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Amendamentul 77
Jill Evans

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, în special articolul 
95,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114,

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază temeiul juridic la modificările aduse de Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 78
Jill Evans

Propunere de directivă
Referirea 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

hotărând în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 251 din tratat,

hotărând în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 294 din tratat,

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază temeiul juridic la modificările aduse de Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
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Amendamentul 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Studiul comandat de Comisie privind 
substanțele periculoase în echipamentele 
electrice și electronice a recomandat cu 
stringență eliminarea progresivă a 
compușilor organici bromurați și 
clorurați ca urmare a potențialului 
acestora de a forma dioxine și furani 
polibromurați și policlorurați în timpul 
operațiunilor de tratare a deșeurilor și a 
acordat prioritate eliminării progresive a 
PVC în dauna opțiunilor de gestionare 
selectivă a riscurilor pentru a garanta 
emisii reduse de PVC, de aditivi ai 
acestuia și de produși periculoși rezultați 
în urma arderii sale; Studiul recomandă, 
de asemenea, etichetarea beriliului 
metalic și a oxidului de beriliu și 
eliminarea treptată voluntară, împreună 
cu supravegherea pieței, a mai multor 
substanțe examinate. 

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă trimitere la recomandările făcute de Institutul Öko, cu diferitele sale 
opțiuni, ceea ce reflectă faptul că sugestiile nu se opresc numai la recomandarea de a include 
anumite substanțe în anexa IV.

Amendamentul 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Există o incertitudine științifică în 
legătură cu siguranța nanomaterialelor 
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pentru sănătatea umană și pentru mediu, 
iar la nivel internațional nu există o 
definiție a nanomaterialelor și nici linii 
directoare privind testarea;  La 28-29 
septembrie 2005, Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi 
din cadrul Comisiei (CSRSEN ) a adoptat 
un aviz privind nanotehnologiile conform 
căruia există „lacune majore în 
cunoștințele necesare pentru evaluarea 
riscurilor” și care conchide că „metodele 
toxicologice și ecotoxicologice existente ar 
putea fi insuficiente pentru abordarea 
tuturor semnelor de întrebare pe care le 
ridică nanoparticulele”. Există tot mai 
multe dovezi științifice că unele 
nanotuburi din carbon s-ar comporta ca 
fibrele de azbest, având astfel un impact 
grav asupra sănătății umane.  Același 
lucru este valabil și pentru particulele de 
nanoargint care pot ajunge în mediul 
înconjurător, având efecte grave asupra 
solului și a organismelor acvatice și 
terestre. 

Or. en

Justificare

Conform unui proiect de cercetare din 2009 în domeniul nanotehnologiilor emergente, există 
pe piață aproximativ 807 produse care conțin nanomateriale, dintre care unele sunt EEE. 
Toxicologii în domeniul nanomaterialelor sunt unanimi în privința riscurilor reale privind 
efectele grave asupra sănătății și a mediului, măsurile de precauție fiind, prin urmare, 
justificate în ceea ce privește nanomaterialele. (Acest amendament este corelat cu noul 
amendament de la articolul 4 alineatul (1) litera (b) care propune etichetarea nanoargintului 
și a nanotuburilor de carbon.

Amendamentul 81
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Substanțele cuprinse în prezenta (6) Substanțele cuprinse în prezenta 



PE439.865v01-00 6/78 AM\808689RO.doc

RO

directivă fac obiectul unei cercetări 
științifice aprofundate și al unei evaluări și 
au fost supuse unei serii de măsuri atât la 
nivel comunitar, cât și la nivel național.

directivă ar trebui să facă obiectul unei 
cercetări științifice aprofundate și al unei 
evaluări anterioare stabilirii de restricții și 
să fie supuse unei serii de măsuri atât la 
nivel comunitar, cât și la nivel național.

Or. en

Justificare

Evaluarea substanțelor enumerate în anexa III nu a fost încă finalizată.

Amendamentul 82
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Substanțele cuprinse în prezenta 
directivă fac obiectul unei cercetări 
științifice aprofundate și al unei evaluări și 
au fost supuse unei serii de măsuri atât la 
nivel comunitar, cât și la nivel național.

(6) Substanțele cuprinse în prezenta 
directivă ar trebui să facă obiectul unei 
cercetări științifice aprofundate și al unei 
evaluări anterioare stabilirii de restricții și 
să fie supuse unei serii de măsuri atât la 
nivel comunitar, cât și la nivel național.

Or. en

Justificare

Substanțele enumerate în anexa III sunt programate pentru evaluare care ar trebui efectuată 
temeinic; cu toate acestea, evaluarea nu a fost încă finalizată.

Amendamentul 83
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Substanțele cuprinse în prezenta 
directivă fac obiectul unei cercetări 
științifice aprofundate și al unei evaluări și 

(6) Substanțele cuprinse în prezenta 
directivă fac în parte obiectul unei 
cercetări științifice aprofundate și al unei 



AM\808689RO.doc 7/78 PE439.865v01-00

RO

au fost supuse unei serii de măsuri atât la 
nivel comunitar, cât și la nivel național.

evaluări și au fost supuse unei serii de 
măsuri atât la nivel comunitar, cât și la 
nivel național – în parte, o astfel de 
activitate trebuie să se desfășoare înainte 
de luarea unor decizii cu privire la 
posibilele restricții și/sau alte măsuri.

Or. en

Justificare

Activitatea menționată de Comisie nu a fost încă finalizată pentru toate substanțele, în special 
pentru cele din anexa III care sunt programate pentru evaluare.

Amendamentul 84
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Substanțele cuprinse în prezenta 
directivă fac obiectul unei cercetări 
științifice aprofundate și al unei evaluări și 
au fost supuse unei serii de măsuri atât la 
nivel comunitar, cât și la nivel național.

(6) Substanțele cuprinse în prezenta 
directivă fac obiectul unei cercetări 
științifice aprofundate și al unei evaluări și 
au fost supuse unei serii de măsuri atât la 
nivel comunitar, cât și la nivel național. 
Substanțele enumerate în anexa III ar 
trebui să facă obiectul unei cercetări 
științifice aprofundate și al unei evaluări 
anterioare stabilirii de restricții.

Or. en

Justificare

Substanțele enumerate în anexa III sunt programate pentru evaluare care ar trebui efectuată 
temeinic; cu toate acestea, evaluarea nu a fost încă încheiată.
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Amendamentul 85
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă iau în considerare liniile 
directoare și recomandările internaționale 
existente și se bazează pe evaluarea 
informațiilor științifice și tehnice 
disponibile. Măsurile sunt necesare pentru 
a atinge nivelul ales de protecție a sănătății 
umane și animale și a mediului, având în 
vedere riscurile pe care absența acestor 
măsuri ar putea să le creeze în Comunitate. 
Se recomandă ca măsurile să fie revizuite 
și adaptate, dacă este necesar, astfel încât 
să țină cont de informațiile științifice și 
tehnice disponibile.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă iau în considerare liniile 
directoare și recomandările internaționale 
existente și se bazează pe evaluarea 
informațiilor științifice și tehnice 
disponibile. Măsurile sunt necesare pentru 
a atinge nivelul ales de protecție a sănătății 
umane și animale și a mediului, având în 
vedere riscurile pe care absența acestor 
măsuri ar putea să le creeze în Comunitate. 
Se recomandă ca măsurile să fie revizuite 
și adaptate, dacă este necesar, astfel încât 
să țină cont de informațiile științifice și 
tehnice disponibile. Ar trebui considerate 
ca prioritate în special riscurile pentru 
sănătatea umană și mediu care decurg 
din utilizarea substanțelor enumerate în 
anexa XIV din Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, cu accent deosebit pe 
Hexabromociclododecan (HBCDD), 
Ftalat de butil benzil (BBP) și 
Dibutilftalat (DBP).

Or. en

Justificare

Diferite organisme și-au exprimat anumite preocupări cu privire la unele substanțe.

Amendamentul 86
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă iau în considerare liniile 

(7) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă iau în considerare liniile 
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directoare și recomandările internaționale 
existente și se bazează pe evaluarea 
informațiilor științifice și tehnice 
disponibile. Măsurile sunt necesare pentru 
a atinge nivelul ales de protecție a sănătății 
umane și animale și a mediului, având în 
vedere riscurile pe care absența acestor 
măsuri ar putea să le creeze în Comunitate. 
Se recomandă ca măsurile să fie revizuite 
și adaptate, dacă este necesar, astfel încât 
să țină cont de informațiile științifice și 
tehnice disponibile.

directoare și recomandările internaționale 
existente și se bazează pe evaluarea 
informațiilor științifice și tehnice 
disponibile. Măsurile sunt necesare pentru 
a atinge nivelul ales de protecție a sănătății 
umane și animale și a mediului, având în 
vedere riscurile pe care absența acestor 
măsuri ar putea să le creeze în Comunitate. 
Se recomandă ca măsurile să fie revizuite 
și adaptate, dacă este necesar, astfel încât 
să țină cont de informațiile științifice și 
tehnice disponibile. Ar trebui considerate 
ca prioritate în special riscurile pentru 
sănătatea umană și mediu care decurg 
din utilizarea substanțelor enumerate în 
anexa XIV din Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, cu accent deosebit pe 
Hexabromociclododecan (HBCDD), 
Ftalat de butil benzil (BBP) și 
Dibutilftalat (DBP).

Or. en

Justificare

Amendament corelat cu amendamentul referitor la anexa III.

Amendamentul 87
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Imediat ce apare o dovadă științifică și 
luând în considerare principiul precauției, 
trebuie examinată interzicerea altor 
substanțe periculoase și înlocuirea lor cu 
alternative mai ecologice care asigură cel 
puțin același nivel de protecție a 
consumatorilor , acordând atenție 
coerenței cu celelalte acte legislative 
comunitare, în special cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 

(12) Imediat ce apare o dovadă științifică și 
luând în considerare principiul precauției, 
trebuie examinată interzicerea altor 
substanțe periculoase și înlocuirea lor cu 
substanțe sau tehnologii alternative mai 
ecologice care asigură cel puțin același 
nivel de protecție a consumatorilor. În 
acest sens Comisia ar trebui să studieze 
impactul negativ al altor substanțe 
periculoase și fezabilitatea înlocuirii 
acestora, în special la sfârșitul perioadei 
de funcționare a echipamentelor electrice 
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înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH). Trebuie acordată o atenție 
specială impactului potențial asupra IMM-
urilor.

și electronice, pentru a face propuneri 
legislative în vederea consolidării 
dispozițiilor acestei directive cu 
regularitate. Acest studiu ar trebui să 
includă o evaluare completă a impactului, 
realizată în consultare cu părțile 
interesate relevante menționate la 
articolul 4 alineatul (7).  De asemenea, 
studiul ar trebui să acorde atenție 
coerenței cu celelalte acte legislative 
comunitare și maximizării sinergiilor cu 
activitatea derulată în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH)1. Ar trebui acordată o atenție 
specială impactului potențial asupra IMM-
urilor.

Or. en

Justificare

La aplicarea unor restricții viitoare ar trebui să se țină seama și de alte substanțe cu 
caracteristici periculoase, dar numai după ce a fost efectuată o evaluare a impactului și o 
examinare adecvată pentru a determina dacă utilizarea alternativelor va avea un beneficiu 
net pentru sănătatea umană și mediu. 

