dispoziţie 
informează Comisia cu privire la aceasta;

(b) la furnizarea unui nou produs, 
distribuitorii sunt obligaţi să asigure 
condiţii pentru ca să li se poată preda 
aceste deşeuri cel puţin gratuit şi în sistem 
unu la unu, dacă echipamentul este de tip 
echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca 
şi echipamentul furnizat. Distribuitorii de 
EEE care dispun de magazine cu o 
suprafaţă mai mare de 1500 m2 sunt 
obligaţi să garanteze că consumatorii le 
pot returna DEEE gratuit şi trebuie să 
deţină în acest scop de un spaţiu 
impermeabil dedicat colectării şi stocării.
Statele membre pot acorda  derogări de la 
această dispoziţie cu condiţia să asigure că 
predarea DEEE nu este îngreunată din 
acest motiv pentru posesorul final şi cu 
condiţia ca sistemele să rămână gratuite 
pentru acesta. Statele membre care recurg 
la această dispoziţie informează Comisia 
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cu privire la aceasta;

Or. en

Justificare

Un sistem unu-la-unu de colectare al distribuitorilor nu este suficient. Ratele de colectare ar 
putea fi îmbunătăţite substanţial în cazul în care consumatorii şi-ar putea aduce DEEE la oricare 
dintre marii distribuitori.

Amendamentul 123
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la furnizarea unui nou produs, 
distribuitorii sunt obligaţi să asigure 
condiţii pentru ca să li se poată preda 
aceste deşeuri cel puţin gratuit şi în sistem 
unu la unu, dacă echipamentul este de tip 
echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca 
şi echipamentul furnizat. Statele membre 
pot acorda  derogări de la această dispoziţie 
cu condiţia să asigure că predarea DEEE 
nu este îngreunată din acest motiv pentru 
posesorul final şi cu condiţia ca sistemele 
să rămână gratuite pentru acesta. Statele 
membre care recurg la această dispoziţie 
informează Comisia cu privire la aceasta;

(b) la furnizarea unui nou produs, 
distribuitorii sunt obligaţi să asigure 
condiţii pentru ca să li se poată preda 
aceste deşeuri cel puţin gratuit sau prin 
plata unei rambursări de către distribuitor 
şi în sistem unu la unu, dacă echipamentul 
este de tip echivalent şi a îndeplinit 
aceleaşi funcţii ca şi echipamentul furnizat.
Statele membre pot acorda  derogări de la 
această dispoziţie cu condiţia să asigure că 
predarea DEEE nu este îngreunată din 
acest motiv pentru posesorul final şi cu 
condiţia ca sistemele să rămână gratuite 
pentru acesta. Statele membre care recurg 
la această dispoziţie informează Comisia 
cu privire la aceasta;

Or. en

Justificare

Dacă s-ar garanta primirea de bani de către consumatori pentru DEEE pe care le predau 
distribuitorilor poate contribui semnificativ la îmbunătăţirea ratei de colactare. Acest lucru 
ar fi benefic şi pentru producători, care ar putea obţine mai multe DEEE pentru reciclare.
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Amendamentul 124
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până în 2013, statele membre pun în 
aplicare un plan de îmbunătăţire a 
colectării de DEEE pentru a îmbunătăţi 
colectarea DEEE din gospodării pentru 
toate categoriile de DEEE şi pentru a 
îmbunătăţi eficienţa sistemelor de 
colectare. Planul de îmbunătăţire a 
colectării permite cel puţin atingerea ratei 
de colectare stabilite la articolul 7. Planul 
de îmbunătăţire a colectării este revizuit 
odată la trei ani şi Comisiei i se transmit 
rapoarte periodice. Acest plan de 
îmbunătăţire ar trebui să integreze studii 
regulate pentru a evalua sistemele de 
colectare, EEE puse la dispoziţie şi 
potenţialul apariţiei de DEEE la nivelul 
statelor membre.

Or. en

Justificare

Un plan obligatoriu de îmbunătăţire la nivel de stat membru este cea mai bună metodă de 
îmbunătăţire a cunoştinţelor legate de fluxurile de DEEE şi de asigurare a unei mai bune 
monitorizări şi a unor realizări mai bune. Obligaţia de a transmite Comisiei rapoarte referitoare 
atât la planul însuşi, cât şi la realizările efective, este o cale de a transforma acest tip de plan într-o 
bază de acţiune şi de a nu-l lăsa în stadiul de listă de bune intenţii.

Amendamentul 125
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre interzic eliminarea 
DEEE colectate separat care nu sunt 
tratate.

(1) Statele membre interzic şi 
monitorizează eliminarea DEEE colectate 
separat care nu sunt tratate.
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Or. en

Justificare

Este necesară o monitorizare corectă pentru a evita eliminarea DEEE care nu sunt colectate şi tratate 
separat.

Amendamentul 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
activităţile de colectare şi transport al 
DEEE colectate separat sunt realizate astfel 
încât să se optimizeze reutilizarea şi 
reciclarea, precum şi izolarea substanţelor 
periculoase.

(2) Statele membre se asigură că 
activităţile de colectare şi transport al 
DEEE colectate separat sunt realizate astfel 
încât să se optimizeze reutilizarea şi 
reciclarea, precum şi izolarea substanţelor 
periculoase. Pentru a maximiza gradul de 
reutilizare al aparatelor întregi, statele 
membre garantează, de asemenea, că 
sistemele de colectare permit segregarea 
la punctele de colectare a aparatelor 
refolosibile din DEEE colectate separat , 
înainte de transportare.

Or. en

Justificare

Aparatele refolosibile sunt rareori colectate separat, deci este nevoie să se ofere stimulente 
statelor membre atât pentru a îmbunătăţi ratele de colectare în domeniile respective, cât şi 
pentru a traduce prioritatea de a refolosi aparatele întregi (fostul articol 7 alineatul (1) din 
Directiva DEEE) în măsuri specifice în domeniul. Pentru a stabili o prioritate referitoare la 
reutilizarea aparatelor întregi, cea mai bună metodă este de a asigura selectarea şi 
separarea obiectelor potenţial reutilizabile cât de timpuriu posibil. Aceasta le-ar conserva 
calitatea şi ar maximiza potenţialul de reutilizare al DEEE.
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Amendamentul 127
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit 
an în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor 
electrice şi electronice introduse pe piaţă 
în acel stat membru în cei doi ani 
precedenţi. Această rată de colectare se 
realizează anual, cu începere din 2016.

