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Amendamentul 197
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu, rezultat în urma utilizării 
substanțelor și, în special, a substanțelor 
enumerate în anexa III, care trebuie 
rezolvat la scară comunitară, lista 
substanțelor interzise din anexa IV se 
revizuiește folosind o metodologie bazată 
pe procesul menționat la articolele 69-72 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(7) Comisia modifică lista substanțelor 
interzise din anexa IV dacă se consideră 
că prezența unei substanțe în DEEE 
prezintă un risc pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu care este datorat 
proprietăților sale periculoase, care nu 
este controlat în mod adecvat și care 
trebuie gestionat la scară comunitară. 

Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

Evaluarea substanțelor în vederea 
impunerii unor restricții sau derogări în 
temeiul prezentei directive trebuie: 
- să se bazeze pe metode științifice corecte,
- să includă impactul alternativelor și 

- să țină seama de:

(a) aspectele socio-economice și de

(b) disponibilitatea și fiabilitatea 
alternativelor.

Metodologia pentru evaluarea restricțiilor 
și a derogărilor pentru anumite substanțe 
ține seama de impactul pozitiv și de 
impactul negativ asupra sănătății umane, 
precum și de siguranța substanțelor și a 
eventualelor alternative la acestea, în ceea 
ce privește:   

- toate fazele relevante ale ciclului de 
viață, inclusiv posibilitățile de reutilizare, 
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reciclare și tratare a DEEE la sfârșitul 
perioadei de funcționare,

- dispersiile necontrolate sau difuze în 
mediu și

- expunerea lucrătorilor și a mediului la 
aceste substanțe.

Adăugarea unor noi substanțe la anexa 
IV poate fi avută în vedere după 
prezentarea unui dosar de către Comisie 
sau de către un stat membru și după 
consultarea:

- comitetului instituit la articolul 18 din 
Directiva 2006/12/CE;

- Comitetului pentru evaluarea riscurilor 
din cadrul Agenției Europene pentru 
Produse Chimice, instituit de 
Regulamentul 1907/2006;

- părților interesate, printre care se 
numără operatorii economici, reciclatorii, 
întreprinderile de tratare, organizațiile de 
mediu și asociațiile salariaților și ale 
consumatorilor.

În dosar se menționează orice raport 
privind siguranța substanțelor chimice 
sau orice evaluare a riscurilor prezentate 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 și orice evaluare a riscurilor 
relevantă prezentată în temeiul altor 
regulamente sau directive ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Viitoarele restricții și derogări în temeiul Directivei RoHS trebuie să se bazeze pe o evaluare 
cuprinzătoare, care să aibă în vedere, în special, ultimele probe științifice.    Scopul 
amendamentului este de a garanta că criteriile și procedurile procesului de evaluare sunt 
clare și inechivoce.
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Amendamentul 198
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu, rezultat în urma utilizării 
substanțelor și, în special, a substanțelor 
enumerate în anexa III, care trebuie 
rezolvat la scară comunitară, lista 
substanțelor interzise din anexa IV se 
revizuiește folosind o metodologie bazată 
pe procesul menționat la articolele 69-72 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

(7) Comisia, ținând cont de principiul 
precauției, revizuiește și modifică lista 
substanțelor interzise din anexa IV dacă 
se consideră că o substanță dintr-un EEE 
sau un deșeu rezultat din acesta are efecte 
negative asupra recuperării și eliminării 
ecologice a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice sau are un impact 
nociv asupra sănătății umane sau asupra 
mediului în timpul tratării deșeurilor de 
EEE. În acest scop, Comisia adoptă o 
metodologie de revizuire și modificare a 
anexei IV ținând cont, în special, dacă 
substanța:

(a) ar putea avea un impact negativ 
asupra posibilităților de pregătire pentru 
reutilizarea EEE sau pentru reciclarea 
materialelor din deșeurile de EEE; 
(b) ar putea provoca dispersia 
necontrolată sau difuză în mediu a 
substanței, a reziduurilor periculoase sau 
a produșilor de degradare rezultați în 
urma pregătirii materialelor din EEE 
pentru reutilizare, reciclare sau pentru 
altă operațiune de tratare;
(c) ar putea provoca expunerea 
inacceptabilă a lucrătorilor implicați în 
colectarea și tratarea deșeurilor de EEE.
O astfel de metodologie are în vedere 
necesitatea asigurării coerenței cu alte 
acte legislative privind substanțele 
chimice, în special Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 (REACH) și utilizează 
cunoștințele obținute din aplicarea 
acestor acte legislative, precum și 
orientările și recomandările ECHA 
privind lista substanțelor cu grad ridicat 
de risc. 
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Adăugarea de substanțe interzise la anexa 
IV este analizată în urma prezentării unei 
cereri a Comisiei sau unui stat membru. 
Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

Or. pl

Justificare

La elaborarea propunerilor de modificare a anexei IV, care este cea mai importantă anexă 
din directivă, Comisia ar trebui să respecte orientări detaliate. Orientările au fost elaborate 
astfel încât să se garanteze că, în primul rând, sunt avute în vedere neajunsurile care decurg 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) în privința evaluării substanțelor, în special 
deșeurile de EEE, în legătură cu reutilizarea, reciclarea și dispersia necontrolată în mediu. 
Atunci când propune includerea unor noi substanțe în directivă, Comisia ar trebui să se 
bazeze, de asemenea, pe recomandările ECHA privind lista substanțelor cu grad ridicat de 
risc.

Amendamentul 199
Sergio Berlato

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, 
în special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise 
din anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
datorat unei substanțe în timpul reciclării, 
recuperării sau eliminării echipamentelor 
electrice și electronice, Comisia poate, 
ținând seama de avizul Comitetului de 
evaluare a riscurilor din cadrul Agenției 
Europene pentru Produse Chimice 
(ECHA), să revizuiască lista substanțelor 
interzise din anexa IV, pe baza unei 
metodologii care să includă toate criteriile 
de mai jos:

(a) probe care să dovedească că măsurile 
existente nu sunt suficiente pentru a 
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controla în mod adecvat riscurile create 
de prezența substanței respective în 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice;
(b) informații privind riscurile pentru 
sănătatea umană și pentru mediu derivate 
din crearea, utilizarea și eliminarea 
substanțelor alternative;
(c) o evaluare comparativă a substanței și 
a substanțelor alternative propuse;
(d) o justificare a faptului că este necesar 
să se acționeze la nivelul întregii Uniuni 
și că impunerea unei restricții este cea 
mai adecvată măsură, având în vedere 
eficiența, fezabilitatea și posibilitatea de 
monitorizare a acesteia; și
(e) măsura în care riscul reprezentat de o 
substanță în deșeurile de echipamente 
electrice și electronice este compensat de 
beneficiile pe care aceasta le aduce 
siguranței consumatorului.
Comisia utilizează aceeași metodologie, 
mutatis mutandis, pentru a elimina o 
substanță de pe lista substanțelor interzise 
din anexa IV.
Înaintea modificării anexei IV, Comisia 
consultă, inter alia, producătorii de 
substanțe utilizate în echipamentele 
electrice și electronice, producătorii de 
echipamente electrice și electronice, 
reciclatorii acestor echipamente, 
operatorii întreprinderilor de tratare a 
deșeurilor, organizațiile de mediu și 
asociațiile consumatorilor. Comisia pune 
în mod public la dispoziție pe site-ul său 
web toate propunerile și justificările în 
acest sens și dă tuturor părților interesate 
ocazia de a-și expune comentariile. 
Comisia ține seama opiniile prezentate, pe 
care le transmite, de asemenea, 
comitetului menționat la articolul 18. 
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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menționată la articolul 18 alineatul (2).