Amendamentul 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Imediat ce apare o dovadă științifică și 
luând în considerare principiul precauției, 
trebuie examinată interzicerea altor 
substanțe periculoase și înlocuirea lor cu 
alternative mai ecologice care asigură cel 
puțin același nivel de protecție a 
consumatorilor , acordând atenție 
coerenței cu celelalte acte legislative 

(12) Imediat ce apare o dovadă științifică și 
luând în considerare principiul precauției, 
trebuie examinată interzicerea altor 
substanțe periculoase și înlocuirea lor cu 
alternative mai ecologice care asigură cel 
puțin același nivel de protecție a 
consumatorilor. Acest studiu ar trebui să 
includă o evaluare completă a impactului, 
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comunitare, în special cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH). Trebuie acordată o atenție 
specială impactului potențial asupra IMM-
urilor.

realizată în consultare cu părțile 
interesate relevante.  De asemenea, 
studiul ar trebui să acorde atenție 
coerenței cu celelalte acte legislative 
comunitare, în special cu Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH). Ar trebui 
acordată o atenție specială impactului 
potențial asupra IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Dezvoltarea formelor de energie din 
surse regenerabile reprezintă unul dintre 
obiectivele cheie ale Uniunii Europene, 
iar contribuția energiei din surse 
regenerabile la îndeplinirea obiectivelor 
privind mediul și clima este esențială.  
Directiva 2009/28/CE din 23 aprilie 2009 
privind promovarea utilizării energiei din 
surse regenerabile reamintește faptul că 
ar trebui asigurată coerența între aceste 
obiective și legislația comunitară privind 
mediul. Prin urmare, prezenta directivă 
nu ar trebui să împiedice dezvoltarea 
tehnologiilor care utilizează surse 
regenerabile de energie, nu prezintă 
niciun risc pentru mediu, sunt durabile și 
rentabile din punct de vedere economic, 
cum ar fi panourile solare fotovoltaice, 
care ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al prezentei directive. Studiile 
independente de evaluare a impactului 
solicitate de către Comisie recomandă, de 
asemenea, excluderea panourilor solare 
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fotovoltaice din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

Or. fr

Justificare

Revizuirea Directivei RoHS ar trebui să fie coerentă cu obiectivele UE privind schimbările 
climatice și să permită dezvoltarea unor forme de energie durabile și viabile din punct de 
vedere economic. Prin urmare, este esențial să se permită anumite derogări de la domeniul 
de aplicare a prezentei directive pentru ca UE să își poată îndeplini obiectivele mai largi în 
ceea ce privește protecția mediului, securitatea aprovizionării cu energie și combaterea 
schimbărilor climatice.

Amendamentul 90
Chris Davies

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Cu ocazia viitoarei revizuiri a 
regulamentului REACH ar trebui 
efectuată o analiză aprofundată a valorii 
adăugate pe care o aduce Directiva 
2002/95/CE (RoHS) în vederea integrării 
directivei RoHS în Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.

Or. en

Justificare

Scopul pe termen lung ar trebui să fie acela de a reuni directiva RoHS și a regulamentul 
REACH într-un singur text.
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Amendamentul 91
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Scutirile de la cerința de a înlocui 
aceste substanțe trebuie acordate dacă nu 
este posibilă înlocuirea din punct de vedere 
științific și tehnic, acordând o atenție 
specială situației IMM-urilor sau, dacă 
efectele negative asupra mediului, sănătății 
sau domeniului socio-economic 
determinate de înlocuire pot depăși 
avantajele prezentate de înlocuire pentru 
sănătate și mediu sau pe cele socio-
economice, ori dacă disponibilitatea și 
fiabilitatea substitutelor nu este asigurată. 
Înlocuirea substanțelor periculoase din 
echipamentele electrice și electronice 
trebuie efectuată astfel încât să fie 
compatibilă cu sănătatea și securitatea 
utilizatorilor de echipamente electrice și 
electronice. Pentru introducerea pe piață a 
unor dispozitive medicale este necesară o 
procedură de evaluare a conformității, în 
temeiul Directivelor 93/42/CE și 98/79/CE, 
ceea ce ar impune implicarea unui 
organism de certificare notificat desemnat 
de autoritățile competente ale statelor 
membre. În cazul în care un astfel de 
organism notificat certifică faptul că nu 
este demonstrată siguranța înlocuitorului 
potențial pentru utilizarea propusă în cazul 
dispozitivelor medicale sau a dispozitivelor 
medicale in vitro, acest lucru va fi 
interpretat ca având un impact evident 
negativ asupra societății și economiei, 
precum și asupra sănătății și siguranței 
consumatorilor. Ar trebui să existe 
posibilitatea de a solicita acordarea unor 
derogări pentru echipamentele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
de la data intrării sale în vigoare, chiar și în 
cazul în care aceasta are loc înainte de 
includerea efectivă a echipamentului 

(13) Scutirile de la cerința de a înlocui 
aceste substanțe ar trebui acordate dacă nu 
este posibilă înlocuirea din punct de vedere 
științific și tehnic, acordând o atenție 
specială situației IMM-urilor sau, dacă 
efectele negative asupra mediului, sănătății 
sau domeniului socio-economic 
determinate de înlocuire pot depăși 
avantajele prezentate de înlocuire pentru 
sănătate și mediu sau pe cele socio-
economice, ori dacă disponibilitatea și 
fiabilitatea substitutelor nu este asigurată.
Înlocuirea substanțelor periculoase din 
echipamentele electrice și electronice 
trebuie efectuată astfel încât să fie 
compatibilă cu sănătatea și securitatea 
utilizatorilor de echipamente electrice și 
electronice. Pentru introducerea pe piață a 
unor dispozitive medicale este necesară o 
procedură de evaluare a conformității, în 
temeiul Directivelor 93/42/CE și 98/79/CE, 
ceea ce ar impune implicarea unui 
organism de certificare notificat desemnat 
de autoritățile competente ale statelor 
membre. În cazul în care un astfel de 
organism notificat certifică faptul că nu 
este demonstrată siguranța înlocuitorului 
potențial pentru utilizarea propusă în cazul 
dispozitivelor medicale sau a dispozitivelor 
medicale in vitro, acest lucru va fi 
interpretat ca având un impact evident 
negativ asupra societății și economiei, 
precum și asupra sănătății și siguranței 
consumatorilor. Ar trebui să existe 
posibilitatea de a solicita acordarea unor 
derogări pentru echipamentele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
de la data intrării sale în vigoare, chiar și în 
cazul în care aceasta are loc înainte de 
includerea efectivă a echipamentului 
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respectiv în domeniul de aplicare al 
directivei.

respectiv în domeniul de aplicare al 
directivei.

Or. en

Justificare

Atât beneficiile aduse sănătății, cât și cele aduse mediului ar putea justifica necesitatea unei 
derogări în sine. În luarea în considerare a trecerii la alternative mai sigure, este important 
să se admită faptul că siguranța și fiabilitatea nu sunt strâns legate între ele. Fiabilitatea este 
capacitatea unui produs de a-și îndeplini în mod sistematic funcția pentru care a fost creat,, 
în condiții de funcționare, pe toată durata de viață a produsului, în timp ce siguranța vizează 
capacitatea unui produs de a-și îndeplini funcția fără a avea un efect negativ asupra sănătății 
sau bunăstării fizice a persoanelor care intră în contact cu acesta.

Amendamentul 92
Sabine Wils

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Scutirile de la cerința de a înlocui 
aceste substanțe trebuie acordate dacă nu 
este posibilă înlocuirea din punct de vedere 
științific și tehnic, acordând o atenție 
specială situației IMM-urilor sau dacă 
efectele negative asupra mediului, sănătății 
sau domeniului socio-economic
determinate de înlocuire pot depăși 
avantajele prezentate de înlocuire pentru 
sănătate și mediu sau pe cele socio-
economice, ori dacă disponibilitatea și 
fiabilitatea substitutelor nu este asigurată. 
Înlocuirea substanțelor periculoase din 
echipamentele electrice și electronice 
trebuie efectuată astfel încât să fie 
compatibilă cu sănătatea și securitatea 
utilizatorilor de echipamente electrice și 
electronice. Pentru introducerea pe piață a 
unor dispozitive medicale este necesară o 
procedură de evaluare a conformității, în 
temeiul Directivelor 93/42/CE și 98/79/CE, 
ceea ce ar impune implicarea unui 
organism de certificare notificat desemnat 

(13) Scutirile de la cerința de a înlocui 
aceste substanțe trebuie acordate dacă nu 
este posibilă înlocuirea din punct de vedere 
științific și tehnic, acordând o atenție 
specială situației IMM-urilor sau dacă 
efectele negative asupra mediului și 
sănătății determinate de înlocuire pot 
depăși avantajele prezentate de înlocuire 
pentru sănătate și mediu. Înlocuirea 
substanțelor periculoase din echipamentele 
electrice și electronice trebuie efectuată 
astfel încât să fie compatibilă cu sănătatea 
și securitatea utilizatorilor de echipamente 
electrice și electronice. Pentru introducerea 
pe piață a unor dispozitive medicale este 
necesară o procedură de evaluare a 
conformității, în temeiul Directivelor 
93/42/CE și 98/79/CE, ceea ce ar impune 
implicarea unui organism de certificare 
notificat desemnat de autoritățile 
competente ale statelor membre. În cazul în 
care un astfel de organism notificat 
certifică faptul că nu este demonstrată 
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de autoritățile competente ale statelor 
membre. În cazul în care un astfel de 
organism notificat certifică faptul că nu 
este demonstrată siguranța înlocuitorului 
potențial pentru utilizarea propusă în cazul 
dispozitivelor medicale sau a dispozitivelor 
medicale in vitro, acest lucru va fi 
interpretat ca având un impact evident 
negativ asupra societății și economiei, 
precum și asupra sănătății și siguranței 
consumatorilor. Ar trebui să existe 
posibilitatea de a solicita acordarea unor 
derogări pentru echipamentele incluse în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
de la data intrării sale în vigoare, chiar și în 
cazul în care aceasta are loc înainte de 
includerea efectivă a echipamentului 
respectiv în domeniul de aplicare al 
directivei.

siguranța înlocuitorului potențial pentru 
utilizarea propusă în cazul dispozitivelor 
medicale sau a dispozitivelor medicale in 
vitro, acest lucru va fi interpretat ca având 
un impact evident negativ asupra societății 
și economiei, precum și asupra sănătății și 
siguranței consumatorilor. Ar trebui să 
existe posibilitatea de a solicita acordarea 
unor derogări pentru echipamentele incluse 
în domeniul de aplicare al prezentei 
directive de la data intrării sale în vigoare, 
chiar și în cazul în care aceasta are loc 
înainte de includerea efectivă a 
echipamentului respectiv în domeniul de 
aplicare al directivei.

Or. de

Justificare

Utilizarea substanțelor interzise în temeiul prezentei directive constituie un pericol pentru 
oameni și pentru mediu. Aspectele socio-economice sunt importante, dar nu depășesc ca 
importanță preocupările legate de pericolele pentru oameni și pentru mediu care rezultă din 
utilizarea acestor substanțe periculoase. Acest considerent ține seama de situația specifică a 
IMM-urilor.

Amendamentul 93
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură,
în vederea eliminării progresive a 
substanțelor periculoase din echipamentele 
electrice și electronice, deoarece utilizarea 
acestor substanțe în astfel de aplicații ar 
trebui evitată.

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui clasificate în derogări 
științifice și derogări tehnice. Acestea ar 
trebui să fie identificate și diferențiate în 
mod clar, în funcție de tipul fiecăreia. 
Derogările care indică faptul că este 
imposibilă sau dificilă din punct de vedere 
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tehnic utilizarea unui produs de 
substituție ar trebui să facă obiectul unei 
revizuiri o dată la patru ani. Derogările 
care indică faptul că, în cadrul unei 
aplicații specifice, proprietățile fizico-
chimice ale unui element sau material nu 
pot fi înlocuite de un substitut, ar trebui 
să facă obiectul unei revizuiri o dată la 10 
ani. Scopul unei astfel de revizuiri este de 
a elimina progresiv substanțele periculoase 
din echipamentele electrice și electronice, 
deoarece utilizarea acestor substanțe în 
astfel de aplicații va putea fi evitată.

Or. pl

Justificare

În ultimii ani a devenit evident faptul că perioadele de revizuire pentru unele dintre 
derogările prevăzute în directiva RoHS ar trebui să fie semnificativ mai mari, datorită 
importanței acestora și a lipsei unor soluții științifice alternative. Prezentul considerent 
prevede perioade de revizuire diferite pentru derogările care vizează adaptarea la progresul 
tehnic și cele care vizează adaptarea la progresul științific.

Amendamentul 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură, în 
vederea eliminării progresive a 
substanțelor periculoase din echipamentele 
electrice și electronice, deoarece utilizarea 
acestor substanțe în astfel de aplicații ar 
trebui evitată.

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură și 
supuse unor verificări limitate în timp, ale 
căror perioade și durată ar fi determinate 
de la caz la caz, în vederea eliminării 
progresive a substanțelor periculoase din 
echipamentele electrice și electronice, 
deoarece utilizarea acestor substanțe în 
astfel de aplicații ar trebui evitată.

Or. en
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Justificare

Nu ar fi corect ca toate articolele produsele să fie considerate identice. Ar trebui să se ofere 
posibilitatea de stabili derogări mai scurte sau mai lungi, de la caz la caz.

Amendamentul 95
Julie Girling

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură, în 
vederea eliminării progresive a 
substanțelor periculoase din echipamentele 
electrice și electronice, deoarece utilizarea 
acestor substanțe în astfel de aplicații ar 
trebui evitată.