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că, 
până în 2016, se colectează minim 85% 
din DEEE produse în statele membre.

Statele membre garantează că volumul de 
DEEE colectate va creşte treptat în 
perioada 2013-2016. Statele membre 
comunică Comisiei acţiunile pe care 
intenţionează să le efectueze cel târziu la 
[...*].
Pentru a documenta atingerea ratei 
minime de colectare, statele membre se 
asigură că informaţiile despre DEEE 
care:
- sunt pregătire pentru a fi refolosite sau 
pentru a fi trimise spre instalaţiile de 
tratare de orice actor şi care sunt tratate 
în conformitate cu articolul 8;
- sunt aduse la centrele de colectare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (a);
- sunt aduse la distribuitori în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b);
- sunt colectate şi tratate separat de către 
producător sau de către terţi cu care s-a 
încheiat un contract să acţioneze în 
numele acestora;
- sau care sunt colectate şi tratate separat 
prin orice mijloace de un alt actor DEEE
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sunt raportate statelor membre cu titlu 
gratuit în conformitate cu articolul 16 din 
prezenta directivă.
* a se insera data - 18 de luni de la 
intrarea în vigoare

Or. en

Justificare

Fecare stat membru ar trebui să fie responsabil de atingerea obiectivului de colectare.
Producătorii nu au posibilitatea de a controla colectarea de către alţi operatori şi nici nu se 
poate impune unui producător individual un obiectiv naţional colectiv.

Obiectivul de aplicat fiecărui stat membru ar trebui să fie un minim de 85% din DEEE 
produse (aceasta este echivalentul celor 65% propuse de Comisie: 85% din cei 80% de 
DEEE produse în mod statistic.

Amendamentul 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 40% în 2016, care va 
creşte la 65% în 2020. Rata de colectare 
este calculată pe baza greutăţii totale a 
DEEE colectate într-un anumit an în acel 
stat membru în conformitate cu articolele 5 
şi 6, exprimată ca procent din greutatea 
medie a echipamentelor electrice şi 
electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei trei ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

Or. en

Justificare

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
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percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission.  The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Amendamentul 129
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit 
an în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor 
electrice şi electronice introduse pe piaţă 
în acel stat membru în cei doi ani 
precedenţi. Această rată de colectare se 
realizează anual, cu începere din 2016.

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că, 
până în 2016, se colectează minim 85% 
din DEEE produse în statele membre.
Statele membre se asigură că în 2012 se 
colectează cel puţin 4kg/capita de DEEE. 
Statele membre garantează că volumul de 
DEEE colectate va creşte treptat în 
perioada 2012-2016. Obiectivele de 
colectare se realizează anual. Dacă sunt 
motivate de considerente practice, statele 
membre pot stabili obiective individuale 
mai ambiţioase şi, în acest caz, transmit 
Comisiei un raport pe această temă.

Or. en

Amendamentul 130
José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că, 
până în 2016, se colectează minim 85% 
din DEEE produse în statele membre.
Rata de colectare este calculată pe baza 
greutăţii totale a DEEE colectate într-un 
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totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

anumit an în acel stat membru în 
conformitate cu articolele 5 şi 6, exprimată 
ca procent din greutatea medie a 
echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţă în acel stat membru în 
cei doi ani precedenţi. Această rată de 
colectare se realizează anual, cu începere 
din 2016.

Or. en

Justificare

Prin stabilirea unui obiectiv de colectare de 65% medie ponderată, Comisia pemite de facto 
ca unele DEEE să nu fie colectate prin canale oficiale şi, potenţial, să nu fie tratate în mod 
corespunzător. Din acest motiv, există riscul de a neglija aparatele mai uşoare şi mai mici şi 
de a se concentra pe echipamentul mai greu şi mai voluminos.

Amendamentul 131
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

1. Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
se realizează o rată de colectare minimă de 
85%. Rata de colectare este calculată pe 
baza greutăţii totale a DEEE, în fiecare 
categorie de echipamente stabilită la 
anexa I, colectate într-un anumit an în acel 
stat membru în conformitate cu articolele 5 
şi 6, exprimată ca procent din greutatea 
medie a echipamentelor electrice şi 
electronice, în fiecare categorie stabilită la 
anexa I, introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei trei ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016. Începând cu 2013 şi 
până la sfârşitul lui 2015, statele membre 
se asigură că rata de colectare minimă, 
calculată în acelaşi mod, este de 45% în 
fiecare an.

Or. de
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Justificare

Se poate asigura o rată suficientă de colectare a echipamentelor mici numai dacă rata de 
colectare este calculată pe fiecare categorie în parte. Dacă nu există o diferenţiere între 
categoriile de echipamente, doar echipamentele grele şi de mari dimensiuni vor fi cuprinse în 
procesul de valorificare. Echipamentele mici vor continua să fie eliminate împreună cu 
deşeurile menajere şi să fie incinerate. Incinerarea unui număr mare de echipamente mici 
este nocivă pentru sănătatea umană şi animală, precum şi pentru mediu, şi reprezintă o risipă 
inutilă de resurse. 

Amendamentul 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

1. Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
se realizează o rată de colectare minimă de 
55%. Rata de colectare este calculată pe 
baza greutăţii totale a DEEE colectate într-
un anumit an în acel stat membru în 
conformitate cu articolele 5 şi 6, exprimată 
ca procent din greutatea medie a 
echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţă în acel stat membru în 
cei trei ani precedenţi. Această rată de 
colectare se realizează anual, cu începere 
din 2016. Începând cu 2013 şi până la 
sfârşitul lui 2015, statele membre se 
asigură că rata de colectare minimă, 
calculată în acelaşi mod, este de 45% în 
fiecare an.