Or. it

Justificare

Prin acest amendament, legislatorul oferă Comisiei orientări politice clare pentru 
dezvoltarea unei metodologii de revizuire a anexei IV. Această metodologie ar trebui să aibă 
în centrul său problema riscului și să țină seama de dovezile științifice referitoare atât la 
substanțele incluse în anexa IV, cât și la alternativele la acestea.  

Amendamentul 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, 
în special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise 
din anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată 
pe procesul menționat la articolele 69-72 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
produs de o substanță în timpul reciclării, 
recuperării sau eliminării deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice, 
Comisia, ținând seama de avizul 
Comitetului de evaluare a riscurilor și de 
avizul Comitetului pentru analiza socio-
economică din cadrul Agenției Europene 
pentru Produse Chimice, poate să 
revizuiască lista substanțelor interzise din 
anexa IV, pe baza unei metodologii care 
să includă toate criteriile de mai jos:

1. probe care să dovedească că măsurile 
existente nu sunt suficiente pentru a 
controla în mod adecvat riscurile create 
de prezența substanței respective în 
deșeurile de echipamente electrice și 
electronice;
2. informații privind riscurile pentru 
sănătatea umană și pentru mediu produse 
prin crearea, utilizarea și eliminarea 
alternativelor;
3. o evaluare comparativă a substanței și 
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a alternativei (alternativelor) propuse;
4. o justificare a faptului că este necesar 
să se acționeze la nivelul întregii Uniuni 
și că impunerea unei restricții este cea 
mai adecvată măsură, având în vedere 
eficiența, fezabilitatea și posibilitatea de 
monitorizare a acesteia; și
5. măsura în care riscul reprezentat de o 
substanță în deșeurile de echipamente 
electrice și electronice este compensat de 
beneficiile pe care aceasta le aduce 
siguranței consumatorului.
Comisia utilizează aceeași metodologie 
mutatis mutandis pentru a scoate o 
substanță de pe lista substanțelor interzise 
din anexa IV. Înaintea modificării anexei 
IV, Comisia consultă, inter alia, 
producătorii de substanțe utilizate în 
echipamente electrice și electronice, 
producătorii de echipamente electrice și 
electronice, reciclatorii, întreprinderile de 
tratare, organizațiile de mediu și 
asociațiile salariaților și ale 
consumatorilor. Comisia pune în mod 
public la dispoziție pe site-ul său web toate 
propunerile și justificările în acest sens și 
dă tuturor părților interesate ocazia de a-
și expune comentariile. Comisia ține 
seama de opiniile prezentate, pe care le 
transmite, de asemenea, comitetului 
menționat la articolul 18.  
Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Prin acest amendament, legislatorul oferă Comisiei orientări politice clare pentru 
dezvoltarea unei metodologii de revizuire a anexei IV. Această metodologie ar trebui să aibă 
în centrul său problema riscului și să țină seama de dovezile științifice referitoare atât la 
substanța propusă spre a fi inclusă în anexa IV, cât și la alternativele la aceasta. 
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Amendamentul 201
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006. Aceste măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind 
metodologia menționată la articolele 69-
72 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

În special, metodologia de evaluare a 
substanțelor în sensul prezentei directive 
se bazează pe probe științifice, pe date 
relevante și fiabile și pe orice raport 
privind siguranța substanțelor chimice 
sau orice evaluare a riscurilor prezentate 
în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006. Această metodologie include, 
printre altele, o evaluare a impactului 
alternativelor și ține seama de:

(a) impactul socio-economic,

(b) disponibilitatea și fiabilitatea 
alternativelor,

(c) impactul pozitiv și impactul negativ 
asupra sănătății umane, și de siguranța 
substanțelor și a eventualelor alternative 
la acestea, în ceea ce privește: 

- toate fazele relevante ale ciclului de 
viață, inclusiv posibilitățile de reutilizare, 
reciclare și tratare a DEEE la sfârșitul 
perioadei de funcționare,
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- dispersiile necontrolate sau difuze în 
mediu și

- expunerea lucrătorilor și a mediului la 
aceste substanțe.

Pentru a contribui la asigurarea unui 
înalt nivel de protecție a sănătății umane 
și a mediului, metodologia trebuie să țină 
seama de dispozițiile altor acte legislative 
referitoare la produsele chimice, în 
special de cele ale Regulamentului (CE) 
1907/2006 (REACH), precum și de 
cunoștințele obținute prin punerea în 
aplicare a actelor respective.

Or. en

Justificare

Pentru a evita consecințele negative la nivelul sănătății umane și al mediului, este important 
să se evalueze în prealabil consecințele eliminării progresive. Regulamentul REACH prevede 
o metodologie pentru restricția substanțelor, care ar trebui să se aplice și în cazul directivei 
RoHS. Amendamentul subliniază aspecte speciale care trebuie evaluate înainte de a se lua 
decizia de modificare a anexei IV din prezenta directivă. De asemenea, amendamentul ține 
seama de valoarea specifică a RoHS, care constă în a acorda o atenție specială deșeurilor de 
EEE. Trebuie garantat faptul că alternativele nu creează consecințe negative neprevăzute.