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură și 
supuse unor verificări limitate în timp, ale 
căror perioade și durată ar fi determinate 
de la caz la caz, în vederea eliminării 
progresive a substanțelor periculoase din 
echipamentele electrice și electronice, 
deoarece utilizarea acestor substanțe în 
astfel de aplicații ar trebui evitată.

Or. en

Justificare

Evaluarea derogărilor și a termenelor aferente trebuie efectuată și definită de la caz la caz. 
În plus, pentru a asigura o mai mare securitate juridică și previzibilitate, derogările ar trebui 
supuse unui proces de revizuire cu o durată limitată.

Amendamentul 96
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură, în 
vederea eliminării progresive a 
substanțelor periculoase din echipamentele 

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură, în 
vederea eliminării progresive a 
substanțelor periculoase din echipamentele 
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electrice și electronice, deoarece utilizarea 
acestor substanțe în astfel de aplicații ar
trebui evitată.

electrice și electronice, deoarece utilizarea 
acestor substanțe în astfel de aplicații ar 
trebui evitată. Durata derogării ar trebui 
stabilită de la caz la caz și ar trebui să 
constituie un stimulent de a inova astfel 
încât această aplicație specifică să 
îndeplinească obiectivele prevăzute de 
RoHS în vederea asigurării 
funcționalității tehnice și a fiabilității 
echipamentelor.

Or. en

Justificare

Derogările ar trebui acordate pe baza a ceea ce este posibil și realist, atât din punct de 
vedere etnic, cât și economic. Prin urmare, nu este rezonabil să se limiteze în prealabil 
derogările la o perioadă de numai patru ani.

Amendamentul 97
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Utilizarea de nanomateriale în 
echipamentele electrice și electronice se 
poate intensifica cu dezvoltarea viitoare a 
tehnologiei. Există suficiente informații 
disponibile pentru interzicerea 
nanoargintului și a anumitor nanotuburi 
de carbon în echipamentele electrice și 
electronice. Nu există suficiente 
informații cu privire la utilizarea altor 
nanomateriale în echipamentele electrice 
și electronice și riscurile asociate acesteia.
Pentru a permite Comisiei să evalueze 
siguranța nanomaterialelor din 
echipamentele electrice și electronice, 
agenții economici ar trebui să notifice 
utilizarea nanomaterialelor în 
echipamentele electrice și electronice și să 
furnizeze toate datele relevante cu privire 
la siguranța acestora pentru sănătatea 
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umană și mediu. Comisia ar trebui să 
evalueze informațiile primite și să prezinte 
o propunere legislativă referitoare la 
gestionarea corespunzătoare a riscurilor, 
dacă acest lucru este necesar.
Producătorii ar trebui să eticheteze 
echipamentele electrice și electronice care 
conțin nanomateriale, pentru a permite 
consumatorilor să facă o alegere în 
deplină cunoștință de cauză.

Or. en

Justificare

Nanoargintul este deja utilizat ca antibacterian în EEE, de exemplu ca înveliș pentru 
telefoanele mobile, sau particulele de nanoargint sunt chiar evacuate de mașinile de spălat. 
În afară de faptul că sunt inutile, aceste utilizări pun în pericol sănătatea umană și mediul. 
Nanotuburile de carbon pot fi utilizate în EEE, însă s-a demonstrat că acestea pot avea 
proprietăți asemănătoare azbestului. Trebuie să punem capăt lipsei informațiilor referitoare 
la utilizarea și siguranța nanomaterialelor din EEE. Producătorii ar trebui să fie obligați să 
prezinte date cu privire la utilizarea și siguranța și să își eticheteze produsele în consecință, 
pentru a permite Comisiei să pregătească acțiunile legislative necesare.

Amendamentul 98
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Măsurile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive trebuie 
adoptate în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 
28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor 
de exercitare a atribuțiilor de punere în 
aplicare conferite Comisiei.

eliminat

Or. en

(Acest amendament este corelat cu înlocuirea „procedurii de reglementare cu control” cu 
noua procedură a actelor delegate prevăzută la articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene.)
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Justificare

Considerentul 20, astfel cum a fost modificat, include dispozițiile necesare.

Amendamentul 99
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În special, Comisia ar trebui abilitată 
să adapteze anexele II, III, IV, V și VI la 
progresele tehnice și științifice și să adopte 
orice alte măsuri necesare de punere în 
aplicare. Deoarece măsurile respective sunt 
de domeniu general și sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale din 
Directiva 2002/95/CE, ele trebuie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(20) În special, Comisia ar trebui abilitată 
să adapteze anexele IV și V la progresele 
tehnice și științifice și să adopte orice alte 
măsuri necesare de punere în aplicare. 
Deoarece măsurile respective sunt de 
domeniu general și sunt destinate să 
modifice elemente neesențiale din 
Directiva 2002/95/CE, ele trebuie adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Or. pl

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (1), anexa II a fost eliminată ca 
urmare a domeniului de aplicare deschis propus de directivă. Anexa III a fost înlocuită cu 
anexa IIIa referitoare la excluderile din domeniul de aplicare al directivei. Anexa VI a fost 
inclusă în anexa V.

Amendamentul 100
Jill Evans

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În special, Comisia ar trebui abilitată 
să adapteze anexele II, III, IV, V și VI la 
progresele tehnice și științifice și să 
adopte orice alte măsuri necesare de 

(20) Pentru a permite adaptarea 
dispozițiilor din prezenta directivă la 
progresul tehnic și științific și pentru a 
adopta măsurile necesare, Comisia ar 
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punere în aplicare. Deoarece măsurile 
respective sunt de domeniu general și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
din Directiva 2002/95/CE, ele trebuie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

trebui abilitată să adopte actele delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește adaptarea anexelor V, VI, 
VIa și VIb, aplicabilitatea anexei V pentru 
instrumentele industriale de monitorizare 
și control, normele detaliate privind 
respectarea valorilor concentrațiilor 
maxime, etichetarea nanomaterialelor din 
echipamentele electrice și electronice și 
adaptările la REACH.

Or. en

Amendamentul este corelat cu amendamentele la articolul 2 alineatul (1), articolul 4 alineatul 
(6), anexa I, anexa II și anexa VIa și extinde domeniul de aplicare la unul deschis. Acest 
amendament este corelat cu înlocuirea „procedurii de reglementare cu control” cu noua 
procedură a actelor delegate prevăzută la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene.)

Justificare

Comisia ar trebui să fie împuternicită să decidă cu privire la anumite anexe prin adoptarea 
de acte delegate (derogările de la anexele V, VI și VIa; cererea de derogare din anexa VIb). 
Se propune eliminarea ca atare anexei II („Lista obligatorie a produselor care intră în 
categoriile enumerate în anexa I”), deci trebuie eliminată și aici. Anexele III și IV ar trebui 
modificate numai de către legiuitor. Celelalte competențe delegate ar trebui să fie enumerate 
în mod explicit.

Amendamentul 101
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane și a mediului, 
metodologia privind evaluarea 
substanțelor, în sensul prezentei directive, 
ar trebui să fie în coerență cu legislația 
privind produsele chimice, în special cu 
Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) 
și cunoștințele dobândite în urma aplicării 
acestei legislații. În special, ar trebui să se 
facă trimitere la toate rapoartele de 
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securitate chimică și de evaluare a 
riscului prezentate în temeiul acestui 
regulament.

Or. en

Justificare

Informațiile disponibile cu privire la restricțiile referitoare la anumite substanțe și 
consecințele acestora nu ar trebui irosite. Acestea pot fi utile pentru a completa lipsa de 
cunoștințe și pentru a promova decizii durabile în conformitate cu directiva RoHS.

Amendamentul 102
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane și a mediului, 
metodologia privind evaluarea 
substanțelor, în sensul prezentei directive, 
ar trebui să fie în coerență cu legislația 
privind produsele chimice, în special cu 
Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) 
și cunoștințele dobândite în urma aplicării 
acestei legislații. În special, ar trebui să se 
facă trimitere la toate rapoartele de 
securitate chimică și de evaluare a 
riscului prezentate în temeiul acestui 
regulament.

Or. en

Justificare

Informațiile disponibile cu privire la restricțiile referitoare la anumite substanțe și 
consecințele acestora nu ar trebui irosite. Acestea pot fi utile pentru a completa lipsa de 
cunoștințe și pentru a promova decizii durabile în conformitate cu directiva RoHS.
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Amendamentul 103
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Cu ocazia viitoarei revizuiri a 
regulamentului REACH ar trebui 
efectuată o analiză aprofundată a valorii 
adăugate pe care o aduce directiva RoHS 
în vederea integrării Directivei 
2002/95/CE în Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.

Or. en

Justificare

Regulamentul REACH și directive RoHS stabilesc două cadre paralele pentru restricțiile 
referitoare la aceleași substanțe conținute în aceleași produse. Ar trebui să se asigure 
coerența dintre cele două acte legislative pentru a evita riscul unor solicitări contradictorii 
din sectorul EEE și a nerealizării obiectivelor de mediu.

Amendamentul 104
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 23c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23c) Dacă pentru o substanță enumerată 
în lista din anexa IV este în curs 
procedura de autorizare prevăzută la 
articolul 58 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
Comisia și organismele înființate în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 ar trebui să efectueze un studiu 
pentru a analiza necesitatea menținerii 
derogărilor în RoHS pentru acea 
substanță și, acolo unde este cazul, să 
inițieze o actualizare a derogării 
respective.
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Or. en

Justificare

Este important să se facă o distincție mai clară între cerințele directivei RoHS și condițiile de 
autorizare prevăzute de regulamentul REACH care se aplică în paralel.

Amendamentul 105
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme privind 
restricțiile de utilizare a substanțelor 
periculoase în echipamentele electrice și 
electronice în vederea aducerii unei 
contribuții la protecția sănătății umane și la 
recuperarea și eliminarea ecologică a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice.

Prezenta directivă stabilește norme privind 
restricțiile de utilizare a substanțelor 
periculoase în echipamentele electrice și 
electronice în vederea aducerii unei 
contribuții la protecția mediului, a sănătății 
umane și la recuperarea și eliminarea 
ecologică a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice.

Or. sv

Justificare

RoHS ar trebui să acopere, de asemenea, protecția mediului deoarece directive 
reglementează anumite substanțe periculoase din echipamentele electrice și electronice și 
împiedică răspândirea substanțelor periculoase din deșeuri care nu sunt eliminate prin 
intermediul operațiunilor de recuperare ecologice.

Amendamentul 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice care 
intră sub incidența categoriilor prevăzute în 
anexa I conform specificațiilor din 

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice, 
inclusiv cabluri, consumabile electrice 
sau electronice și accesorii electrice sau 
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anexa II. electronice, care intră sub incidența 
categoriilor prevăzute în anexa I.

Or. fr

Justificare

Domeniul de aplicare al directivei RoHS nu ar trebui extins dincolo de echipamentele 
electrice și electronice; în caz contrar, pot exista efecte negative atât asupra mediului cât și 
din punct de vedere economic. De exemplu, anumite echipamente medicale ar putea fi 
sancționate: un tub prin care se administrează anumite substanțe unui pacient cu ajutorul 
unei pompe electrice ar putea intra sub incidența directivei RoHS deși este un accesoriu 
neelectric și neelectronic care poate fi reciclat prin intermediul unor circuite de recuperare 
destul de diferite.

Amendamentul 107
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice care 
intră sub incidența categoriilor prevăzute în 
anexa I conform specificațiilor din 
anexa II.

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice, 
inclusiv cabluri electrice, consumabile 
electrice sau electronice și accesorii 
electrice sau electronice, care intră sub 
incidența categoriilor prevăzute în anexa I 
conform specificațiilor din anexa II.

Or. en

Justificare

Amendamentul 14 pe care raportorul l-a propus generează confuzie în ceea ce privește 
domeniul de aplicare al directivei RoHS revizuite. Astfel, ar trebui specificat clar faptul că 
„cablurile”, „consumabilele” și „accesoriile” intră în domeniul de aplicare al directivei 
numai dacă sunt ele însele dispozitive electrice sau electronice.
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Amendamentul 108
Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice care 
intră sub incidența categoriilor prevăzute în 
anexa I conform specificațiilor din 
anexa II.

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice, 
inclusiv cabluri electrice, care intră sub 
incidența categoriilor prevăzute în anexa I 
conform specificațiilor din anexa II.