Or. de

Justificare

Atingerea unei rate minime de colectare de 65% va fi un obiectiv greu de realizat, având în 
vedere datele şi baza de calcul. În cazul Germaniei, de exemplu, singurele date disponibile 
până în prezent privind înregistrarea, reutilizarea şi tratarea DEEE în 2006 indică o rată de 
colectare de 41% (în raport cu volumul de echipamente introduse pe piaţă în acelaşi an).
Rata de colectare fixată ar trebui să se bazeze pe cunoştinţele şi datele statistice legate de 
practica de colectare a DEEE. O rată de 55% pare ambiţioasă, dar realizabilă.
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Amendamentul 133
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
se realizează o rată de colectare minimă de 
75%. Rata de colectare este calculată pe 
baza greutăţii totale a DEEE colectate într-
un anumit an în acel stat membru în 
conformitate cu articolele 5 şi 6, exprimată 
ca procent din greutatea medie a 
echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţă în acel stat membru în 
cei doi ani precedenţi. Această rată de 
colectare se realizează anual, cu începere 
din 2016.  Începând cu 2013 şi până la 
sfârşitul lui 2015, statele membre se 
asigură că rata de colectare minimă, 
calculată în acelaşi mod, este de 50% 
lunar.

Or. en

Justificare

Introducerea unor obiective mai ambiţioase decât cele propuse de raportor.

Amendamentul 134
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură 
că, până în 2016, se colectează cel puţin 
85% din DEEE produse în fiecare stat 
membru. Statele membre garantează că 
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colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit 
an în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor 
electrice şi electronice introduse pe piaţă 
în acel stat membru în cei doi ani 
precedenţi. Această rată de colectare se 
realizează anual, cu începere din 2016.

volumul de DEEE colectat va creşte 
treptat în perioada 2012-2016. Statele 
membre prezintă Comisiei planurile lor 
de îmbunătăţire până în 2012.

Statele membre se asigură că în 2011 se 
colectează cel puţin 4kg/capita de DEEE.
Obiectivele de colectare se realizează 
anual.
Dacă sunt motivate de considerente 
practice, statele membre pot stabili 
obiective individuale mai ambiţioase şi, în 
acest caz, transmit Comisiei un raport pe 
această temă.
Volumul de DEEE tratat în conformitate 
cu articolul 8, inclusiv cel pregătit pentru 
refolosire, este considerat volumul anual 
de DEEE colectat.
Pentru a documenta realizarea ratei 
minime de colectare, statele membre 
garantează că informaţiile privind 
volumul de DEEE pregătit pentru 
refolosire sau trimis spre instalaţiile de 
tratare de orice actor şi tratate în 
conformitate cu articolul 8 sunt raportate 
statului membru în cauză în conformitate 
cu articolul 16 din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

O metodă diferită de calculare a obiectivelor de colectare.
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Amendamentul 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că, 
până în 2016, se colectează minim 85% 
din DEEE produse în fiecare stat 
membru.

Statele membre garantează că volumul de 
DEEE colectat va creşte treptat în 
perioada 2012-2016. Statele membre 
prezintă Comisiei planurile lor de 
îmbunătăţire până la sfârşitul anului 
2011.
Statele membre se asigură că în 2011 se 
colectează cel puţin 4kg/capita de DEEE. 
Obiectivele de colectare se realizează 
anual. Dacă sunt motivate de considerente 
practice, statele membre pot stabili 
obiective individuale mai ambiţioase şi, în 
acest caz, transmit Comisiei un raport pe 
această temă.
Volumul de DEEE tratat în conformitate 
cu articolul 8, inclusiv volumul pregătit 
pentru refolosire, este considerat volumul 
anual de DEEE colectat.
Pentru a documenta atingerea ratei 
minime de colectare, statele membre se 
asigură că informaţiile despre DEEE 
care: 
- sunt pregătire pentru a fi refolosite sau 
pentru a fi trimise spre instalaţiile de 
tratare de orice actor şi care sunt tratate 
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în conformitate cu articolul 8;
- sunt aduse la centrele de colectare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (a);
- sunt aduse la distribuitori în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b);
- sunt colectate şi tratate separat de către 
producător sau de către terţi cu care s-a 
încheiat un contract să acţioneze în 
numele acestora; 
- sau care sunt colectate şi tratate separat 
prin orice mijloace de un alt actor DEEE
sunt raportate statelor membre cu titlu 
gratuit în conformitate cu articolul 16 din 
prezenta directivă.
Realizarea se defineşte ca fiind volumul 
efectiv de DEEE pregătit pentru 
reutilizare sau tratat în conformitate cu 
articolul 8.

Or. en

Justificare

Fiecare stat membru trebuie să fie responsabil de atingerea obiectivului de colectare.
Producătorii nu pot fi responsabili pentru un obiectiv global de colectare, dat fiind că nu-i 
pot controla pe ceilalţi actori care colectează DEEE în vederea realizării unui profit, nu 
deţin competenţe executorii, iar termenul colectiv „producătorii” nu poate face referire la o 
entitate juridică la care s-ar putea face referire în nume colectiv. Ar trebui să se realizeze o 
rată minimă de colectare de 85% din DEEE produse la nivel de stat membru (aceasta este 
echivalentul celor 65% propuse de Comisie, fiind 85% din cei 80% de DEEE care sunt 
produse, în conformitate cu calculele statistice, în termen de doi ani de la introducerea pe 
piaţă a 100% din DEEE).

Amendamentul 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
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colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016. Aceasta include, de 
asemenea, DEEE colectat separat în 
vederea reutilizării.

Or. fr

Justificare

Dacă un stat membru a avut o politică ambiţioasă care să vizeze dezvoltarea reutilizării, 
acesta ar putea fi penalizat dacă ratele de colectare nu au ţinut seama de DEEE colectate în 
vederea reutilizării. Prin urmare, este esenţial să se garanteze că aceste DEEE sunt luate în 
considerare, nu doar din motivul de mai sus, ci şi deoarece o proporţie din respectivele 
DEEE este colectată mult în amonte şi, prin urmare, nu se ţine seama de aceasta în cazul 
greutăţilor totale colectate.