Amendamentul 202
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006. Aceste măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006.
Evaluarea substanțelor în vederea 
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prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

impunerii unor restricții sau derogări în 
temeiul prezentei directive trebuie:

- să se bazeze pe metode științifice corecte,
- să includă impactul alternativelor și
- să țină seama de:
(a) aspectele socio-economice,
(b) disponibilitatea și fiabilitatea 
alternativelor.
Metodologia pentru evaluarea restricțiilor 
și a derogărilor pentru anumite substanțe 
ține seama, în special, de impactul pozitiv 
și de impactul negativ asupra sănătății 
umane, precum și de siguranța 
substanțelor și a eventualelor alternative 
la acestea, în ceea ce privește:  
- toate fazele relevante ale ciclului de 
viață, inclusiv posibilitățile de reutilizare, 
reciclare și tratare a DEEE la sfârșitul 
perioadei de funcționare,
- dispersiile necontrolate sau difuze în 
mediu,
- expunerea lucrătorilor și a mediului la 
aceste substanțe.
Metodologia trebuie să țină seama într-o 
măsură cât se poate de mare de 
dispozițiile altor acte legislative 
referitoare la produsele chimice, în 
special de cele ale Regulamentului (CE) 
1907/2006 (REACH), precum și de 
cunoștințele obținute prin punerea în 
aplicare a actelor respective. În special, 
trebuie menționat orice raport privind 
siguranța substanțelor chimice sau orice 
evaluare a riscurilor care au fost 
prezentate. 

Or. en

Justificare

Criteriile aplicate în cadrul acestui proces de evaluare trebuie să fie cât se poate de clare și 
inechivoce pentru a se garanta că viitoarele restricții suplimentare aplicate substanțelor 
chimice vor fi bine justificate. 
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Amendamentul 203
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006. 

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006.

Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

Evaluarea substanțelor în vederea 
impunerii unor restricții sau derogări în 
temeiul prezentei directive trebuie:

- să se bazeze pe metode științifice corecte,
- să includă impactul alternativelor și
- să țină seama de:
(a) aspectele socio-economice,
(b) disponibilitatea și fiabilitatea 
alternativelor.
Metodologia pentru evaluarea restricțiilor 
și a derogărilor pentru anumite substanțe 
ține seama, în special, de impactul pozitiv 
și de impactul negativ asupra sănătății 
umane, precum și de siguranța 
substanțelor și a eventualelor alternative 
la acestea, în ceea ce privește:  
- toate fazele relevante ale ciclului de 
viață, inclusiv posibilitățile de reutilizare, 
reciclare și tratare a DEEE la sfârșitul 
perioadei de funcționare,
- dispersiile necontrolate sau difuze în 
mediu,
- expunerea lucrătorilor și a mediului la 
aceste substanțe.
Metodologia trebuie să țină seama într-o 
măsură cât se poate de mare de 
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dispozițiile altor acte legislative 
referitoare la produsele chimice, în 
special de cele ale Regulamentului (CE) 
1907/2006 (REACH), precum și de 
cunoștințele obținute prin punerea în 
aplicare a actelor respective. În special, 
trebuie menționat orice raport privind 
siguranța substanțelor chimice sau orice 
evaluare a riscurilor care au fost 
prezentate.  

Or. en

Justificare

Viitoarele restricții și derogări referitoare la substanțele chimice adoptate în temeiul 
Directivei RoHS trebuie să se bazeze pe evaluări științifice. Criteriile aplicate în cadrul 
acestui proces de evaluare trebuie să fie cât se poate de clare și inechivoce pentru a se 
garanta că viitoarele restricții suplimentare aplicate substanțelor chimice vor fi bine 
justificate.  Trebuie garantat faptul că alternativele nu creează consecințe negative 
neprevăzute.

Amendamentul 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006. Aceste măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește în conformitate cu
procesul menționat la articolele 69-73 din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Este esențial ca evaluarea acestor 
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substanțe să fie bazată pe date științifice 
relevante și fiabile, care să determine 
efectele lor pozitive și negative existente și 
eventuale. Metodologia trebuie, printre 
altele, să includă o evaluare de impact a 
alternativelor (disponibilitate și 
fezabilitate) și să țină seama de aspectele 
de mediu și științifice, precum și de 
aspectele economice și sociale pe durata 
ciclului de viață al produsului.
Pentru a contribui la un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane și a mediului, 
această metodologie este coerentă cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Pentru a evita efectele nocive asupra mediului și asupra sănătății umane legate de 
interzicerea anumitor substanțe, este important să se evalueze în prealabil consecințele unei 
asemenea măsuri. Directiva REACH prevede o procedură de limitare a utilizării anumitor 
substanțe chimice care este relevantă pentru Directiva RoHS și care trebuie, de asemenea, să 
se aplice acesteia.

Amendamentul 205
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când există un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, 
rezultat în urma utilizării substanțelor și, în 
special, a substanțelor enumerate în 
anexa III, care trebuie rezolvat la scară 
comunitară, lista substanțelor interzise din 
anexa IV se revizuiește folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 

(7) Atunci când există un risc pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu, rezultat 
în urma utilizării substanțelor și, în special, 
a substanțelor enumerate în anexa III, care 
trebuie rezolvat la scară comunitară, lista 
substanțelor interzise din anexa IV se 
revizuiește folosind o metodologie bazată 
pe procesul menționat la articolele 69-72 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
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nr. 1907/2006. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2). 

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2). 

Or. sv

Justificare

Formularea „un risc inacceptabil pentru sănătatea umană sau pentru mediu” indică 
rezultatul unei evaluări, mai curând decât punctul de plecare al unei asemenea evaluări.

Amendamentul 206
Frédérique Ries

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma unor noi recomandări de 
includere a unor substanțe în anexa XIV 
la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
Comisia propune includerea substanțelor 
respective în anexa III.

Or. en

Justificare

Revizuirea anexei III  trebuie să se facă ținându-se seama de criterii specifice bazate pe 
listele de substanțe recomandate spre a fi incluse în anexa XIV la Regulamentul 1907/2006.

Amendamentul 207
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Înaintea modificării anexei IV, sunt 
consultate părțile interesate, în special, 
producătorii de echipamente electrice și 
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electronice, inclusiv IMM-urile, 
producătorii de substanțe utilizate în 
echipamente electrice și electronice, 
precum și organizațiile de protecție a 
mediului și cele de protecție a  
consumatorilor.  
În acest scop, se instituie un forum 
consultativ. Comisia pune în mod public 
la dispoziție pe site-ul sãu web toate 
propunerile și justificãrile în acest sens și 
dã tuturor pãrților interesate posibilitatea 
de a-și expune comentariile cu privire la 
acestea.
Comisia publicã toate comentariile 
primite și ține seama de acestea în cadrul 
lucrãrilor sale.

Or. en

Justificare

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.

Amendamentul 208
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 4 – paragraful 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia stabilește norme detaliate 
care reglementează eșantionarea, 
verificarea echipamentelor electronice și 
demonstrarea respectării valorilor 
concentrației maxime menționate la 
articolul 4 alineatul (2), având în vedere, 
în special, capacitatea IMM-urilor;

Or. pl
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Justificare

Directiva RoHS nu face trimitere la nicio normă, ceea ce îngreunează foarte mult obligația 
producătorilor de a respecta cerințele stabilite de autoritățile de supraveghere a pieței din 
alte state membre. Acest lucru mărește costurile. În cazul în care Comisia ar stabili norme 
privind modul în care statele membre asigură respectarea directivei, ar contribui la evitarea 
costurilor inutile și a necesității recunoașterii reciproce a rezultatelor testelor realizate de 
autoritățile de supraveghere.