Or. en

Justificare

Includerea „consumabilelor și accesoriilor” în domeniul de aplicare al RoHS, după cum se 
sugerează în amendamentul 14 din proiectul de raport al lui Jill Evans ar extinde semnificativ 
domeniul de aplicare al RoHS. De exemplu, un set de tuburi utilizate pentru a administra 
medicamente și soluție salină cu ajutorul unor pompe de infuzie electrice ar intra imediat în 
domeniul de aplicare al RoHS deși nu sunt echipamente electrice. Scopul directivei RoHS nu 
a fost niciodată de a reglementa astfel de produse care sunt esențiale pentru furnizarea de 
asistență medicală în UE și care sunt deja reglementate prin Directiva 93/42/CEE.

Amendamentul 109
Mario Pirillo

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice care 
intră sub incidența categoriilor prevăzute în 
anexa I conform specificațiilor din 
anexa II.

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice care 
intră sub incidența categoriilor prevăzute în 
anexa I conform specificațiilor din 
anexa II. Prezenta directivă nu se aplică 
vehiculelor cu motor.

Or. it

Justificare

Restricțiile privind utilizarea anumitor substanțe periculoase în industria de autovehicule 
sunt deja reglementate de Directiva 2000/53/CE. Pentru a preveni orice suprapunere sau 
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duplicare, vehiculele cu motor ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

Amendamentul 110
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice care 
intră sub incidența categoriilor prevăzute 
în anexa I conform specificațiilor din 
anexa II.

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice.

Or. pl

Justificare

În vederea menținerii obiectivelor ambițioase de mediu care au fost stabilite și pentru a aduce 
domeniul de aplicare al prezentei directive cât mai aproape posibil de cel al Directivei 
2002/96/CE (Directiva DEEE) se propune un domeniul de aplicare deschis. Ar trebui 
reamintit faptul scopul directivei RoHS și al directivei DEEE a fost de a se completa reciproc. 
Scopul acestui amendament este de a include în domeniul de aplicare al directivei RoHS toate 
echipamentele electrice și electronice (EEE) care la sfârșitul ciclului de viață devin deșeuri 
de echipamente electrice și electronice (DEEE), pentru a asigura supravegherea de către UE 
a substanțelor periculoase conținute în astfel de deșeuri.

Amendamentul 111
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică fără a 
aduce atingere cerințelor legislației 
comunitare privind sănătatea și 
securitatea, privind substanțele chimice, 
în special 
Regulamentului (CE) 1907/2006, precum 
și legislației comunitare specifice privind 

eliminat
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gestionarea deșeurilor.

Or. sv

Justificare

Directiva RoHS nu ar trebui să fie întotdeauna subordonată, de exemplu, regulamentului 
REACH. De asemenea, acest articol nu este în coerență cu articolul 5 alineatul (4) conform 
căruia derogările acordate în temeiul directivei RoHS sunt, de asemenea, exceptate de la 
condițiile de autorizare prevăzute de regulamentul REACH. Formularea ar putea crea 
incertitudine.

Amendamentul 112
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă se aplică fără a aduce 
atingere cerințelor legislației comunitare 
privind sănătatea și securitatea, privind 
substanțele chimice, în special 
Regulamentului (CE) 1907/2006, precum 
și legislației comunitare specifice privind 
gestionarea deșeurilor.

(2) Prezenta directivă se aplică fără a aduce 
atingere cerințelor legislației comunitare 
privind sănătatea și securitatea, privind 
substanțele chimice, în special 
Regulamentului (CE) 1907/2006 și 
Directivei 2000/53/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 18 
septembrie 2000 privind vehiculele uzate1, 
precum și legislației comunitare specifice 
privind gestionarea deșeurilor.
____________
1 JO L 269, 21.10.2000, p. 34.

Or. pl

Justificare

Amendamentul exclude în mod explicit din domeniul de aplicare al directivei RoHS vehiculele 
scoase din uz și componentele electronice ale unor astfel de vehicule. Aceste vehicule nu vor 
intra niciodată în fluxul de deșeuri de echipamente. Acestea ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare al directivei RoHS deoarece sunt reglementate de alte acte legislative.
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Amendamentul 113
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu se aplică: (3) Prezenta directivă nu se aplică 
aplicațiilor cuprinse în lista din anexa 
IIIa.

(a) echipamentului necesar pentru 
protecția intereselor majore de securitate 
a statelor membre, inclusiv 
armamentului, muniției și materialului de 
război destinate unor scopuri specific 
militare;

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(c) echipamentului care nu este destinat 
introducerii pe piață ca unitate 
funcțională sau comercială individuală.

Or. pl

Justificare

Multe aspecte ale actualei directive sunt neclare. Acest amendament are scopul de a asigura 
acesteia o structură mai coerentă. Substanțele excluse din domeniul de aplicare al directivei 
vor fi menționate în anexa IIIa și orice modificări ale acesteia vor putea fi efectuate numai 
prin procedura de codecizie.
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Amendamentul 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu se aplică: (3) Cu excepția cazului în care se 
menționează expres în anexa II, prezenta 
directivă nu se aplică:

Or. en

Justificare

În cazul în care se decide să nu se elimine anexa II (și, prin urmare, să nu se sprijine ideea 
unei sfere de aplicare deschise a directivei), acest amendament oferă o mai mare claritate și 
evită posibilitatea de a crea o portiță care să fie exploatată de cei care încearcă să eludeze 
legea pentru a justifica nerespectarea acesteia.

Amendamentul 115
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere că actuala directivă RoHS nu prevede o astfel de derogare, ar trebui 
clarificat domeniul de aplicare al acestei noi derogări propuse de către Comisie sau aceasta 
ar trebui să fie eliminată provizoriu.
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Amendamentul 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) partea unei instalații, echipament, 
echipament de transport, consumabilă sau 
accesoriu care nu este electrică sau 
electronică;

Or. fr

Justificare

Domeniul de aplicare al directivei RoHS nu ar trebui extins dincolo de echipamentele 
electrice și electronice; în caz contrar, pot exista efecte negative atât asupra mediului cât și 
din punct de vedere economic. De exemplu, anumite echipamente medicale ar putea fi 
sancționate: un tub prin care se administrează anumite substanțe unui pacient cu ajutorul 
unei pompe electrice ar putea intra sub incidența directivei RoHS deși este un accesoriu 
neelectric și neelectronic care poate fi reciclat prin intermediul unor circuite de recuperare 
destul de diferite.

Amendamentul 117
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) parte a unei instalații, echipament, 
echipament de transport, consumabilă sau 
accesoriu care nu este echipament electric 
sau electronic.

Or. en

Justificare

Părțile unei instalații, echipament, echipament de transport, consumabilă sau accesoriu care 
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nu este echipament electric sau electronic ar trebui excluse din domeniul de aplicare al 
RoHS. Acest lucru este în conformitate cu obiectivul general al RoHS în materie de protecție 
a mediului și evită incertitudinea juridică cu privire la părțile neelectrice și neelectronice ale 
dispozitivelor menționate mai sus.

Amendamentul 118
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) părților neelectrice și neelectronice ale 
instalațiilor industriale fixe de mari 
dimensiuni și ale echipamentului de 
transport;

Or. en

Justificare

Amendament corelat cu amendamentul 3 care rezultă din necesitatea unei definiții exacte a 
instalațiilor industriale fixe de mari dimensiuni.

Amendamentul 119
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, cum ar fi o parte a 
unui produs finit care nu intră în 
domeniul de aplicare al directivei sau o 
parte a unei instalații fixe, și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;
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Or. en

Justificare

Instituțiile europene ar trebui să încerce să explice în modul cel mai clar care sunt produsele 
care intră sub incidența prezentei legislații. Echipamentele industriale utilizate în fabrici și 
procesele industriale ar trebui excluse din domeniul de aplicare al acesteia: în primul rând, 
importanța acestora pentru mediu nu a fost considerată drept semnificativă în cadrul 
studiilor prealabile efectuate de Comisie și, în al doilea rând, astfel de echipamente nu ajung 
în fluxul de deșeuri municipale. Expresia „instalație fixă” trebuie definită în directivă, nu 
doar în documentul orientativ al Comisiei (FAQs).

Amendamentul 120
Christofer Fjellner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, cum ar fi o parte a 
unui produs finit care nu intră în 
domeniul de aplicare al directivei sau o 
parte a unei instalații fixe, și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu alte acte legislative ale UE, directiva RoHS ar trebui să facă 
trimitere la definiția actuală a „instalațiilor fixe” prevăzută de Directiva 2004/108/CE 
privind compatibilitatea electromagnetică. Echipamentele industriale utilizate în fabrici și 
procesele industriale ar să rămână în afara domeniului de aplicare al directivei întrucât 
importanța acestora pentru mediu nu a fost considerată drept semnificativă de către 
Comisie.
Definiția „produsului finit” ar trebui inclusă astfel cum este definită în documentul FAQ 
deoarece ar contribui la o mai bună identificare a domeniului de aplicare și ar evita 
incertitudinea cu privire la părți și componente.
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Amendamentul 121
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, cum ar fi o parte a 
unui produs finit care nu intră în 
domeniul de aplicare al directivei sau o 
parte a unei instalații fixe, și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

Or. en

Justificare

Produsele achiziționate între întreprinderi, fiind utilizate în relațiile profesionale, nu ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare al directivelor: în primul rând, importanța acestora 
pentru mediu nu a fost considerată drept semnificativă în cadrul studiilor prealabile efectuate 
de Comisie și, în al doilea rând, astfel de echipamente nu ajung în fluxul de deșeuri 
municipale.

Amendamentul 122
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive, cum ar fi o parte a 
unui produs finit care nu intră în 
domeniul de aplicare al directivei sau o 
parte a unei instalații fixe, și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;
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Or. en

Justificare

Echipamentele industriale utilizate în fabrici și procesele industriale ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al acesteia. Importanța acestora pentru mediu nu a fost considerată 
drept semnificativă de către Comisie și astfel de echipamente nu ajung în fluxul de deșeuri 
municipale. Expresia „instalație fixă” trebuie definită în directivă, nu doar în documentul 
orientativ (FAQs). Pentru a asigura o mai bună coerență cu alte acte legislative ale UE, 
directiva RoHS ar trebui să facă trimitere la definiția actuală a „instalațiilor fixe” prevăzută 
de Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică.

Amendamentul 123
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament;

(b) echipamentului conceput în mod 
specific ca parte a altui tip de echipament 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive și care nu poate 
funcționa decât ca parte a acelui tip de 
echipament și, prin urmare, nu este un 
produs finit;

Or. en

Justificare

Directiva urmărește în special ca deșeurile de echipamente electrice și electronice să fie 
colectate și eliminate corespunzător. Instalațiile fixe sunt asamblate și dezasamblate de un 
personal specializat; ele reprezintă un flux de deșeuri care sunt deja tratate. Aceste 
echipamente nu intră în fluxul de deșeuri municipale.
Directiva nu se aplică echipamentelor de transport de persoane sau mărfuri. Această grupă 
de produse nu intră în domeniul de aplicare al Directivei privind proiectarea ecologică. De 
asemenea, directiva ELV este asemănătoare directivelor DEEE și RoHS, dar vizează 
autovehiculele și s-ar crea o suprapunere juridică.
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Amendamentul 124
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) module fotovoltaice destinate a fi 
utilizate în cadrul unui sistem proiectat, 
asamblat și instalat în vederea 
funcționării permanente pentru 
producerea de energie electrică în scopuri 
publice, comerciale și private, cu condiția 
ca substanțele care prezintă un risc 
pentru populație și mediu să fie excluse;

Or. de

Justificare

În cazul în care domeniul de aplicare este deschis, modulele fotovoltaice ar trebui nu intre în 
domeniul de aplicare al directivei. Industria fotovoltaică se caracterizează prin inovații. Este 
necesară o previzibilitate în ceea ce privește planificarea viitoare pentru a asigura 
dezvoltarea în continuare a unor astfel de inovații care contribuie semnificativ la protecția 
mediului, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea economică. Derogările temporare de la 
domeniul de aplicare nu îndeplinesc această condiție.

Amendamentul 125
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Consumabilele și accesoriile 
neelectrice și neelectronice.

Or. en

Justificare

Prezenta directivă se aplică echipamentelor electrice și electronice. Prin urmare, 
componentele neelectrice/neelectronice nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
acesteia. De asemenea, altă legislație a UE se aplică consumabilelor și accesoriilor (de 
exemplu cartușul de cerneală intră în domeniul de aplicare al REACH) și, în consecință, nu 
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este necesar să intre sub incidența directivei RoHS. Acest aspect trebuie clarificat.