Amendamentul 137
János Áder

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutăţii 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 şi 6, exprimată ca procent din 
greutatea medie a echipamentelor electrice 
şi electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei doi ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
producătorii sau terţii care acţionează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 50% în 2016, care va 
creşte la 65% în 2020. Rata de colectare 
este calculată pe baza greutăţii totale a 
DEEE colectate într-un anumit an în acel 
stat membru în conformitate cu articolele 5 
şi 6, exprimată ca procent din greutatea 
medie a echipamentelor electrice şi 
electronice introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei trei ani precedenţi. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
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începere din 2016. Înainte de data 
respectivă se aplică o rată de colectare de 
cel puţin 4 kg de DEEE în medie per 
locuitor per an.

Or. en

Justificare

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Amendamentul 138
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a stabili că s-a atins rata de 
colectare minimă, statele membre se 
asigură că informaţiile despre DEEE 
care: 
- sunt aduse la centrele de colectare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (a);
- sunt aduse la distribuitori în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b);
- sunt colectate, tratate sau exprtate 
separat de către producător sau de către 
terţi cu care s-a încheiat un contract ă 
acţioneze în numele acestora;
- sau care sunt colectate, tratate, 
recondiţionate sau exportate separat prin 
orice mijloace de un alt actor DEEE

sunt comunicate statelor membre anual şi 
cu titlu gratuit.
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Or. en

Amendamentul 139
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
se realizează o rată de colectare minimă 
de 45% pentru becurile cu conţinut de 
mercur de la începutul anului 2016. Rata 
de colectare se calculează pe baza 
greutăţii totale de becuri cu conţinut de 
mercur colectate într-un anumit an, 
exprimată ca procent din greutatea medie 
de becuri cu conţinut de mercur introduse 
pe piaţă în statul membru respectiv în 
timpul celor trei ani precedenţi. Începând 
cu 2012 şi până la sfârşitul lui 2015, 
statele membre se asigură că rata de 
colectare minimă, calculată în acelaşi 
mod, este de 30% în fiecare an.

Or. de

Amendamentul 140
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că orice 
distribuitor care nu poate demonstra că 
producătorul unui echipament electric sau 
electronic îşi îndeplineşte obligaţiile 
financiare, procedurale şi tehnice în ceea 
ce priveşte echipamentul respectiv, 
îndeplineşte el însuşi aceste obligaţii sau 
se asigură că sunt îndeplinite înainte de a 



PE439.856v01-00 78/99 AM\808628RO.doc

RO

continua distribuirea produsului.

Or. de

Justificare

Statele membre se asigură că producătorii îşi asumă responsabilitatea pentru colectare şi 
reciclare. În acelaşi timp, ar trebui să existe stimulente pentru vânzători.

Amendamentul 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre garantează stabilirea 
unei rate minime de colectare separate 
pentru lămpile care intră în categoria 3 
din anexa I. Producătorii lămpilor din 
categoria 3 ar trebui să respecte 
următoarele obiective de colectare:
(a) 30%, începând cu 2012
(b) 45%, începând cu 2016
exprimate ca procent din greutatea medie 
a lămpilor introduse pe piaţă în acel stat 
membru în cei trei ani precedenţi.

Or. en

Justificare

În comparaţie cu aproape orice alte EEE, piaţa pentru lămpi fluorescente compacte nu este 
saturată. În cursul următorilor ani, consumatorii îşi vor înlocui vechile becuri electrice cu 
incandescenţă cu noi lămpi fluorescente compacte. Aceste lămpi au o durabilitate de peste 
cinci ani. Astfel, in obiectiv de colectare de 65% bazat pe lămpile vândute în cursul celor trei 
ani precedenţi nu poate fi atins. Un obiectiv de colectare separat este, de asemenea, un stimulent 
pentru colectarea lămpilor de categoria 3 care, altfel, ar putea fi neglijate în cursul procesului de 
colectare datorită greutăţii lor foarte mici.
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Amendamentul 142
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a stabili că s-a atins rata de 
colectare minimă, statele membre se 
asigură că informaţiile despre DEEE 
care: 
- sunt aduse la centrele de colectare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (a);
- sunt aduse la distribuitori în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b);
- sunt colectate, tratate sau exprtate 
separat de către producător sau de către 
terţi; 
- sau care sunt colectate separat pe alte 
căi le sunt comunicate cu titlu gratuit.

Or. en

Justificare

Se acceptă amendamentul raportorului, dar se pune un accent suplimentar pe 
responsabilitatea producătorului şi pe faptul că trebuie încheiat un contract cu terţii colectori 
care le transmit DEEE.  Imposibilitatea de a confirma această cerinţă în special în Regatul 
Unit subminează funcţionarea directivei în această ţară.

Amendamentul 143
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 7 alineatul (1b) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pentru a stabili că s-a atins rata de 
colectare minimă, statele membre se 
asigură că informaţiile despre DEEE 
care: 
- sunt aduse la centrele de colectare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 



PE439.856v01-00 80/99 AM\808628RO.doc

RO

litera (a);
- sunt aduse la distribuitori în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b);
- sunt colectate, tratate sau exprtate 
separat de către producător sau de către 
terţi care acţionează în numele acestuia;
- sau care sunt colectate, tratate, 
recondiţionate sau exportate separat prin 
orice mijloace de un alt actor DEEE sunt 
comunicate statelor membre anual şi cu 
titlu gratuit.

Or. en

Justificare

Statele membre sunt responsabile de atingerea obiectivului de colectare şi trebuie să 
comunice cantitatea de DEEE colectate şi tratate în conformitate cu articolul 16 alineatul (5), 
inclusiv volumele pregătite pentru reutilizare. Din acest motiv, este important să li se 
comunice toate cantităţile colectate separat, inclusiv cantităţile colectate de actori în 
domeniul DEEE care nu sunt nici producători, nici terţi contractaţi în numele acestora din 
urmă. Acest lucru ar trebui să permită o mai bună supraveghere a fluxurilor de deşeuri.

Amendamentul 144
José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să transmită 
anual Comisiei un raport care să 
cuprindă:
- volumul de DEEE produse în statele 
membre în decursul anului precedent, 
calculat în conformitate cu metodologia 
comună stabilită la punctul 3;
- volumul de DEEE colectate în statele 
membre în decursul anului precedent;
- volumul de DEEE introduse pe piaţă în 
decursul anului precent, precum şi 
volumul de DEEE introdus în statul 
membru şi cel scos din acesta;
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- o estimare a volumului de DEEE tratate 
inadecvat, depozitate necorespunzător în 
depozitele de deşeuri sau exportate în mod 
ilegal în cursul anului precedent.