Amendamentul 209
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Comisia adoptă un standard care 
definește un model de declarație privind 
materialele pentru materialele, 
componentele și piesele EEE. Respectiva 
declarație conține detaliile privind 
concentrația substanțelor reglementate în 
EEE, identitatea persoanei care face 
declarația, derogările aplicabile pieselor 
sau componentelor EEE și alte date 
definite de Comisie.

Or. pl

Justificare

Costul realizării documentației tehnice și al certificării realizării testelor de conformitate
dispuse în RoHS sunt foarte ridicate pentru IMM-uri. În niciun caz nu se poate permite ca 
obligațiile de raportare să creeze o sarcină prea apăsătoare pentru IMM-uri într-o perioadă 
de criză. Prin urmare se propune un document substitutiv pentru a oferi IMM-urilor 
prezumția de respectare a dispozițiilor directivei. Este important ca autoritățile de 
supraveghere să considere respectivul document drept documentație tehnică.
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Amendamentul 210
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea adaptării anexelor la 
progresul științific și tehnic, Comisia 
adoptă următoarele măsuri:

(1) pentru ca anexele V, VI și VIa să 
poată fi adaptate în funcție de evoluțiile 
tehnice, Comisia adoptă, prin acte 
delegate, în conformitate cu articolul 18, 
măsuri care:

Or. en

(În corelație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură 
a actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.)

Justificare

Comisiei ar trebui să i se delege competența de a decide doar cu privire la anumite anexe, 
respectiv cele ce se referă la derogări (anexele V, VI și VIa).

Amendamentul 211
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea adaptării anexelor la 
progresul științific și tehnic, Comisia 
adoptă următoarele măsuri:

(1) În vederea adaptării anexelor la 
progresul științific și tehnic și având în 
vedere criteriile stabilite la articolul 4 
alineatul (7), în special cu privire la 
recuperarea și eliminarea ecologică a 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice, Comisia adoptă următoarele 
măsuri:

Or. pl

Justificare

Acest amendament clarifică responsabilitățile Comisiei cu privire la adaptarea anexelor la 
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progresul științific și tehnic. Comisia trebuie să ia decizii cunoscând pe deplin datele și cu 
precauția necesară, în special în legătură cu procedura de derogare, pentru a evita 
incompatibilități cu legislația REACH și pentru a menține obiectivele ambițioase privind 
mediul pe care le-a stabilit.

Amendamentul 212
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice modificări necesare  ale  anexei 
II  .

eliminat

Or. pl

Justificare

Acest amendament are scopul de a oferi directivei o structură mai coerentă. Conținutul 
acestei litere a fost inclus pe deplin în noua formulare propusă a articolului 5 alineatul (1).

Amendamentul 213
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) stabilește nivelul valorii de 
concentrare maximă tolerată pentru 
fiecare substanță enumerată la anexa IV;

Or. en

Justificare

La fel ca și în cazul Directivei RoHS, trebuie stabilite valorile de concentrare maximă pentru 
fiecare nouă substanță restricționată.
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Amendamentul 214
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) includerea  materialelor și 
componentelor EEE  în anexele V și VI, 
dacă sunt îndeplinite oricare din condițiile 
următoare:

(b) includerea  materialelor și 
componentelor EEE de tip A în anexa V, 
dacă sunt îndeplinite oricare din condițiile 
următoare:

Or. pl

Justificare

Principalul scop al acestui amendament este facă distincția între derogări pe baza tipului 
acestora. Derogările de tip A se referă la cazurile în care un substitut există, dar nu poate fi 
folosit ca urmare a constrângerilor tehnice legate de producție. Derogările de tip B se referă 
la problemele științifice și la lipsa substitutelor cu aceleași proprietăți fizico-chimice care pot 
îndeplini aceeași funcție. Acest amendament recunoaște faptul că, în vederea respectării 
cerințelor directivei, este mai ușor să fie modificate tehnicile de producție, decât să se facă 
modificări care implică cercetări privind noi materiale.

Amendamentul 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – liniuță 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

disponibilitatea și fiabilitatea substitutelor 
nu este asigurată,

disponibilitatea și fiabilitatea substitutelor 
nu este asigurată. Comisia este atentă la 
posibilitatea ca o situație de monopol sau 
anumite restricții legate de proprietatea 
intelectuală să reprezinte motivul pentru 
care alternativele sunt insuficient 
disponibile. Astfel de situații sunt 
menționate în studiile corespunzătoare de 
evaluare a cererilor de derogare și, pentru 
soluționarea lor în vederea unei mai largi 
distribuiri a substitutului, ar trebui 
prezentate recomandări.

Or. en
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Justificare

Restricțiile legate de proprietatea intelectuală și situațiile de monopol în ceea ce privește 
substitutele sau noile opțiuni de proiectare pot influența analiza disponibilității în cadrul 
procesului de derogare.  În cazul în care se acordă o derogare datorită unei insuficiente 
disponibilități legate de existența unor restricții privind drepturile de proprietate sau a unei 
situații de monopol, acest lucru ar trebui subliniat în mod clar în evaluarea corespunzătoare. 
Ar trebuie făcute recomandări pentru remedierea acestei situații prin acordarea de stimulente 
pentru difuzarea inovațiilor.

Amendamentul 216
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- efectele negative asupra mediului, 
sănătății și securității consumatorului sau 
cele din domeniul socio-economic
provocate de înlocuire pot depăși 
avantajele ecologice ale acesteia, pe cele 
pentru sănătatea și securitatea 
consumatorului și/sau pe cele din 
domeniul socio-economic ;

- efectele negative asupra mediului, 
sănătății și securității consumatorului sau 
cele din domeniul socio-economic
provocate de înlocuire pot depăși 
avantajele ecologice ale acesteia și pe cele 
pentru sănătatea sau securitatea 
consumatorului;

Or. sv

Amendamentul 217
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- eliminarea sau înlocuirea lor prin 
modificarea proiectului sau cu materiale și 
componente pentru care nu sunt necesare 
niciunele dintre materialele sau substanțele 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) este 
imposibilă din punct de vedere științific 
sau tehnic;

- eliminarea sau înlocuirea lor prin 
modificarea proiectului sau cu materiale și 
componente pentru care nu sunt necesare 
niciunele dintre materialele sau substanțele 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) este
dificilă sau imposibilă din punct de vedere 
tehnic;
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Or. pl

Justificare

Principalul scop al acestui amendament este facă distincția între derogări pe baza tipului 
acestora. Derogările de tip A se referă la cazurile în care un substitut există, dar nu poate fi 
folosit ca urmare a constrângerilor tehnice legate de producție. Derogările de tip B se referă 
la problemele științifice și la lipsa substitutelor cu aceleași proprietăți fizico-chimice care pot 
îndeplini aceeași funcție. Acest amendament recunoaște faptul că, în vederea respectării 
cerințelor directivei, este mai ușor să fie modificate tehnicile de producție, decât să se facă 
modificări care implică cercetări privind noi materiale.