Amendamentul 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) mijloacelor de transport de persoane 
sau mărfuri și părților acestora;

Or. en

Justificare

Echipamentul și vehiculele de transport fac obiectul a numeroase reglementări diferite și 
condiții privind siguranța și eficiența operațională.

Amendamentul 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) mijloacelor de transport rutier de 
persoane sau mărfuri;

Or. en

Justificare

Mijloacele de transport rutier ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al RoHS 
pentru a evita dubla reglementare cu Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz 
care include, de asemenea, restricții privind anumite substanțe și acoperă în întregime toate 
componentele și materialele vehiculului, inclusiv sistemul electric și electronic. Domeniul 
specific directivei ELV poate evalua cel mai bine fezabilitatea substitutelor anumitor 
substanțe, luând în considerare cerințele specifice privind siguranța și alte cerințe din mediul 
auto (de exemplu vibrația mai înaltă).
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Amendamentul 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) mijloacelor de transport;

Or. en

Justificare

Un domeniu de aplicare deschis necesită o listă clară a scutirilor, în special pentru produsele 
care sunt deja reglementate de o altă legislație. Ar trebui să se evite eventualitatea unui 
număr de cereri de derogare imposibil de gestionat. Scopul prezentei directive nu ar trebui să 
fie de a include mijloace de transport, cum ar fi avioane, trenuri, vapoare și mașini. În 
domeniul de aplicare al acesteia ar trebui să intre mijloacele de transport de dimensiuni mai 
mici, pentru care nu există o legislație specifică de tratare a deșeurilor și în cazul cărora 
există un risc mai ridicat de a avea în gospodărie fluxuri de deșeuri, cum ar fi bicicletele 
electrice. Acest lucru este prevăzut în propunerea noastră de definiție a mijloacelor de 
transport de la articolul 3.

Amendamentul 129
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 3 - litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) mijloacelor de transport de persoane 
și mărfuri;

Or. en

Justificare

Directiva urmărește în special ca deșeurile de echipamente electrice și electronice să fie 
colectate și eliminate corespunzător. Instalațiile fixe sunt asamblate și dezasamblate de un 
personal specializat; ele reprezintă un flux de deșeuri care sunt deja tratate. Aceste 
echipamente nu intră în fluxul de deșeuri municipale. Directiva nu se aplică echipamentelor 
de transport de persoane sau mărfuri. Această grupă de produse nu intră în domeniul de 
aplicare al Directivei privind proiectarea ecologică. De asemenea, directiva ELV este 
asemănătoare directivelor DEEE și RoHS, dar vizează autovehiculele și s-ar crea o 
suprapunere juridică.
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Amendamentul 130
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instalațiilor fixe;

Or. en

Justificare

Directiva urmărește în special ca deșeurile de echipamente electrice și electronice să fie 
colectate și eliminate corespunzător. Instalațiile fixe sunt asamblate și dezasamblate de un 
personal specializat; ele reprezintă un flux de deșeuri care sunt deja tratate. Aceste 
echipamente nu intră în fluxul de deșeuri municipale. Directiva nu se aplică echipamentelor 
de transport de persoane sau mărfuri. Această grupă de produse nu intră în domeniul de 
aplicare al Directivei privind proiectarea ecologică. De asemenea, directiva ELV este 
asemănătoare directivelor DEEE și RoHS, dar vizează autovehiculele și s-ar crea o 
suprapunere juridică.

Amendamentul 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) instalațiilor fixe

Or. en

Justificare

În categoria instalațiilor fixe pot intra ușile electrice și ascensoarele, elemente destinate 
utilizării permanente care fac parte din osatura clădirii și care trebuie adesea să 
îndeplinească diferite norme de siguranță. Acestea nu includ televizoarele montate pe perete 
sau alte elemente care au un caracter temporar.
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Amendamentul 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 3 - litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) instalațiilor industriale fixe de mari 
dimensiuni;

Or. en

Justificare

Un domeniu de aplicare deschis necesită o listă clară a scutirilor, în special pentru produsele 
care sunt deja reglementate de o altă legislație. Ar trebui să se evite eventualitatea unui 
număr de cereri de derogare imposibil de gestionat, în special în cazurile în care fluxurile de 
deșeuri sunt sub control. Instalațiile industriale fixe de mari dimensiuni, astfel cum sunt 
definite în propunerile pentru articolul 3 sunt construite, manipulate, controlate și demontate 
de profesioniști și nu există niciun risc să ajungă în fluxul clasic de deșeuri de EEE.

Amendamentul 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) uneltelor industriale de mari 
dimensiuni;

Or. en

Justificare

Un domeniu de aplicare deschis necesită o listă clară a scutirilor, în special pentru produsele 
care sunt deja reglementate de o altă legislație. Ar trebui să se evite eventualitatea unui 
număr de cereri de derogare imposibil de gestionat, în special în cazurile în care fluxurile de 
deșeuri sunt sub control. Uneltele, astfel cum sunt definite în propunerile pentru articolul 3, 
nu sunt susceptibile de a ajunge în fluxul clasic de deșeuri de EEE, fiind plasate, manipulate 
și demontate în mediul industrial.
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Amendamentul 134
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) uneltelor industriale fixe de mari 
dimensiuni;

Or. en

Justificare

Uneltele industriale fixe de mari dimensiuni sunt elemente care vor fi eliminate de persoane 
calificate și reciclate. Ele nu sunt nici pe departe eliminate din DEEE.

Amendamentul 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) echipamentului fabricat în 
Comunitate sau importat pentru 
activitățile de cercetare și dezvoltare și 
pentru dezvoltarea vehiculelor;

Or. en

Justificare

Vehiculele dezvoltate nu sunt piese de echipament destinate a fi introduse pe piață ca 
elemente unice din punct de vedere funcțional sau comercial și nu sunt introduse pe piață ca 
elemente individuale. Cu toate acestea, odată transformate în produse finite care sunt 
introduse pe piață, acestea ar trebui să se supună dispozițiilor prezentei directive. Dispozițiile 
din prezenta directivă nu ar trebui să impună o povară pentru cercetarea, cercetarea și 
inovarea în UE. Prin urmare, EEE din domeniul cercetării și dezvoltării (de exemplu 
prototipurile construite în serie limitată) ar trebui să fie excluse, în cazul acestora se aplică 
dispoziții similare celor din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).
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Amendamentul 136
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 3 - litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) echipamentului fabricat în 
Comunitate sau importat pentru 
activitățile de cercetare și dezvoltare. 

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că inovația nu are de suferit din greșeală.

Amendamentul 137
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) echipamentului fabricat în 
Comunitate sau importat pentru 
activitățile de cercetare și dezvoltare. 

Or. en

Justificare

Propunerea de a extinde domeniul de aplicare pentru a acoperi toate EEE, inclusiv 
dispozitivele destinate activităților de cercetare și dezvoltare (de exemplu prototipurile 
construite în serie limitată) ar împiedica inovația în UE și, prin urmare, ar favoriza 
cercetarea și dezvoltarea în afara UE. Cercetarea și dezvoltarea EEE ar trebui să rămână în 
afara domeniului de aplicare al directivei, astfel cum s-a procedat și în cazul Regulamentului 
(CE) nr. 1907/2006 (REACH).
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Amendamentul 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) echipamentelor produse pentru 
activitățile de cercetare și dezvoltare, cum 
ar fi prototipurile produse în serie limitată 
care nu sunt destinate a fi introduse pe 
piață. 

Or. fr

Justificare

Domeniul de aplicare al directivei nu ar trebui să acopere anumite echipamente destinate 
activității de cercetare și dezvoltare (prototipurile de dispozitive medicale cum ar fi 
simulatoarele cardiace sau pompele de infuzie) care nu urmează să fie introduse pe piață, dar 
care sunt esențiale pentru inovație. Această dispoziție se aplică, de asemenea, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Amendamentul 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) Piesele de schimb pentru repararea, 
reutilizarea sau actualizarea funcțiilor 
sau pentru mărirea capacității 
echipamentelor electrice și electronice 
introduse pe piață înainte de 1 iulie 2006, 
sau pentru EEE care beneficiază de 
scutire și au fost introduse pe piață 
înainte de expirarea acestei scutiri. Acest 
lucru este valabil și în cazul dispozițiilor 
tranzitorii care vizează categoriile 
specifice, astfel cum sunt prezentate la 
articolul 4 din prezenta directivă.

Or. en
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Justificare

Pentru mai multă claritate juridică, scutirea privind piesele de schimb ar trebui transferată 
de la articolul 4 la articolul 2.

Amendamentul 140
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Piesele de schimb pentru repararea 
sau reutilizarea echipamentelor electrice 
și electronice introduse pe piață înainte de 
1 iulie 2006 sau pentru EEE care 
beneficiază de scutire și au fost introduse 
pe piață înainte de expirarea acestei 
scutiri.

Or. en

Justificare

Pentru a evita introducerea unor condiții a posteriori.

Amendamentul 141
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Consumabilele și accesoriile 
neelectrice și neelectronice.

Or. en

Justificare

Prezenta legislația nu a fost niciodată menită să acopere cerneala din imprimantă sau cuiul 
dintr-un dispozitiv electric. Acest aspect ar trebui clarificat.
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Amendamentul 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Panourile solare fotovoltaice 
destinate a fi utilizate în cadrul unui 
sistem proiectat, asamblat și instalat în 
vederea funcționării permanente într-un 
amplasament stabilit pentru producerea 
de energie electrică în scopuri publice, 
comerciale și private;

Or. fr

Justificare

Panourile solare fotovoltaice trebuie să fie exceptate în mod expres pentru a permite 
dezvoltarea pe termen lung a acestei tehnologii, ale cărei beneficii pentru mediul 
înconjurător sunt semnificative. Dezvoltarea acestei tehnologii va fi deosebit de importantă 
pentru a permite UE să își îndeplinească obiectivele de energie regenerabilă pentru 2020. 
Acest amendament este formulat astfel încât se face o deosebire clară cu utilizarea 
tehnologiei solare fotovoltaice în produsele destinate consumatorilor obișnuiți, care nu vor fi 
acoperite de această derogare.

Amendamentul 143
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) toate echipamentele și consumabilele 
neelectrice și neelectronice, cum ar fi 
abrazivele, lamele tăietoare, sacii de 
aspirator etc.

Or. de
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Justificare

Abrazivele, printre altele, nu intră în domeniul de aplicare al directivei RoHS. Ele nu conțin 
niciuna dintre substanțele enumerate în listele de la anexele III și IV (articolul 4 alineatul (7) 
și sunt, prin urmare, nerelevante pentru reducerea acestor substanțe. Cu toate acestea, cel 
mai adesea ele fac parte integrantă dintr-un aparat alimentat electric, acesta fiind motivul 
pentru care ar trebui să fie exceptate în mod expres din domeniul de aplicare. Ele se uzează 
în timpul utilizării și trebuie înlocuite. Astfel, ele nu au o legătură semnificativă cu rata de 
colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

Amendamentul 144
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) tehnologia pentru producerea de 
energie regenerabilă destinată a fi 
utilizată în cadrul unui sistem proiectat, 
asamblat și instalat în vederea utilizării 
într-un amplasament stabilit în vederea 
producerii de energie electrică pentru 
aplicații publice, comerciale și 
rezidențiale;

Or. en

Justificare

Stabilitatea reglementării este importantă pentru dezvoltarea sectorului energiei din surse 
regenerabile. Includerea actuală a riscurilor pentru RoHS în domeniul de aplicare 
subminează strategia UE de promovare a energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 145
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până cel târziu la 31 decembrie 2014, 
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Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport care 
examinează domeniul de aplicare al 
directivei în vederea posibilității de a 
include echipamentul care în prezent 
beneficiază de derogare, astfel cum se 
menționează la articolul 2 alineatul (3) și 
în anexa VI;

Or. en

Justificare

În timp ce dispozițiile privind derogările pot fi stabilite în prezent, domeniul de aplicare al 
legislației ar trebui să facă obiectul unei revizuiri în urma evaluărilor de impact efectuate 
corespunzător. 