Or. en

Justificare

În măsura posibilului, statele membre ar trebui să completeze datele pe care le deţin cu alte 
elemente, cum ar fi DEEE tratate necorespunzător (depozitate în depozite de deşeuri, 
aruncate şi transportate ilegal).

Amendamentul 145
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre transmit anual 
Comisiei un raport care să cuprindă:
- volumul de DEEE produse în statele 
membre în decursul anului precedent, 
calculat în conformitate cu metodologia 
comună stabilită la punctul 3;
- volumul de DEEE colectate în statele 
membre în decursul anului precedent;
- volumul de EEE introduse pe piaţă în 
decursul anului precent, +/- volumul de 
EEE introdus în statul membru şi cel scos 
din acesta;
- o estimare a volumului de DEEE tratate 
inadecvat, depozitate necorespunzător în 
depozitele de deşeuri sau exportate în mod 
ilegal în cursul anului precedent.

Or. en
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Amendamentul 146
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre transmit anual 
Comisiei un raport care să cuprindă:
- volumul de DEEE produse în statele 
membre în decursul anului precedent, 
calculat în conformitate cu metodologia 
comună stabilită la punctul 3;
- volumul de DEEE colectate în statele 
membre în decursul anului precedent;
- volumul de EEE introduse pe piaţă în 
decursul anului precent, +/- volumul de 
EEE introdus în statul membru şi cel scos 
din acesta;
- o estimare a volumului de DEEE tratate 
inadecvat, depozitate necorespunzător în 
depozitele de deşeuri sau exportate în mod 
ilegal în cursul anului precedent.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să monitorizeze fluxurile de WEEE şi să transmită un raport anual. 
State membre trnamsit Comisiei un rapor cu privire la următoarele elemente: volumele de 
DEEE colectate, volumul de EEE introdus pe piaţă şi volumul de WEEE procesat spre diversele 
canale.

De asemenea, statele membre ar trebui să realizeze un studiu pentru a stabili volumul de WEEE 
produs, care va fi estimat prin colectarea de date referitoare la greutatea totală de WEEE 
generată anual.

Acest lucru ar trebui completat în măsura posibilului prin alte date folositoare, cum ar fi cele 
referitoare la WEEE tratat necorespunzător.
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Amendamentul 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre transmit anual 
Comisiei un raport care să cuprindă:
- volumul de DEEE produse în statele 
membre în decursul anului precedent, 
calculat în conformitate cu metodologia 
comună stabilită la punctul 3;
- volumul de DEEE colectate în statele 
membre în decursul anului precedent;
- volumul de EEE introduse pe piaţă în 
statul membru în cauză în decursul 
anului precent, +/- volumul de EEE 
introdus în statul membru şi cel scos din 
acesta;
- o estimare a volumului de DEEE tratate 
inadecvat, depozitate necorespunzător în 
depozitele de deşeuri sau exportate în mod 
ilegal în cursul anului precedent.

Or. en

Justificare

Pentru a avea o perspectivă clară asupra fluxurilor de EEE şi de DEEE la nivel comunitar şi 
pentru a putea să se depisteze lacunele procesului de monitorizare, este important ca statele 
membre să fie obligate să colecteze date referitoare la diversele etape din ciclul de viaţă al 
EEE şi la deplasările transfrontaliere ale acestora.

Amendamentul 148
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabileşte o metodologie comună 
pentru calculul greutăţii totale a 
echipamentelor electrice şi electronice 

(3) Până cel târziu la 31 iulie 2011 se 
stabileşte o metodologie comună pentru 
calculul greutăţii totale a echipamentelor 
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introduse pe piaţa naţională. electrice şi electronice introduse pe piaţa 
naţională.

Or. en

Justificare

Sunt necesare termene limită obligatorii pentru a garanta certitudinea juridică şi pentru a 
asigura aplicarea metodologiei comune.

Amendamentul 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabileşte o metodologie comună 
pentru calculul greutăţii totale a 
echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţa naţională.

(3) Până în 2014 se stabileşte o 
metodologie comună pentru a determina 
volumul de DEEE produs (exprimat în 
greutate şi număr de unităţi) în fiecare 
stat membru.

Or. en

Justificare

Pentru a putea compara evoluţia statelor membre şi care obiective sunt îndeplinite, este 
necesar ca aceste obiective să se bazeze pe o metodologie comună. Aceasta furnizează şi 
condiţiile concurenţiale echitabile necesare între statele membre.

Amendamentul 150
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabileşte o metodologie comună 
pentru calculul greutăţii totale a 

(3) Pentru a asigura funcţionarea unor 
sisteme eficiente de colectare, Comisia 
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echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţa naţională.

adoptă prin acte delegate în conformitate 
cu articolele 18a, 18b şi 18c, o 
metodologie comună pentru calculul 
greutăţii totale a echipamentelor electrice şi 
electronice introduse pe piaţa naţională.

Această măsură, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 18 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază vechea aşa-numită „procedură de comitologie” cu noua 
procedură în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.

Amendamentul 151
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabileşte o metodologie comună 
pentru calculul greutăţii totale a 
echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţa naţională.

(3) Până în 2012 se stabileşte o 
metodologie comună pentru a determina 
volumul de DEEE produs (exprimat în 
greutate) în fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 152
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabileşte o metodologie comună 
pentru calculul greutăţii totale a 

(3) Până în 2014 se stabileşte o 
metodologie comună pentru a determina 
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echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţa naţională.

volumul de DEEE produs (exprimat în 
greutate şi număr de unităţi) în fiecare 
stat membru.

Or. en

Justificare

Clarificarea termenului limită şi al obiectivului.

Amendamentul 153
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabileşte o metodologie comună 
pentru calculul greutăţii totale a 
echipamentelor electrice şi electronice 
introduse pe piaţa naţională.