Amendamentul 218
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 - litera bb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) includerea  materialelor și 
componentelor EEE de tip B în anexa V, 
dacă sunt îndeplinite oricare din condițiile 
următoare: 
- eliminarea sau înlocuirea lor prin 
modificarea proiectului sau cu materiale 
și componente pentru care nu sunt 
necesare niciunele dintre materialele sau 
substanțele prevăzute la articolul 4 
alineatul (1) este dificilă sau imposibilă 
din punct de vedere științific ca urmare a 
proprietăților fizico-chimice ale 
respectivelor elemente sau substanțe;
- disponibilitatea și fiabilitatea 
substitutelor nu este asigurată.

Or. pl

Justificare

Amendamentul privind articolul 5 alineatul (1) litera (bb) face parte din reorganizarea anexei 
V. Principalul său obiectiv este de a stabili faptul că unele dintre derogările deja acordate nu 
au legătură cu modificările tehnologice, ci cu proprietățile fizice ale elementelor în cauză. 
Pentru a fi posibilă utilizarea de substitute în astfel de cazuri, este necesară cercetarea de 
bază substanțială pentru a dezvolta noi materiale și pentru a le introduce în procesul de 
producție. [Acest amendament ar trebui avut în vedere în corelație cu amendamentele la 
articolul 5 alineatul (1) litera (bb), articolul 5 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) litera 
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(cc), articolul 5 alineatele (2) și (2a) și la anexele V și VI].

Amendamentul 219
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) eliminarea materialelor și 
componentelor EEE din anexele V și VI în 
cazul în care nu mai sunt îndeplinite 
condițiile stabilite la litera (b).

(c) eliminarea materialelor și 
componentelor EEE de tip A din anexa V
după o perioadă de un an în cazul în care 
nu mai sunt îndeplinite condițiile stabilite 
la litera (b).

Or. pl

Justificare

Acest amendament are ca scop să garanteze că numai derogările de tip A pot fi eliminate din 
anexa V. Pentru a fi eliminate, derogările de tip B trebuie transformate în derogări de tip A. 
Termenul de un an de zile între decizia de eliminare a derogării din anexă și punerea sa în 
aplicare de către statele membre este necesară pentru menținerea fluxurilor de producție și 
evitarea pierderilor financiare și de stoc, precum și a generării de deșeuri inutile. [Acest 
amendament ar trebui avut în vedere în corelație cu amendamentele la articolul 5 alineatul 
(1) litera (bb), articolul 5 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) litera (cc), articolul 5 
alineatele (2) și (2a) și la anexele V și VI].

Amendamentul 220
Richard Seeber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, se revizuiesc folosind o 
metodologie bazată pe procesul menționat 
la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006. Aceste măsuri, destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
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menționată la articolul 18 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Articolul 4 alineatul (7) conține deja referiri la instrumentele REACH privind restricțiile de
utilizare a anumitor substanțe. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 69 din 
Regulamentul REACH, acestea prevăd, în același timp, o revizuire a restricțiilor existente. 
Prin urmare, instrumentele REACH ar trebui preluate integral, inclusiv în ceea ce privește 
dispozițiile de la articolul 5 alineatul (1) litera (c). În conformitate cu dispozițiile menționate, 
în urma unei revizuiri a derogărilor, ar trebui să fie, de asemenea, posibil ca acestea să fie 
eliminate.

Amendamentul 221
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) transformarea derogărilor de tip B în 
derogări de tip A în cazul în care nu mai 
sunt îndeplinite condițiile stabilite la 
articolul 5 alineatul (1) litera (bb).

Or. pl

Justificare

Acest amendament se referă la cazurile în care derogările sunt transferate din domeniul 
cercetării de bază în cel al aplicației generale. În cazul în care se descoperă o soluție care nu 
mai necesită prezența substanței reglementate, nu mai sunt îndeplinite condițiile stabilite la 
articolul 5 alineatul (1) litera (bb). Într-o propunere a Comisiei, derogarea este transformată 
într-o derogare de tip A referitoare la difuzarea tehnologică. [Acest amendament ar trebui 
avut în vedere în corelație cu amendamentele la articolul 5 alineatul (1) litera (bb), articolul 
5 alineatul (1), articolul 5 alineatul (1) litera (cc), articolul 5 alineatele (2) și (2a) și la 
anexele V și VI].
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Amendamentul 222
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

Aceste măsuri sunt adoptate în mod
individual.

Or. en

(În relație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a 
actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.)

Justificare

În prezent Comisia include mai multe propuneri de derogare într-un singur pachet. Astfel, 
deciziile privind derogările, care sunt în fond complet independente unele de altele, devin 
interconectate. Pentru a putea prezenta obiecții cu privire la o derogare, Consiliul sau 
Parlamentul trebuie să prezinte obiecții cu privire la toate derogările propuse. Deoarece 
acest lucru ar fi disproporționat, el ar putea compromite de facto dreptul de control al 
legislatorului. Deciziile privind derogările și anularea acestora ar trebui luate în mod 
individual, ținând seama de valoarea fiecăreia dintre acestea.

Amendamentul 223
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util 
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile de tip B adoptate în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) sunt 
revizuite din patru în patru ani. Cu ocazia 
acestor revizuiri, Comisia, pe baza 
probelor științifice și tehnice, stabilește 
dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile 
stabilite la litera (b). Dacă sunt îndeplinite 
în continuare condițiile, Comisia 
reînnoiește derogarea până la următoarea 
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revizuire. Cererile de derogări noi sunt 
prezentate de societăți sau reprezentanții 
acestora în conformitate cu articolul 5a.

Or. pl

Justificare

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić.
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Amendamentul 224
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) specifică data de 
revizuire în vederea includerii, de la caz la 
caz, a oricărui material sau aplicație de 
EEE în anexele V și VI.  La stabilirea 
perioadei de valabilitate a unei derogări 
se ține seama, în special, de perioadele 
necesare punerii pe piață a EEE ce conțin 
alternative, precum și de funcționalitatea 
și fiabilitatea tehnică a echipamentului. 
Cererea de derogare sau de reînnoire a 
derogării se transmite Comisiei cu cel 
puțin 30 de luni înainte de expirarea
derogării.
Comisia adoptă o decizie cu privire la 
fiecare cerere de derogare sau de reînnoire 
a derogării în termen de 9 luni de la 
transmiterea cererii.
Atunci când Comisia decide să nu 
reînnoiască o derogare, aceasta publică o 
justificare a deciziei sale și comentariile 
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primite.