Amendamentul 146
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice modificare adusă domeniului 
de aplicare al directivei necesită o 
evaluare aprofundată și reprezentativă a 
impactului la nivelul UE, în urma 
consultării părților interesate afectate, 
inclusiv a industriei și societății civile;

Or. en

Justificare

Modificările aduse domeniului de aplicare al prezentei directive au consecințe importante 
pentru produsele în cauză și sectoarele afectate, motiv pentru care o evaluare a impactului 
este necesară înainte de efectuarea acestor modificări. Sectoarele relevante și organizațiile 
societății civile, cum ar fi ONG-urile de mediu ar trebui consultate pentru ca deciziile să se 
bazeze, printre altele, pe aportul real al acestor grupuri.
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Amendamentul 147
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Orice modificare adusă domeniului de 
aplicare al directivei necesită o evaluare 
aprofundată și reprezentativă a impactului 
la nivelul UE, în urma consultării părților 
interesate afectate;

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiile generale ale noului cadru legislative pentru o mai bună 
reglementare ar trebui efectuat un studiu de impact temeinic, care să includă consultări cu 
părțile interesate pentru a evalua consecințele extinderii domeniului de aplicare al directivei 
RoHS. După cum s-a procedat și în trecut în cazul dispozitivelor medicale și al 
echipamentelor de monitorizare și control din Directiva 2002/95/CE, trebuie realizat un 
studiu de impact care să includă propunerile de derogări în vederea efectuării unei tranziții 
fără probleme către orice extindere convenită a domeniului de aplicare al RoHS.

Amendamentul 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere excluderii din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, agenții economici iau toate 
măsurile necesare pentru a reduce în 
materialele și componentele EEE 
expunerea la substanțele enumerate în 
anexa IV pentru consumatori, lucrători și 
mediu la nivelul cel mai scăzut posibil din 
punct de vedere tehnic și practic.

Or. en
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Justificare

Trebuie stipulat în mod clar că excluderea din domeniul de aplicare al directivei nu scutește 
operatorii economici de la obligația de a reduce cât mai mult posibil expunerea la aceste
substanțe interzise de-a lungul întregului ciclu de viață.

Amendamentul 149
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „echipamente electrice și electronice” 
(denumite în continuare „EEE”) reprezintă 
echipamente care depind de curenți 
electrici sau de câmpuri electromagnetice 
pentru a funcționa corespunzător și 
echipamente pentru generarea, transferul și
măsurarea acestor curenți și câmpuri și 
proiectate pentru utilizarea la o tensiune 
nominală mai mică sau egală cu 1000 de 
volți, pentru curentul alternativ, și 1500 de 
volți, pentru curentul continuu;

(a) „echipamente electrice și electronice” 
(denumite în continuare „EEE”) reprezintă 
echipamente care sunt dependente de 
curenți electrici sau de câmpuri 
electromagnetice pentru a funcționa 
corespunzător și echipamente pentru 
generarea, transferul și măsurarea acestor 
curenți și câmpuri, sunt incluse în 
categoriile prevăzute în anexa la directiva 
RoHS și sunt proiectate pentru utilizarea la 
o tensiune nominală mai mică sau egală cu 
1000 de volți, pentru curentul alternativ, și 
1500 de volți, pentru curentul continuu; 
dependent înseamnă că echipamentele au 
nevoie de energie electrică ca energie 
primară pentru a-și îndeplini funcția de 
bază.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu alte acte legislative ale UE, directiva RoHS ar trebui să facă 
trimitere la definiția actuală a „instalațiilor fixe” prevăzută de Directiva 2004/108/CE 
privind compatibilitatea electromagnetică. Exemple de instalații fixe sunt instalațiile din 
petrochimie, industria de automobile, industria farmaceutică, cele utilizate pentru 
manipularea materialelor, producerea de energie, tratarea apei, instalațiile de fabricare a 
hârtiei sau anumite instalații electrice. 
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Amendamentul 150
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „echipamente electrice și electronice” 
(denumite în continuare „EEE”) reprezintă 
echipamente care depind de curenți 
electrici sau de câmpuri electromagnetice 
pentru a funcționa corespunzător și 
echipamente pentru generarea, transferul și 
măsurarea acestor curenți și câmpuri și 
proiectate pentru utilizarea la o tensiune 
nominală mai mică sau egală cu 1000 de 
volți, pentru curentul alternativ, și 1500 de 
volți, pentru curentul continuu;

(a) „echipamente electrice și electronice” 
(denumite în continuare „EEE”) reprezintă 
echipamente care sunt dependente de 
curenți electrici sau de câmpuri 
electromagnetice pentru a funcționa 
corespunzător și echipamente pentru 
generarea, transferul și măsurarea acestor 
curenți și câmpuri, sunt incluse în 
categoriile prevăzute în anexa Ia din 
prezenta directivă și sunt proiectate pentru 
utilizarea la o tensiune nominală mai mică 
sau egală cu 1000 de volți, pentru curentul 
alternativ, și 1500 de volți, pentru curentul 
continuu; dependent înseamnă că 
echipamentele au nevoie de energie 
electrică ca energie primară pentru a-și 
îndeplini funcția de bază;

Or. en

Justificare

Termenul „dependent” trebuie clarificat în conformitate cu documentul de orientare al 
Comisiei (Întrebări frecvente).

Amendamentul 151
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „echipamente electrice și electronice” 
(denumite în continuare „EEE”) reprezintă 
echipamente care depind de curenți 
electrici sau de câmpuri electromagnetice 
pentru a funcționa corespunzător și 
echipamente pentru generarea, transferul și 

(a) „echipamente electrice și electronice” 
(denumite în continuare „EEE”) reprezintă 
echipamente care sunt dependente de 
curenți electrici sau de câmpuri 
electromagnetice pentru a funcționa 
corespunzător și echipamente pentru 
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măsurarea acestor curenți și câmpuri și 
proiectate pentru utilizarea la o tensiune 
nominală mai mică sau egală cu 1000 de 
volți, pentru curentul alternativ, și 1500 de 
volți, pentru curentul continuu;

generarea, transferul și măsurarea acestor 
curenți și câmpuri și proiectate pentru 
utilizarea la o tensiune nominală mai mică 
sau egală cu 1000 de volți, pentru curentul 
alternativ, și 1500 de volți, pentru curentul 
continuu; dependent înseamnă că 
echipamentele au nevoie de energie 
electrică ca energie primară pentru a-și 
îndeplini funcția de bază;

Or. en

Justificare

Aparatele considerate „echipamente electrice și electronice” trebuie să fie mai bine definite. 
Acest amendament face distincție între aparatele care au nevoie de energie electrică pentru 
a-și îndeplini funcția de bază și cele care își pot îndeplini această funcție chiar și fără energie 
electrică.

Amendamentul 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care fabrică un EEE sau 
care deține un EEE conceput sau fabricat 
sub numele sau marca comercială proprii;

(b) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care fabrică un EEE sau 
care deține un EEE conceput sau fabricat 
sau care comercializează produsul 
respectiv sub numele sau marca comercială 
proprie;

Or. en

Justificare

Întrucât Regulamentul (CE) nr. 765/2008 servește drept referință pentru reformarea actuală 
a RoHS, definițiile ar trebui aliniate pentru a evita confuziile și interpretările diferite.
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Amendamentul 153
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) criterii socio-economice înseamnă 
efectele, altele decât cele asupra sănătății 
umane și a mediului, ale impunerii unei 
restricții sau substituiri în comparație cu 
utilizarea în continuare a substanței 
periculoase. Criteriile socio-economice 
vizează fiabilitatea substitutelor și 
restricțiile legate de proprietatea 
intelectuală în cazul substitutelor.

Or. en

Justificare

Această definiție asigură claritatea juridică cu privire la folosirea criteriilor socio-economice 
în procesul de derogare. Aceasta este în concordanță cu înțelegerea criteriilor socio-
economice din cadrul analizei socio-economice REACH prevăzută în anexa XVI la 
regulamentul REACH.

Amendamentul 154
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cabluri, consumabile și accesorii; 

Or. en

Justificare

Includerea cablurilor, consumabilelor și accesoriilor s-ar putea dovedi foarte problematică 
în anumite domenii, în special în domeniul serviciilor medicale, în acest caz cablurile și 
accesoriile fiind adesea utilizate dar cu un alt rol decât cel de a fi conectate în vederea 
furnizării de curent electric; de asemenea, în concordanță cu amendamentul de la articolul 
3a care prevede că „dependent înseamnă că echipamentele au nevoie de energie electrică ca 
energie primară pentru a-și îndeplini funcția de bază”, acesta nu este adesea cazul în 
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privința cablurilor utilizate în echipamentele medicale.

Amendamentul 155
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „unelte industriale fixe de mari 
dimensiuni” înseamnă mașini sau sisteme 
alcătuite din mai multe echipamente, 
sisteme, produse finite și/sau componente, 
instalate de profesioniști într-un anumit 
loc într-un utilaj industrial sau hală 
industrială pentru a îndeplini un rol 
specific;

Or. en

Justificare

Definiție utilizată în documentul Comisiei FAQ (Întrebări frecvente) privind RoHS.

Amendamentul 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „material omogen” înseamnă un 
material cu compoziție uniformă care nu 
poate fi separat mecanic în materiale 
diferite, ceea ce înseamnă că materialele 
nu pot, în principiu, să fie separate prin 
acțiuni mecanice cum ar deșurubare, 
tăiere, strivire, măcinare și procese 
abrazive;

(l) „material omogen” înseamnă:

- un material care este format dintr-un 
singur material;
- o combinație de mai multe materiale 
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care nu pot fi separate mecanic în 
materiale diferite, cu excepția straturilor 
de acoperire a suprafeței; sau
- un strat de acoperire a suprafeței; sau
- componente sau materiale a căror 
dimensiune este mai mică sau egală cu 4 
mm³;

Or. en

Justificare

Este important ca o definiție să asigure certitudine juridică în ceea ce privește eșantionarea 
și testarea. Pentru a oferi certitudine juridică ar trebui să existe o definiție distinctă pentru 
„separate mecanic”.

Amendamentul 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „separate mecanic” înseamnă că 
materialele pot fi, în principiu, separate 
prin acțiuni mecanice cum ar deșurubare, 
tăiere, strivire, măcinare și procese 
abrazive;

Or. en

Justificare

Este important ca o definiție să asigure certitudinea juridică în ceea ce privește eșantionarea 
și testarea. Pentru a oferi certitudine juridică ar trebui să existe o definiție distinctă pentru 
„separate mecanic”.
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Amendamentul 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „separate mecanic” înseamnă că 
materialele pot fi, în principiu, separate 
prin acțiuni mecanice cum ar deșurubare, 
tăiere, strivire, măcinare și printr-un 
proces abraziv;

Or. en

Justificare

Această definiție oferă clarificări cu privire la definiția dată „materialului omogen”.

Amendamentul 159
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „nanomaterial” înseamnă orice 
material produs în mod intenționat cu 
una sau mai multe dimensiuni de ordinul 
a 100 nm sau mai puțin sau care este 
compus din părți funcționale distincte, în 
interior sau la suprafață, dintre care 
multe au una sau mai multe dimensiuni 
de ordinul a 100nm sau mai puțin, 
inclusiv structurile, aglomeratele sau 
agregatele, care pot să aibă o dimensiune 
mai mare de 100nm, dar posedă 
proprietăți nanometrice.
Proprietățile nanometrice includ:
(i) proprietățile legate de suprafața 
specifică mare a materialelor considerate 
și/sau
(ii) proprietățile fizico-chimice specifice 
care diferă de cele ale aceluiași material 
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sub altă formă decât cea nanometrică.

Or. en

Justificare

Este necesar să se prevadă o definiție a nanomaterialelor. Definiția din acest amendament a 
fost convenită de toate cele trei instituții în contextul regulamentului privind alimentele noi.

Amendamentul 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „nanomaterial” înseamnă orice 
material produs în mod intenționat cu 
una sau mai multe dimensiuni de până la 
300 nm sau este compus din părți 
funcționale distincte, în interior sau la 
suprafață, dintre care multe au una sau 
mai multe dimensiuni de până la 100nm, 
inclusiv structurile, aglomeratele sau 
agregatele, și cele care pot să aibă o 
dimensiune mai mare de 100nm, dar 
posedă proprietăți nanometrice:
(i) proprietăți legate de suprafața specifică 
mare a materialelor considerate;
(ii) proprietățile fizico-chimice specifice 
care diferă de cele ale aceluiași material 
sub altă formă decât cea nanometrică.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește etichetarea nanosubstanțelor specifice și eventualele dispoziții viitoare 
privind nanomaterialele, este necesară o definiție cuprinzătoare a nanomaterialelor pentru a 
oferi consumatorilor o protecție maximă. Aceasta ar trebui să țină seama de dimensiunile 
variabile ale acestora (până la 300nm), de nanoproprietățile specifice acestor materiale 
special și să cuprindă aglomeratele și agregatele.
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Amendamentul 161
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „consumabilă” înseamnă orice 
ansamblu care conține una sau mai multe 
părți electrice sau electronice, este 
necesar pentru buna funcționare a EEE 
și viceversa, nu poate funcționa fără 
acesta; 

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 26.)