(3) Până în 2014 se stabileşte o 
metodologie comună pentru a determina 
volumul de DEEE produs (exprimat în 
greutate şi număr de unităţi) în fiecare 
stat membru. 

Or. en

Justificare

Ese nevoie de o metodologie clară.

Amendamentul 154
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire şi de congelare, pe baza unui raport 

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează obiectivul de colectare şi 
data ţintă menţionate la alineatul (1), de 
asemenea şi pentru a stabili posibile 
obiective de colectare, în special pentru 
echipamentele care conţin substanţe cu 
efect de diminuare a stratului de ozon 
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al Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere.

sau substanţe care contribuie la 
încălzirea globală a climei, cum ar fi 
aparatele de răcire şi de congelare, 
precum şi pentru aparatele de mici 
dimensiuni (inclusiv jucăriile, aparatele 
care conţin baterii sau acumulatori) şi 
pentru echipamentul cu conţinut de 
mercur, cum ar fi lămpile fluorescente, 
pe baza unui raport al Comisiei însoţit, 
dacă este cazul, de o propunere.

Or. en

Justificare

Ar trebui stabilite obiective specifice pentru aparatele de mici dimensiuni şi pentru cele mai 
periculoase fluxuri de deşeuri.

Deşeurile provenite de la echipamentul de congelare şi răcire, precum şi lămpile cu conţinut 
de mercur ar trebui să beneficieze de un obiectiv specific datorită conţinutului de substanţe 
periculoase. Fluxurile de aparate de mici dimensiuni şi de lămpi merită să beneficieze de 
obiective specifice pentru a garanta focalizarea asupra colectării şi îndepărtării lor din 
depozitele de deşeuri, dat fiind că există riscul ca, dacă acestea nu sunt vizate în mod specific, 
cele mai mici aparate vor continua să fie adesea aruncate împreună cu deşeurile menajere 
generale.

Amendamentul 155
José Manuel Fernandes

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire şi de congelare, pe baza unui raport 
al Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere.

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată, în special pentru 
echipamentele care conţin substanţe cu 
efect de diminuare a stratului de ozon sau 
substanţe care contribuie la încălzirea 
globală a climei, cum ar fi aparatele de 
răcire şi de congelare, precum şi pentru 
aparatele de mici dimensiuni (inclusiv 
jucăriile, aparatele care conţin baterii sau 
acumulatori) şi pentru echipamentul cu 
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conţinut de mercur, cum ar fi lămpile 
fluorescente, pe baza unui raport al 
Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere.

Or. en

Justificare

Deşeurile provenite de la echipamentul de congelare şi răcire, precum şi lămpile cu conţinut 
de mercur ar trebui să fie evaluate separat datorită conţinutului de substanţe periculoase. 
Altfel, ar exista un risc mare ca aceste aparate mici să continue să fie aruncate la gunoi împreună cu 
deşeurile menajere generale.

Amendamentul 156
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4)Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire şi de congelare, pe baza unui raport 
al Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere.

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează obiectivul de colectare şi 
data ţintă menţionate la alineatul (1), de 
asemenea şi pentru a stabili posibile 
obiective privind colectarea separată a 
echipamentelor care cad în domeniul de 
aplicare al anexei 1 din Directiva 
20xx/xx/CE (RoHS), în special pentru 
echipamentele de răcire şi de congelare şi 
pentru lămpile cu conţinut de mercur, pe 
baza unui raport al Comisiei însoţit, dacă 
este cazul, de o propunere.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe obiective specifice pentru aparatele de mici dimensiuni şi pentru cele mai 
periculoase fluxuri de deşeuri. Dacă nu sunt abordate în mod specific, ar exista un risc mare 
ca aparatele cele mai mici să continue să fie aruncate la gunoi împreună cu deşeurile 
menajere generale. Ar trebui să se reţină posibilitatea de a stabili obiective specifice pentru 
alte categorii de DEEE ar trebui, în cazul în care obiectivele individuale pentru alte categorii 
de echipamente, care ar putea asigura o nivel mai ridicat de protecţie a mediului.
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Amendamentul 157
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire şi de congelare, pe baza unui raport 
al Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere.

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire şi de congelare, a lămpilor cu 
conţinut de mercur şi a aparatelor de mici 
dimensiuni, pe baza unui raport al 
Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere.

Or. en

Justificare

Lămpile cu conţinut de mercur prezintă un risc pentru sănătate şi mediu. În prezent, nu în 
toate ţările se atinge o rată de colectare ridicată a lămpilor, mai ales din cauză că acestea nu 
au o greutate mare. Prin urmare, ţinând seama de cerinţele ecologice, ar trebui să se aibă în 
vedere un obiectiv de colectare special pentru aceste lămpi. Acelaşi lucru ar trebui să se facă şi 
pneutr aparatele de mici dimensiuni, care conţin adesea substanţe periculoase, dar adesea ajung în 
fluxul general de deşeuri.

Amendamentul 158
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire şi de congelare, pe baza unui raport 
al Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată pentru echipamentele 
care conţin substanţe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon sau 
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propunere. substanţe care contribuie la încălzirea 
globală a climei, cum ar fi aparatele de 
răcire şi de congelare, precum şi pentru 
aparatele de mici dimensiuni (inclusiv 
jucăriile, aparatele care conţin baterii sau 
acumulatori) şi pentru echipamentul cu 
conţinut de mercur, cum ar fi lămpile 
fluorescente, pe baza unui raport al 
Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere.

Or. en

Justificare

Este nevoie să se stabilească obiective de colectare separată a produselor care conţin 
substanţe periculoase.

Amendamentul 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează rata de colectare şi data ţintă 
menţionate la alineatul (1), de asemenea şi 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire şi de congelare, pe baza unui raport 
al Comisiei însoţit, dacă este cazul, de o 
propunere. 

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European şi Consiliul 
reexaminează obiectivul de colectare şi 
data ţintă menţionate la alineatul (1), de 
asemenea şi pentru a stabili posibile 
obiective privind colectarea separată, în 
special pentru echipamentele care conţin 
substanţe cu efect de diminuare a 
stratului de ozon sau substanţe care 
contribuie la încălzirea globală a climei, 
cum ar fi aparatele de răcire şi de 
congelare, precum şi pentru echipamentul 
cu conţinut de mercur, cum ar fi lămpile 
fluorescente şi aparatele de mici 
dimensiuni (inclusiv jucăriile, aparatele 
care conţin baterii sau acumulatori), pe 
baza unui raport al Comisiei însoţit, dacă 
este cazul, de o propunere.