Or. en

Justificare

Abordarea nediferențiată propusă de Comisie prin stabilirea unei perioade de validitate de 
patru ani pentru toate derogările RoHS nu este funcțională. Având în vedere ciclurile de 
investiții în inovații ale EEE, cu foi de parcurs ale produselor pe termen lung, termenele 
stabilite sunt irealiste. Pentru ca termenele să fie realiste și justificate, ele ar trebui stabilite 
de la caz la caz.

Amendamentul 225
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) pot fi reînnoite de la 
caz la caz și sunt valabile până când 
Comisia decide fie să reînnoiască, fie să 
anuleze derogarea în contextul unei 
revizuiri delimitate în timp, cu condiția ca 
cererea de reînnoire să fie depusă cu cel 
puțin 18 luni înainte de expirarea 
derogării. Comisia adoptă, cu cel puțin 
șase luni înainte de expirarea derogării, o 
decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă în termenele specificate.
Comisia decide în termen de 12 luni de la 
primirea cererii de derogare pentru 
produse care nu sunt însă incluse în 
domeniul de aplicare, dacă derogarea se 
acordă sau nu.
(a) În cazul în care se ia decizia includerii 
unor materiale și componente de EEE în 
anexele V și VI, această decizie 
precizează:
- materialele și componentele EEE care 
urmează să fie incluse în anexele V și VI;
- dacă este cazul, modificarea 
(modificările) ce decurg la nivelul 



AM\809039RO.doc 29/115 PE439.897v01-00

RO

numerotării în anexele V și VI; 
- măsuri tranzitorii: 
- data sau datele la care derogarea 
(derogările) va (vor) fi reînnoită 
(reînnoite) sau anulată (anulate) [dată 
sau date denumite în continuare „data 
(datele) de revizuire”]; 
Comisia confirmă primirea fiecărei cereri 
de derogare și îi atribuie un număr, care 
se utilizează în cadrul întregii 
corespondențe referitoare la cerere, până 
când revizuirea este considerată a fi 
încheiată. Cererile de includere a unor 
materiale și componente ale EEE în 
anexele V și VI conțin informațiile 
stabilite în conformitate cu articolul 6 
conform procedurii de reglementare cu 
control menționată la articolul 18 
alineatul (2). 
(b) Atunci când se ia decizia eliminării 
unor materiale și componente de EEE din 
anexele V și VI, această decizie precizează 
pentru fiecare derogare: 
- materialele și componentele EEE care 
urmează a fi eliminate din anexele V și VI 
și/sau, atunci când măsurile vizează 
limitarea domeniului de aplicare a unei 
(unor) derogări existente, modificările 
corespunzătoare la nivelul materialelor și 
componentelor EEE din anexele V și VI;
- dacă este cazul, modificările ce decurg 
la nivelul numerotării din anexele V și 
VI;
- măsuri tranzitorii:
- data (datele) la care materialele și 
componentele EEE din anexele V și VI 
vor fi eliminate.

Or. en

Justificare

Este inoportună limitarea tuturor derogărilor la aceeași perioadă de patru ani.  O abordare 
de la caz la caz este mult mai potrivită, însă necesită o procedură care să ofere certitudine și 
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previzibilitate juridică. Pentru a asigura o mai mare certitudine juridică, ar trebui să i se 
acorde Comisiei un termen pentru analizarea noilor derogări.

Amendamentul 226
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) specifică data de 
revizuire în vederea includerii, de la caz la 
caz, a oricărui material sau aplicație de 
EEE în anexele V și VI. 
La stabilirea perioadei de valabilitate a 
unei derogări se ține seama, în special, de 
perioadele necesare punerii pe piață a 
EEE ce conțin alternative, precum și de 
funcționalitatea și fiabilitatea tehnică a 
echipamentului. 
Cererea de derogare sau de reînnoire a 
derogării se transmite Comisiei cu cel 
puțin 30 de luni înainte de expirarea 
derogării.
Comisia adoptă o decizie cu privire la 
fiecare cerere de derogare sau de reînnoire 
a derogării în termen de 9 luni de la 
transmiterea cererii.
Atunci când Comisia decide să nu 
reînnoiască o derogare, aceasta publică o 
justificare a deciziei sale și comentariile 
primite.

Or. en

Justificare

Obiectivul trebuie să fie acela de a se promova inovarea și de a se fabrica produse mai 
ecologice. Produsele au un ciclu de viață foarte diferit, care poate fi mai scurt sau mai lung. 
Prin urmare, trebuie să existe o oarecare flexibilitate în ceea ce privește perioada pentru care 
este acordată derogarea. Nelimitarea derogărilor la patru ani permite acordarea acestora în 
funcție de criterii realiste și fezabile.
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Amendamentul 227
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) specifică data de 
revizuire în vederea includerii, de la caz la 
caz, a oricărui material sau aplicație de 
EEE în anexele V și VI.  

La stabilirea perioadei de valabilitate a 
unei derogări se ține seama, în special, de 
perioadele necesare punerii pe piață a 
EEE ce conțin alternative, precum și de 
funcționalitatea și fiabilitatea tehnică a 
echipamentului. 
Cererile de reînnoire se depun cu cel 
puțin 18 luni înaintea expirării derogării, 
iar Comisia adoptă o decizie cu privire la o
cerere de reînnoire cu cel puțin șase luni
înainte de expirarea derogării existente. În 
cazul în care derogarea nu este reînnoită, 
aceasta rămâne valabilă încă cel puțin 18 
luni pentru a permite operatorului 
economic să se adapteze.