Justificare

Având în vedere interdependența dintre EEE și consumabile, acestea din urmă ar trebui să 
fie, de asemenea, incluse în directivă, cu atât mai mult cu cât au în mod normal un ciclu de 
viață mult mai scurt, devenind deșeuri mult mai repede decât EEE. Așadar ar trebui inclusă o 
definiție. Această definiție se limitează la ansamblurile care conțin piese electrice/electronice. 
Astfel, definiția ar include de exemplu cartușele actuale de toner, dar exclude CD-urile, 
hârtia de tipar, detergentul pentru mașinile de spălat sau burghiurile.

Amendamentul 162
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „instalație fixă” înseamnă instalație 
fixă în sensul articolului 2 litera (c) din 
Directiva 2004/108/CE cu privire la 
compatibilitatea electromagnetică, care 
este asamblată, instalată și destinată a fi 
folosită în mod permanent într-o locație 
prestabilită;

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura coerența cu alte acte legislative ale UE, directiva RoHS ar trebui să facă 
trimitere la definiția actuală a „instalațiilor fixe” prevăzută de Directiva 2004/108/CE 
privind compatibilitatea electromagnetică. Echipamentele industriale utilizate în fabrici și 
procesele industriale ar să rămână în afara domeniului de aplicare al directivei întrucât 
importanța acestora pentru mediu nu a fost considerată drept semnificativă de către 
Comisie.
Definiția „produsului finit” ar trebui inclusă astfel cum este definită în documentul FAQ 
deoarece ar contribui la o mai bună identificare a domeniului de aplicare și ar evita 
incertitudinea cu privire la părți și componente.

Amendamentul 163
Pilar Ayuso

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „instalație fixă” înseamnă instalație 
fixă în sensul articolului 2 litera (c) din 
Directiva 2004/108/CE cu privire la 
compatibilitatea electromagnetică;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu alte acte legislative ale UE, directiva RoHS ar trebui să facă 
trimitere la definiția actuală a „instalațiilor fixe” prevăzută de Directiva 2004/108/CE 
privind compatibilitatea electromagnetică. Echipamentele industriale utilizate în fabrici și 
procesele industriale ar trebui excluse din domeniul de aplicare al acesteia: în primul rând, 
importanța acestora pentru mediu nu a fost considerată drept semnificativă în cadrul 
studiilor prealabile efectuate de Comisie și, în al doilea rând, astfel de echipamente nu ajung 
în fluxul de deșeuri municipale.
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Amendamentul 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „instalație fixă” înseamnă o anumită 
combinație a mai multor tipuri de aparate 
și, după caz, a altor dispozitive asamblate, 
instalate și destinate a fi folosite în mod 
permanent într-o locație prestabilită;

Or. en

Justificare

Ar trebui prevăzută o definiție pentru a asigura o interpretare comună, de către toate statele 
membre, a expresiei „instalație fixă”. Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 
(2004/108/CE) include această definiție.

Amendamentul 165
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „instalație fixă” înseamnă instalație 
fixă în sensul articolului 2 litera (c) din 
Directiva 2004/108/CE cu privire la 
compatibilitatea electromagnetică, care 
este asamblată, instalată și destinată a fi 
folosită în mod permanent într-o locație 
prestabilită;

Or. en

Justificare

Pentru o mai mare certitudine juridică, ar trebui menționate orientările Comisiei din 
documentul FAQ (Întrebări frecvente).
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Amendamentul 166
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pb) Produs finit înseamnă orice dispozitiv 
sau element al unui echipament care are o 
funcție directă, o carcasă proprie și, dacă 
este cazul, porturi și conexiuni destinate 
utilizatorilor finali. „Funcție directă” 
înseamnă orice funcție a unei componente 
sau a unui produs finit care îndeplinește 
rolul specificat de producător în 
instrucțiunile de utilizare și cele destinate 
utilizatorului final. Această funcție poate fi 
disponibilă fără alte ajustări sau conexiuni 
decât cele simple care pot fi efectuate de 
orice persoană.

Or. en

Justificare

Pentru o mai mare certitudine juridică, ar trebui menționate orientările Comisiei din 
documentul FAQ (Întrebări frecvente).

Amendamentul 167
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pb) „accesoriu” înseamnă orice 
ansamblu care conține una sau mai multe 
părți electrice sau electronice, destinat a fi 
utilizat cu un EEE, nu este necesar 
pentru buna funcționare a EEE, dar nu 
poate funcționa fără acesta;

Or. en
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(Înlocuiește amendamentul 27.)

Justificare

RoHS ar trebui să includă și accesoriile. Așadar ar trebui inclusă o definiție. Această 
definiție se limitează la ansamblurile care conțin piese electrice/electronice. Astfel, aceasta ar 
include de exemplu obiectivele separate pentru camerele digitale însă ar exclude geanta 
pentru aparatul de fotografiat sau obiectivul acestuia.

Amendamentul 168
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „accesoriu” înseamnă orice unitate 
electrică distinctă utilizată cu un EEE 
pentru a asigura funcționalitatea, 
capacitatea sau interacțiunea 
utilizatorului cu EEE.

Or. en

Justificare

Definiția propusă de raportor riscă să includă în EEE componente neelectronice precum 
hârtia. Definiția propusă aici exclude hârtia, dar include încărcătoarele de telefon și șoarecii 
de calculator.

Amendamentul 169
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera pc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pc) „piesă electrică sau electronică” 
înseamnă orice ansamblu care comportă 
una sau mai multe fire de conectare sau 
plăcuțe metalice și care face parte dintr-
un circuit electric pentru a oferi o funcție 
discretă;
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Or. en

Justificare

Întrucât definițiile nou introduse pentru „consumabilă” și „accesoriu” se referă la o „piesă 
electrică sau electronică”, ar trebui dată o definiție pentru astfel de piese.

Amendamentul 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera pc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pc) „mijloc de transport” înseamnă un 
vehicul cu mai mult de două roți utilizat 
pentru transportul de persoane sau de 
mărfuri, cum ar fi avioane, vapoare, 
trenuri, tramvaie, autobuze, camioane și 
mașini;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție datorită introducerii la articolul 2 a unei derogări privind 
„mijloacele de transport”.

Amendamentul 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pd) „instalație industrială fixă de mari 
dimensiuni” înseamnă o anumită 
combinație industrială a mai multor tipuri 
de aparate și, după caz, a altor dispozitive 
destinate a fi folosite într-un mediu 
industrial, asamblate și instalate în mod 
permanent într-o locație prestabilită și 
care nu pot fi înlăturate fără distrugerea 
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clădirii sau a unei părți din clădire;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție datorită introducerii la articolul 2 a unei derogări privind 
„instalațiile industriale fixe de mari dimensiuni”.

Amendamentul 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pe (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pe) „unelte industriale de mari 
dimensiuni” înseamnă mașini sau sisteme 
proiectate pentru a fi utilizate numai în 
industrie. Acestea sunt instalate de 
personal specializat angajat de 
producător, utilizator sau reprezentantul 
producătorului sau alte persoane 
specializate responsabile numai de 
activitatea de instalare.  Ele sunt 
amplasate într-un singur loc pe toată 
durata perioadei de utilizare.

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție datorită introducerii la articolul 2 a unei derogări privind „uneltele 
industriale de mari dimensiuni”.
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Amendamentul 173
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „instalație industrială fixă de mari 
dimensiuni” înseamnă o anumită 
combinație industrială mare a mai multor 
tipuri de aparate și, după caz, a altor 
dispozitive asamblate, instalate și 
destinate a fi folosite în mod permanent 
într-o locație prestabilită, inclusiv 
instalațiile de încălzire care nu pot fi în 
mod normal înlăturate fără distrugerea 
clădirii sau a unei părți din clădire;

Or. en

Justificare

Este necesară și o definiție clară a instalațiilor industriale fixe de mari dimensiuni.

Amendamentul 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera pf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pf) vehiculele de dezvoltare includ plăcile 
și sistemele utilizate pentru evaluarea, 
validarea, demonstrarea sau dezvoltarea 
și fabricarea unor tipare care nu sunt 
destinate a fi introduse pe piață ca un 
singur ansamblu din punct de vedere 
funcțional sau comercial;

Or. en

Justificare

Este necesară o definiție datorită introducerii la articolul 2 a unei derogări privind 
„vehiculele de dezvoltare”.
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Amendamentul 175
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „nanomaterial” înseamnă orice 
material produs în mod intenționat prin 
modificarea dimensiunii particulelor sale;

Or. sv

Justificare

O definiție a nanomaterialelor se justifică prin faptul că sunt menționate în directivă.

Amendamentul 176
Bogusław Sonik

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „care funcționează corespunzător” se 
referă la modul de utilizare a funcției care 
necesită cel mai mult energie;

Or. pl

Justificare

Această definiție permite să se identifice mai ușor echipamentele electrice și electronice. Se 
vor evita interpretările greșite și se vor rezolva problemele inerente dispozitivelor hibride 
care nu funcționează direct cu energie electrică, dar care conțin componente electronice care 
le ajută să funcționeze. În plus, articolul 3a din directivă se referă la echipamentul conceput 
special pentru transferul, măsurarea și generarea de curenți electrici și de câmpuri 
electromagnetice.
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Amendamentul 177
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 3 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pb) „derogarea de tip A” înseamnă o 
derogare de la aplicațiile exceptate de la 
interdicția de la articolul 4 alineatul (1) 
pentru care nu există sau nu sunt 
disponibile soluții tehnice care permit 
producerea de echipamente de aceeași 
calitate prin folosirea produselor de 
substituție;

Or. pl

Amendamentul 178
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 3 - litera pc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pc) „derogarea de tip B” înseamnă o 
derogare de la aplicațiile exceptate de la 
interdicția de la articolul 4 alineatul (1) 
pentru care nu este fizic posibil sau nu 
există elemente fiziotehnice cu ajutorul 
cărora să se dezvolte o tehnică de 
producere a unor echipamente de aceeași 
calitate;

Or. pl

Justificare

Introducerea conceptului de derogare tip permite reunirea tuturor derogărilor la directivă 
într-un singur tabel, cu aceeași numerotare (a se vedea amendamentele la articolul 5 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 6 alineatul (1) litera (ba). Este important să se păstreze 
aceeași numerotare pentru întreprinderi deoarece se evită costurile nedorite aferente 
actualizării documentației. Introducerea derogărilor tip permite să se deosebească mai ușor 
derogările pur tehnice (în cazurile în care întreprinderile aplică cu dificultate o anumită 
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tehnologie) de derogările pur fizice (în cazurile în care întreprinderile au probleme cu 
proprietățile elementelor).

Amendamentul 179
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, EEE 
inclusiv piesele de schimb pentru 
reparațiile sau pentru reutilizarea acestora 
introduse pe piață nu conțin substanțele 
enumerate în anexa IV.

(1) Statele membre se asigură că EEE, 
inclusiv piesele de schimb pentru 
reparațiile sau pentru reutilizarea acestora, 
cablurile, consumabilele, accesoriile și 
piesele pentru actualizarea funcțiilor sau 
pentru mărirea capacității, introduse pe 
piață, nu conțin substanțele enumerate în 
anexa IV partea A.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 28.)

Justificare

Acest amendament este consecința includerii în mod expres a cablurilor, consumabilelor și 
accesoriilor în domeniul de aplicare al directivei. Directiva ar trebui să fie aplicată și 
pieselor pentru actualizarea funcțiilor sau pentru mărirea capacității. Este necesară o 
subdiviziune a anexei IV pentru a permite un termen în viitor pentru noi restricții.

Amendamentul 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, EEE 
inclusiv piesele de schimb pentru 
reparațiile sau pentru reutilizarea acestora 
introduse pe piață nu conțin substanțele 

(1) Statele membre se asigură că EEE, 
inclusiv piesele de schimb pentru 
reparațiile sau pentru reutilizarea acestora, 
pentru actualizarea funcțiilor sau pentru 
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enumerate în anexa IV. mărirea capacității sale introduse pe piață 
nu conțin substanțele enumerate în 
anexa IV partea A.