Or. en
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Justificare

Echipamentul de răcire şi congelare, lămpile cu conţinut de mercur şi aparatele de mici 
dimensiuni cum ar fi jucăriile, telefoanele mobile, laptopurile etc., conţin substanţe 
periculoase şi/sau materii prime rare. Din motive de sănătate şi de mediu şi din motive legate 
de gestionarea corectă a resurselor se justifică stabilirea unor obiective de colectare 
separate, iar acestea ar trebui aplicate mai repede decât în cazul celorlalte aparate aflate în 
domeniul de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul 160
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării.

1. Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării. Comisia promovează elaborarea 
unor standarde armonizate pentru 
colectarea, tratarea şi reciclarea DEEE, 
în special prin însărcinarea Comitetului 
European de Standardizare, pentru ca 
standarde armonizate să fie elaborate în 
termen de 12 luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive.

Standardele sunt utilizate pentru 
elaborarea de metode de control al 
caracteristicilor produselor în momentul 
scoaterii lor din uz, în ceea ce priveşte 
demontarea, valorificarea şi reducerea 
prezenţei substanţelor periculoase.

1. Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării.

1. Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării. Tranzacţiile cu organizaţii 
neînregistrate sau care nu au solicitat 
obţinerea unei autorizaţii şi care, prin 
urmare, nu pot fi controlate sunt interzise.

Or. de

Justificare

Unul din scopurile directivei este stoparea comerţului şi exportului ilegale de DEEE. Ar 
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trebui, deci, să devină clar că numai organizaţiile care fac parte din lanţul oficial pot 
participa la colectarea şi valorificarea de DEEE.

Amendamentul 161
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării .

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării . Comisia încurajează elaborarea 
unor standarde armonizate pentru 
colectarea, tratarea şi reciclarea DEEE, 
în special prin însărcinarea Comitetului 
European de Standardizare. Referinţele la 
aceste standarde armonizate se publică în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene, acestea fiind actualizate 
periodic.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să încurajeze elaborarea de standarde.

Amendamentul 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării .

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării . Comisia urmăreşte elaborarea 
unor standarde armonizate pentru 
colectarea, tratarea şi reciclarea DEEE, 
standarde care ar trebui să fie disponibile 
în termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, în special 
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prin însărcinarea Comitetului European 
de Standardizare. Aceste standarde includ 
metode de evaluare a caracteristicilor la 
sfârşitul ciclului de viaţă al produselor, 
astfel cum se cere în virtutea articolului 4, 
inter alia în ceea ce priveşte uşurinţa de 
demontare, recuperarea resurselor rare, 
caracterul reciclabil şi reducerea emisiilor 
de substanţe periculoase.

Or. en

Justificare

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled.
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and  all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Amendamentul 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării .

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse tratării 
în conformitate cu ordinea de priorităţi 
din ierarhia privind deşeurile stabilită 
prin Directiva 2008/98/CE. Pentru a 
acorda prioritate pregătirii în vederea 
reutilizării, ar trebui să se introducă o 
verificare înainte de orice tratare pentru a 
verifica dacă echipamentul devenit deşeu 
sau componentele individuale ale acestuia 
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pot fi refolosite. Această verificare ar 
trebui efectuată în centre acreditate de 
reutilizare şi reparare constituite în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (1) 
li anexa IV din Directiva 2008/98/CE, sau 
de personal cu calificări similare.

Or. en

Justificare

Este de importanţă vitală ca tratarea şi colectarea DEEE să se facă folosind cele mai bune 
tehnici disponibile, dar şi în conformitate cu ierarhia privind deşeurile stabilită prin 
Directiva-cadru privind deşeurile (2008/98/CE). În conformitate cu aceasta, DEEE colectate 
separat ar trebui pregătite în regim prioritar în vederea reutilizării, urmând să fie tratate 
pentru reciclare, valorificare energetică sau eliminare doar în cazul în care nu mai sunt 
reutilizabile. Efectuarea unei verificări obligatorii a caracterului reutilizabil este o măsură 
adecvată. Pentru a realiza acest lucru de o manieră corespunzătoare, instalaţiile de tratare ar trebui 
fie să folosească personal calificat în mod corespunzător, fie să permită unui centru de reutilizare 
acreditat să efectueze verificarea şi sortarea.

Amendamentul 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia evaborează standarde 
armonizate pentru colectarea, tratarea şi 
reciclarea DEEE, în termen de 12 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive, 
prin însărcinarea Comitetului European 
de Standardizare în acest sens. Aceste 
standarde includ metode de evaluare a 
caraceristicilor la sfârşitul ciclului de 
viaţă al produselor, astfel cum se cere în 
virtutea articolului 4, în special în ceea ce 
priveşte uşurinţa la demontare, caracterul 
reciclabil şi reducerea emisiilor de 
substanţe periculoase.

Or. en
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Justificare

Există diferenţe calitative referitoare la eficienţa reciclării deşeurilor. Standardele diferite 
conduc la denaturarea concurenţei, motiv pentru care trebuie create condiţii de concurenţă 
loială. Noile standarde ar trebui să stimuleze proiectarea ecologică cu accent pe sfârşitul 
ciclului de viaţă al produselor şi nu doar să se raporteze la practicile existente de reciclare. 
În acest sens se pot utiliza standardul e-Stewards (The e-Stewards Standard for Responsible 
Recycling and Reuse of EE®), standardele de etichetare a DEEE şi recomandările de măsuri 
pentru standarde din Ghidul CEN pentru soluţionarea problemelor de mediu în standardele 
referitoare la sfârşitul ciclului de viaţă al produselor (ed. 3/11/2008).