Or. en

Justificare

Abordarea nediferențiată propusă de Comisie prin stabilirea unei perioade de validitate de 
patru ani pentru toate derogările RoHS nu este funcțională. De asemenea, este important să 
se acorde Comisiei un termen pentru a decide cu privire la eventuala reînnoire a unei 
derogări. Dacă derogarea nu este acordată, perioada de 18 luni propusă va permite 
producătorului să se adapteze situației.
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Amendamentul 228
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată de 
valabilitate de cel mult patru ani, stabilită 
de la caz la caz, în ceea ce privește 
categoriile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 și 11 din
anexa I și o durată de valabilitate de cel 
mult opt ani, stabilită de la caz la caz, în 
ceea ce privește categoriile  8 și 9 din 
anexa I. Derogările pot fi reînnoite.
Comisia adoptă, cu cel puțin șase luni 
înainte de expirarea unei derogări, o 
decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării. În cazul în 
care Comisia consideră că este necesar un 
timp mai îndelungat decât perioada până 
la expirarea derogării pentru realizarea 
procedurilor de certificare regulamentare 
sau pentru asigurarea unei disponibilități 
adecvate a substitutelor, aceasta acordă o 
perioadă de grație după expirarea 
derogării. Durata perioadei de grație este 
hotărâtă de la caz la caz și nu depășește 
18 luni de la data de expirare a derogării.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 229
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) specifică data de 
revizuire în vederea includerii, de la caz la 
caz, a oricărui material sau aplicație de 
EEE în anexele V și VI.  La stabilirea 
perioadei de valabilitate a unei derogări 
se ține seama, în special, de perioadele 
necesare punerii pe piață a EEE ce conțin 
alternative, precum și de funcționalitatea 
și fiabilitatea tehnică a echipamentului.
Comisia adoptă o decizie cu privire la 
fiecare cerere de reînnoire în termen de 
nouă luni de la depunerea cererii de 
reînnoire. Cererea de reînnoire trebuie
depusă cu cel puțin 27 de luni înainte de 
expirarea derogării.

Or. en

Justificare

Abordarea nediferențiată propusă de Comisie nu este funcțională. Având în vedere ciclurile 
de investiții și de inovații ale EEE cu foi de parcurs ale produselor pe termen lung, termenele 
stabilite sunt irealiste. Pentru ca termenele să fie realiste, ele ar trebui stabilite de la caz la 
caz.

Amendamentul 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată de 
valabilitate de cel mult patru ani. Pe baza 
elementelor prezentate în cerere, se poate 
acorda, în mod excepțional și de la caz la 
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reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

caz, o perioadă de derogare mai lungă. 

Comisia adoptă o decizie cu privire la o
cerere de derogare sau de reînnoire a unei 
derogări în termen de nouă luni de la 
depunerea cererii. Cererea de reînnoire
trebuie depusă cu cel puțin 18 de luni 
înainte de expirarea derogării.
În cazul în care Comisia refuză cererea de 
reînnoire a derogării, aceasta acordă o 
perioadă de grație pentru punerea pe 
piață a echipamentului, cu excepția 
cazului în care punerea prelungită pe 
piață ar genera un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu. Perioada de grație nu depășește 
șase luni pentru punerea pe piață și 18 
luni suplimentare pentru punerea în 
funcțiune a echipamentului în cauză.

Or. en

Justificare

Nevoile specifice ale mai multor sectoare industriale ar trebui să fie mai bine reflectate în text 
decât se face la amendamentul 42 al proiectului de raport. De exemplu, diverse dispozitive 
medicale (cum ar fi dispozitivele de diagnostic imagistic sau roboții chirurgicali) au un ciclu 
lung de dezvoltare (5-8 ani). Prin urmare, perioada de grație de 18 luni propusă de
raportoare nu este suficient de lungă pentru dispozitivele medicale vitale. În plus, sub rezerva 
existenței unor motive adecvate, este necesar să existe posibilitatea extinderii acestei 
perioade de la caz la caz.

Amendamentul 231
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util 
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată de 
valabilitate de până la patru ani, stabilită 
de la caz la caz, cu posibilitate de 
prelungire.
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înainte de expirarea derogării.

Or. en

[Acest amendament înlocuiește parțial amendamentul 42, depus de raportor. El este corelat 
cu amendamentul prin care se introduce un nou alineat (2b) la articolul 5]

Justificare

Ar trebui precizat că deciziile privind derogările trebuie luate de la caz la caz. Într-un alineat 
separat al acestui articol, se propune ca procedura de decizie a Comisiei să fie mai explicită 
și încadrată de termene clare.

Amendamentul 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă
de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată de 
valabilitate de cel mult patru ani, stabilită 
de la caz la caz, în ceea ce privește 
categoriile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 și 11 din 
anexa I și o durată de valabilitate de cel 
mult opt ani, stabilită de la caz la caz, în 
ceea ce privește echipamentele industriale 
de la categoriile 8 și 9 din anexa I. 
Derogările pot fi reînnoite. Comisia ține 
seama de impacturile socio-economice 
atunci când decide durata unei derogări.
Comisia adoptă, cu cel puțin șase luni 
înainte de expirarea unei derogări, o 
decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării. În cazul în 
care Comisia consideră că este necesar un 
timp mai îndelungat decât perioada până 
la expirarea derogării pentru realizarea 
procedurilor de certificare regulamentare 
sau pentru asigurarea unei disponibilități 
adecvate a substitutelor, aceasta acordă o 
perioadă de grație după expirarea 
derogării. Durata perioadei de grație este 
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hotărâtă de la caz la caz și nu depășește 
18 luni de la data de expirare a derogării. 
Derogările speciale din anexele V, VI și 
VIa ar trebui să indice în mod clar datele 
și termenele esențiale, adică data de 
expirare a derogării, termenul pentru 
depunerea unei cereri de reînnoire și, în 
cazul în care nu se aprobă cererea de 
reînnoire, data la care se încheie perioada 
de tranziție. În cazul în care a fost depusă 
o cerere de reînnoire a unei derogări până 
la încheierea termenului de depunere a 
cererii, dar nu a fost luată nicio decizie în 
termenul menționat mai sus, derogarea 
rămâne valabilă după data de revizuire, 
până la luarea unei decizii cu privire la 
cererea de reînnoire a derogării.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat.

Or. en

Justificare

Este necesară indicarea clară a termenelor și a datelor legate de procedura de derogare în 
vederea sporirii certitudinii juridice și de planificare pentru cei ce solicită o derogare. Toate 
derogările nou acordate, precum și cele reînnoite, ar trebui să rămână valabile după data de 
revizuire specificată, până la luarea unei decizii privind reînnoirea, cu condiția ca cererea să 
fi fost prezentată Comisiei cel târziu până la încheierea termenului de depunere a cererii. 
Dispozitivele medicale (categoria 8), precum și instrumentele industriale de monitorizare și 
control (categoria 9) ar trebui să beneficieze de derogări de o durată de cel mult opt ani.

Amendamentul 233
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
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de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Comisia adoptă în timp util 
o decizie cu privire la fiecare cerere de 
reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni 
înainte de expirarea derogării.

de valabilitate de patru ani, cu posibilitate 
de prelungire. Măsurile adoptate în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) au 
o perioadă de valabilitate de opt ani 
pentru aplicațiile din categoria 9, 
instrumente industriale de monitorizare și 
control, și pot fi reînnoite.  Comisia adoptă 
în timp util o decizie cu privire la fiecare 
cerere de reînnoire depusă cu cel puțin 
18 luni înainte de expirarea derogării.