Or. en

Justificare

Acest amendament corespunde amendamentului 28 pe care raportorul l-a propus. În această 
etapă se reiterează necesitatea de a introduce subdiviziunea la anexa IV în Părțile A și B.

Amendamentul 181
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că EEE, 
inclusiv piesele de schimb pentru 
reparațiile sau pentru reutilizarea 
acestora, cablurile, consumabilele, 
accesoriile și piesele pentru actualizarea 
funcțiilor sau pentru mărirea capacității, 
introduse pe piață, nu conțin substanțele 
enumerate în anexa IV partea B.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 29.)

Justificare

Este necesară o subdiviziune a anexei IV pentru a permite un termen în viitor pentru noi 
restricții.
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Amendamentul 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că EEE, 
inclusiv piesele de schimb pentru 
repararea sau pentru reutilizarea 
acestora, pentru actualizarea funcțiilor 
sau pentru mărirea capacității, introduse 
pe piață nu conțin substanțele enumerate 
în anexa IV partea B.

Or. en

Justificare

Acest amendament corespunde amendamentului 29 pe care raportorul l-a propus. În această 
etapă se reiterează necesitatea de a introduce subdiviziunea la anexa IV în Părțile A și B.

Amendamentul 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 4 - alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că EEE, 
inclusiv substanțele enumerate în lista de 
la anexa IV, sunt etichetate pe baza unei 
metodologii care urmează să fie elaborată 
în temeiul articolului 6 alineatul (1) 
punctul 3a (nou).

Or. en

Justificare

Pentru unele substanțe, studiul prealabil efectuat de Institutul Öko a recomandat etichetarea. 
Această opțiune ar trebui luată în seamă în cazul în care etichetarea asigură o mai bună 
reciclare și siguranță pe parcursul tratării DEEE și contribuie la informarea consumatorilor. 
Ar trebui asigurată interdependența cu Directiva 2005/32/CE de instituire a unui cadru 
pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor 
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consumatoare de energie. (Acest amendament este corelat cu noul amendament de la 
articolul 6 alineatul (1) punctul 3a și cu noul amendament la anexa IV.)

Amendamentul 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul 1 nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile sau reutilizarea 
următoarelor:

eliminat

(a) EEE introduse pe piață înainte 
de 1 iulie 2006.
(b) dispozitive medicale introduse pe piață 
înainte de 1 ianuarie 2014.
(c) dispozitive medicale pentru diagnostic 
in vitro introduse pe piață înainte de 
1 ianuarie 2016.
(d) instrumente de monitorizare și control 
introduse pe piață înainte de 
1 ianuarie 2014.
(e) instrumente de monitorizare și control 
industriale introduse pe piață înainte de 
1 ianuarie 2017.
(f) EEE care au beneficiat de o derogare 
și au fost introduse pe piață înainte de 
expirarea acesteia.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate juridică, acest amendament ar trebui inclus la articolul 2, după cum 
am propus.
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Amendamentul 185
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul 1 nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile sau reutilizarea 
următoarelor:

eliminat

(a) EEE introduse pe piață înainte 
de 1 iulie 2006.
(b) dispozitive medicale introduse pe piață 
înainte de 1 ianuarie 2014.
(c) dispozitive medicale pentru diagnostic 
in vitro introduse pe piață înainte de 
1 ianuarie 2016.
(d) instrumente de monitorizare și control 
introduse pe piață înainte de 
1 ianuarie 2014.
(e) instrumente de monitorizare și control 
industriale introduse pe piață înainte de 
1 ianuarie 2017.
(f) EEE care beneficiază de o derogare și 
au fost introduse pe piață înainte de 
expirarea acesteia.

Or. pl

Justificare

Pentru a asigura o mai mare claritate, anumite părți ale acestui alineat au fost transferate la 
anexa IIIa care acoperă echipamentele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive. 

Amendamentul 186
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile sau reutilizarea 

(4) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile în termenul de 
garanție sau sprijinirea efectuării 
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următoarelor: reparațiilor, recalibrarea instrumentelor 
industriale de monitorizare sau control 
sau reutilizarea, actualizarea funcțiilor sau 
mărirea capacității următoarelor:

Or. en

Justificare

În cazul pieselor de schimb, derogările sunt necesare pentru a prelungi ciclul de viață al 
instrumentelor industriale de monitorizare și control și pentru a menține, prin recalibrare, 
precizia funcționării acestora. Piesele de schimb furnizate în perioada de garanție și 
asistența oferită post-garanție facilitează repararea EEE după livrarea inițială către 
utilizatorul inițial. Piesele de schimb sunt folosite, de asemenea, în mod temporar, ca monedă 
de schimb atunci când instrumentele industriale de monitorizare și control care nu mai 
funcționează sunt recalibrate pentru a menține precizia și apoi sunt returnate utilizatorilor, 
reducând astfel timpii morți din aplicațiile industriale.

Amendamentul 187
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile sau reutilizarea 
următoarelor:

(4) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile în termenul de 
garanție sau sprijinirea efectuării
reparațiilor, recalibrarea instrumentelor 
industriale de monitorizare sau control 
sau reutilizarea, actualizarea funcțiilor sau 
mărirea capacității următoarelor:

Or. en

Justificare

Derogările de aceste schimburi „care nu sunt de vânzare” sunt necesare pentru a permite, 
prin recalibrare, prelungirea ciclului de viață al echipamentelor și asigurarea preciziei 
acestora.
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Amendamentul 188
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile sau reutilizarea 
următoarelor:

(4) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparație sau reutilizare, 
cablurilor, consumabilelor și accesoriilor, 
precum și pieselor pentru actualizarea 
funcțiilor sau mărirea capacității
următoarelor:

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 30. Amendamentul este corelat cu amendamentul la articolul 4 
alineatul (1).)

Justificare

Dacă domeniul de aplicare general este extins pentru a cuprinde cablurile, consumabilele și 
accesoriile precum și piesele pentru actualizarea funcțiilor sau mărirea capacității, acest 
lucru trebuie să se reflecte în derogarea corespunzătoare.

Amendamentul 189
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatul 1 nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile sau reutilizarea 
următoarelor:

(4) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparațiile în termenul de 
garanție sau sprijinirea efectuării 
reparațiilor, recalibrarea instrumentelor 
industriale de monitorizare sau control 
sau reutilizarea, actualizarea funcțiilor sau 
mărirea capacității următoarelor:

Or. en

Justificare

Derogările de aceste schimburi „care nu sunt de vânzare” sunt necesare pentru a permite, 
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prin recalibrare, prelungirea ciclului de viață al echipamentelor și asigurarea preciziei 
acestora.

Amendamentul 190
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 4 - paragraful 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) În cazul achiziționării între 
întreprinderi de echipamente ale căror 
părți sunt recuperate din echipamentele 
scoase pe piață înainte de 1 iulie 2006 și a 
căror reutilizare a pieselor recuperate 
poate fi urmărită și verificată, procesul de 
reutilizare poate fi supus unei proceduri 
de audit la standardele prevăzute iar 
refolosirea pieselor este notificată în mod 
clar consumatorului. Această derogare ar 
fi valabilă pe o perioadă de 10 ani de la 
intrarea în vigoare a directivei.

Or. en

Justificare

Amendamentul are scopul de a garanta că producătorii, în special cei care produc 
echipamente de imprimare și de copiere, pot colecta piese din vechile mașini pentru a le 
reutiliza în cele noi. În multe cazuri, majoritatea pieselor din astfel de mașini nu înregistrează 
nicio disfuncționalitate pe parcursul funcționării normale și sunt la fel de eficiente în scopuri 
de reutilizare ca și piesele noi.

Amendamentul 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (4a) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb recuperate din EEE introduse pe 
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piață înainte de 1 iulie 2006 care sunt 
reutilizate în echipamentul introdus pe 
piață înainte de 1 iulie 2016, cu condiția 
ca reutilizarea să aibă loc în cadrul 
sistemelor controlabile de returnare în 
circuit închis între întreprinderi.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura eficiența resurselor, UE trebuie să promoveze în continuare reutilizarea. 
Eliminarea prematură, distrugerea sau înlocuirea pieselor care funcționează bine și a 
pieselor de schimb reutilizabile din cauza faptului că au fost introduse pe piață înainte de 1 
iulie 2006, nerespectând restricțiile impuse de RoHS, ar cauza costuri inutile pentru mediu. A 
nu permite această derogare temporară înseamnă a elimina întregul echipament, inclusiv o 
majoritate a pieselor care sunt conforme cu RoHS. Întrucât reutilizarea are loc într-un sistem 
de returnare închis, sfârșitul ciclului de viață al acestor pise va fi controlat și gestionat în 
mod corespunzător.

Amendamentul 192
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatul (1) nu se aplică 
dispozitivelor medicale active 
implantabile. Până în 2020 Comisia 
reexaminează excluderea dispozitivelor 
medicale active implantabile, în vederea 
formulării unei propuneri de includere a 
acestora.

eliminat

Or. pl

Justificare

Pentru a asigura o mai mare claritate, anumite părți ale acestui alineat au fost transferate la 
anexa IIIa care acoperă echipamentele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive. 
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Amendamentul 193
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatul (1) nu se aplică dispozitivelor 
medicale active implantabile. Până în 2020 
Comisia reexaminează excluderea 
dispozitivelor medicale active 
implantabile, în vederea formulării unei 
propuneri de includere a acestora.

(5) Alineatul (1) nu se aplică dispozitivelor 
medicale active implantabile. Până în 2020 
Comisia reexaminează excluderea 
dispozitivelor medicale active implantabile 
pentru a evalua, în urma consultanței 
științifice și tehnice, disponibilitatea unor 
alternative adecvate sigure și fiabile, și 
pentru a propune includerea acestora.

Or. en

Justificare

Amendament destinat să garanteze că nu există niciun conflict cu necesitatea disponibilității 
dispozitivelor medicale implantabile active.

Amendamentul 194
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Alineatul (1a) nu se aplică pieselor 
de schimb pentru reparație sau 
reutilizare, cablurilor, consumabilelor și 
accesoriilor, precum și pieselor pentru 
actualizarea funcțiilor sau mărirea 
capacității următoarelor:
(a) EEE introduse pe piață înainte 
de [...*],
(b) EEE care beneficiază de o derogare și 
au fost introduse pe piață înainte de 
expirarea acesteia.
* se introduce data de la 42 de luni după 
intrarea în vigoare.
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Or. en

(Înlocuiește amendamentul 32.)

Justificare

Derogările pentru cabluri, consumabile, accesorii și piese de schimb pentru EEE introduse 
pe piață înainte de aplicarea noilor restricții sau pentru EEE care beneficiază de o derogare 
și au fost introduse pe piață înainte de expirarea acesteia ar trebui să se aplice prin analogie 
noilor restricții.

Amendamentul 195
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Alineatul (1) nu se aplică aplicațiilor 
cuprinse în lista din anexele V și VI .

(6) Alineatele (1) și (1a) nu se aplică 
aplicațiilor cuprinse în lista din anexele V, 
VI și VIa.

Or. en

(Corectarea unei omiteri care înlocuiește amendamentul 33. Amendamentul este corelat cu 
amendamentele la articolul 2 alineatul (1), articolul 4 alineatul (1a), anexa I și anexa VIa)

Justificare

Introducerea unui domeniu de aplicare deschis necesită o anexă separată care să permită 
aplicațiile exceptate de la interdicția de la articolul 4 alineatul (1) pentru EEE care în prezent 
nu se regăsesc în domeniul de aplicare a RoHS întrucât nu intră în niciuna din primele 10 
categorii. Trebuie să existe posibilitatea unor derogări de la noua restricție propusă la 
alineatul (1).

Amendamentul 196
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Alineatul (1) nu se aplică aplicațiilor (6) Alineatul (1) nu se aplică aplicațiilor 
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cuprinse în lista din anexele V și VI . cuprinse în lista din anexa V.

Or. pl

Justificare

Anexa VI a fost inclusă în anexa V. Nu poate fi justificată în niciun mod existența unei liste 
separate de derogări pentru dispozitivele medicale și instrumentele de monitorizare și control 
deoarece acest lucru poate crea confuzie în rândul producătorilor cu privire la categoria din 
care fac parte echipamentele. Amendamentul vine, de asemenea, ca răspuns la introducerea 
derogărilor tip la articolul 5 alineatul (1) litera (ba) și la articolul 2 alineatul (1), care oferă 
directivei domeniu de aplicare deschis.