Amendamentul 165
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pe lângă înlăturarea tuturor fluidelor, 
tratarea cuprinde procesarea manuală, 
mecanică, chimică sau metalurgică în 
cursul căreia substanţele, preparatele şi 
componentele periculoase sunt înlăturate 
într-un stadiu cât mai incipient al 
procesului de tratare şi cât mai complet 
posibil din punct de vedere tehnic. 
Procesul de înlăturare se realizează 
înaintea altor forme de procesare care ar 
putea provoca răspândirea de componente 
periculoase. Sfărâmarea nu este 
considerată înlăturare.

Or. de

Justificare

Înlăturarea nu permite izolarea substanţelor periculoase şi tratarea lor corectă. 
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Amendamentul 166
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Tratamentul maximizează extracţia 
de materii prime strategice definită la 
articolul 3.

Or. en

Justificare

Reciclarea necorespunzătoare a deşeurilor electrice şi electronice duce la pierderi 
considerabile de materii prime strategice. Tratamentul ar trebui extins pentru a permite 
recuperarea şi, astfel, siguranţa furnizării acestor materii prime.

Amendamentul 167
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anexa II poate fi modificată pentru a 
introduce alte  tehnologii de tratare care 
asigură cel puţin acelaşi nivel de protecţie a 
sănătăţii umane şi a mediului. 

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 18 alineatul (3). Comisia 
evaluează cu prioritate dacă dispoziţiile 
privind plăcile de circuit imprimat pentru 
telefoane mobile şi ecranele cu cristale 
lichide trebuie modificate.

(4) Pentru a introduce alte  tehnologii de 
tratare care asigură cel puţin acelaşi nivel 
de protecţie a sănătăţii umane şi a 
mediului, Comisia adoptă, prin acte 
delegate în conformitate cu articole 18a, 
18b şi 18c, modificări la anexa II. 
Comisia evaluează cu prioritate dacă 
dispoziţiile privind plăcile de circuit 
imprimat pentru telefoane mobile şi 
ecranele cu cristale lichide trebuie 
modificate.

Or. en
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Justificare

Acest amendament aliniază vechea „procedură de comitologie” cu noua procedură prevăzută 
la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Amendamentul 168
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură obţinerea de 
către orice unitate sau întreprindere care 
efectuează operaţiuni de tratare a unei 
autorizaţii din partea autorităţilor 
competente, în conformitate cu articolul 23 
din Directiva 2008/xx/CE privind 
deşeurile.

(1) Statele membre asigură că orice unitate 
sau întreprindere care efectuează operaţiuni 
de tratare trebuie să se înregistreze şi că 
obţine o autorizaţie din partea autorităţilor 
competente, în conformitate cu articolul 23 
din Directiva 2008/xx/CE privind 
deşeurile. Tranzacţiile cu entităţi 
neînregistrate şi care nu deţin permis sunt 
interzise.

Or. en

Justificare

Obiectivul prezentului articol este de a garanta colectarea şi tratarea DEEE folosind căi 
oficiale. Interzicerea tuturor tranzacţiilor cu DEEE cu orice actor din lanţul deşeurilor care 
nu este recunoscut oficial ar permite statelor membre să monitorizeze procesul şi să asigure 
respectarea legislaţiei.

Amendamentul 169
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) DEEE exportate din Comunitate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 privind transferurile de 
deşeuri  şi cu Regulamentul (CE) 
nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 
noiembrie 2007 privind exportul anumitor 

(2) Exportul de DEEE din Comunitate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 privind transferurile de 
deşeuri  şi cu Regulamentul (CE) 
nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 
noiembrie 2007 privind exportul anumitor 
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deşeuri destinate recuperării enumerate în 
anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului în anumite ţări în care 
Decizia OCDE privind controlul circulaţiei 
transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică
nu se iau în calcul pentru îndeplinirea 
obligaţiilor şi obiectivelor prevăzute la 
articolul 11 din prezenta directivă decât
dacă exportatorul poate dovedi că tratarea
s-a desfăşurat în condiţii echivalente cu 
cerinţele prevăzute de prezenta directivă.

deşeuri destinate recuperării enumerate în 
anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului în anumite ţări în care 
Decizia OCDE privind controlul circulaţiei 
transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică
are loc doar dacă exportatorul poate 
dovedi că recuperarea s-a desfăşurat în 
condiţii echivalente cu cerinţele prevăzute 
de prezenta directivă, în special cu cele din 
anexele II şi III.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ca transportul de DEEE să nu mai depindă de îndeplinirea cerinţelor în 
materie de recuperare în conformitate cu Directiva, ci să lege posibilitatea de exportare a 
DEEE doar de îndeplinirea condiţiilor în etapa de tratare constituie un pas înapoi. 
Recuperarea deşeurilor ar trebui să se petreacă întotdeauna în conformitate cu standardele 
stabilite de directivă, atât în interiorul, cât şi în exteriorul frontierelor comunitare.

Amendamentul 170
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre nu permit 
transportarea niciunui echipament 
electric sau electronic individual destinat 
reutilizării până când acesta nu a obţinut 
un certificat din partea unei persoane 
fizice sau juridice recunoscute care să 
menţioneze că echipamentul este în stare 
de funcţionare şi până când echipamentul 
nu poartă o etichetă în acest sens.

Or. en

Justificare

Cantităţi enorme de DEEE sunt transportate în străinătatte pentru a fi demontate în condiţii 
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complet improprii, sub pretextul că echipamentul este în stare de funcţionare şi este destinat 
reutilizării. O cerinţă ca fiecare echipament destinat reutilizării să fie certificat individual că este în 
stare de funcţionare va împiedica transporturile ilegale şi va facilita punerea sub acuzare a celor care 
încalcă legea.

Amendamentul 171
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabilesc norme detaliate de aplicare 
a dispoziţiilor alineatelor (1) şi (2), în 
special criterii de evaluare a condiţiilor 
echivalente. 

(3) Pentru a permite efectuarea 
operaţiunilor de tratare în afara 
Comunităţii la un nivel de protecţie 
echivalent, Comisia adoptă prin acte 
delegate în conformitate cu articolele 18a, 
18b şi 18c, norme detaliate referitoare la 
alineatele (1) şi (2), în special criterii de 
evaluare a condiţiilor echivalente.

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 18 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază aşa-numită „procedură de comitologie”, aplicată anterior, la 
noua procedură în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.