Or. en

Justificare

Derogările pentru instrumentele industriale de monitorizare și control ar trebui să expire 
după o perioadă de opt ani datorită perioadelor lungi de recalificare necesare îndeplinirii 
standardelor înalte de fiabilitate din acest sector. Înlocuitori fiabili pentru aplicații vitale, 
cum ar fi plumbul în scuturile de protecție contra radiațiilor utilizate în tratamentul împotriva 
cancerului, nu sunt încă disponibili și nu vor fi nici în următoarele decenii. Produsele sunt 
reproiectate la fiecare 7-10 ani. Prin urmare, ar trebui acordată o perioadă de valabilitate de 
opt ani pentru derogările privind instrumentele industriale din categoria 9.

Amendamentul 234
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Măsurile de tip B adoptate în 
conformitate cu alineatul (1) litera (bb) 
sunt revizuite din zece în zece ani și pot fi 
reînnoite. Pe baza cererilor prezentate, 
completate cu propriile probe științifice și 
tehnice, Comisia stabilește dacă nu mai 
sunt îndeplinite condițiile stabilite la litera 
(b). În cazul în care decide că sunt 
îndeplinite în continuare condițiile 
stabilite la alineatul (1) litera (bb), 
Comisia reînnoiește derogarea și 
stabilește o dată pentru următoarea 
revizuire, care nu poate avea loc într-un 
termen mai scurt de cinci ani de la ultima 
revizuire. Cererile de derogări sau 
reînnoiri ale acestora sunt prezentate 
societăți sau reprezentanții acestora în 
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conformitate cu articolul 5a.

Or. pl

Justificare

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Amendamentul 235
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care derogarea nu este 
acordată sau reînnoită, se acordă o 
perioadă de tranziție de cel puțin 12 luni 
pentru a permite operatorului economic 
să se adapteze. În cazul în care Comisia 
consideră că este nevoie de o perioadă 
mai lungă de 12 luni, perioada de 
tranziție poate fi prelungită de la caz la 
caz.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament propune adoptarea unei perioade de tranziție de 12 luni ca perioadă 
standard de adaptare a produsului în cazul în care derogarea nu este acordată sau nu este 
reînnoită.
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Amendamentul 236
Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cererile de acordare sau de reînnoire 
a unei derogări de la articolul 4 alineatul 
(1) sunt prezentate Comisiei în 
conformitate cu anexa VIb. O cerere de 
reînnoire a unei derogări implică 
actualizarea cererii originale pentru a 
reflecta cea mai recentă situație.

Or. en

[Amendament corelat cu amendamentul care introduce o nouă anexă VIb și cu amendamentul 
prin care se elimină articolul 6 alineatul (1) prima liniuță]

Justificare

Prezentul amendament se inspiră din discuțiile în curs în cadrul Consiliului. Ar trebui să 
existe cerințe clare pentru depunerea unei cereri de derogare sau de reînnoire a unei 
derogări. Cererea de reînnoire trebuie actualizată pentru a reflecta cea mai recentă situație.

Amendamentul 237
Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia: 
(a) confirmă în scris primirea cererii în 
termen de 15 zile de la primirea acesteia. 
Confirmarea indică data primirii cererii;
(b) informează în cel mai scurt timp 
statele membre cu privire la primirea 
cererii și pune cererea, împreună cu orice 
informații suplimentare furnizate de 
solicitant, 
la dispoziția acestora;
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(c) pune un rezumat al cererii la dispoziția 
publicului. 

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificate obligațiile pe care le are Comisia la primirea cererii. 

Amendamentul 238
Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Cererile se depun cu cel puțin 18 luni 
înainte de data la care se aplică interdicția 
sau, după caz, înainte de data la care 
expiră derogarea. Comisia ia o decizie cu 
cel puțin 6 luni înainte de data la care se 
aplică interdicția sau, după caz, înainte de 
data la care expiră derogarea.
Comisia ține seama de impacturile socio-
economice atunci când decide cu privire 
la durata unei derogări sau la reînnoirea 
unei derogări. În cazul în care Comisia 
consideră că este necesar un timp mai 
îndelungat decât perioada până la 
aplicarea interdicției sau, după caz, decât 
perioada până la expirarea derogării 
pentru  asigurarea unei disponibilități 
adecvate a substitutelor, aceasta acordă o 
perioadă de grație după aplicarea 
interdicției sau după expirarea derogării. 
Durata perioadei de grație este hotărâtă 
de la caz la caz și nu depășește 18 luni de 
la data aplicării interdicției sau de la data
de expirare a derogării.
Comisia adoptă aceste măsuri prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 18.

Or. en
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(Acest amendament înlocuiește parțial amendamentul 42 depus de raportor și este în relație 
cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a actelor 
delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

Justificare

Operatorii economici au nevoie de certitudine juridică în ceea ce privește derogările. Prin 
urmare, Comisia ar trebui să aibă un termen pentru adoptarea deciziilor sale. Pentru a 
permite o adaptare adecvată ca urmare a aplicării unei interdicții sau a expirării unei 
derogări, poate fi acordată o perioadă de grație de cel mult 18 luni. Astfel, se ajunge la o 
perioadă de tranziție de până la 24 de luni, care ar acorda operatorilor economici un timp, în 
opinia lor, suficient pentru a se adapta. Trebuie să se țină seama de considerentele socio-
economice atunci când se decide durata unei derogări.

Amendamentul 239
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte ca anexele  să fie modificate , 
Comisia consultă, inter alia, producătorii 
de echipamente electrice și electronice, 
reciclatorii, întreprinderile de tratare, 
organizațiile de mediu și asociațiile 
salariaților și ale consumatorilor.

(3) Înainte ca anexele V, VI și VIa să fie 
modificate, Comisia consultă, inter alia, 
operatorii economici, reciclatorii, 
întreprinderile de tratare, organizațiile de 
mediu și asociațiile salariaților și ale 
consumatorilor. Comentariile primite de 
Comisie în contextul acestor consultări 
sunt făcute publice. Comisia prezintă un 
raport referitor la informațiile primite și îl 
face public.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să aibă competența de a modifica, prin acte delegate, doar anumite anexe. 
Termenul „operator economic” ar trebui folosit în conformitate cu modificarea definițiilor. 
Ultima parte reia dispozițiile RoHS 1.0 într-o formă modificată, specificând că trebuie făcute 
publice comentariile primite și codificând astfel practica curentă de consultare a părților 
publice interesate. Trimiterea la comitetul de comitologie este eliminată, deoarece, în temeiul 
articolului 290 din TFUE, acesta nu mai există.
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Amendamentul 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte ca anexele  să fie modificate , 
Comisia consultă, inter alia, producătorii 
de echipamente electrice și electronice, 
reciclatorii, întreprinderile de tratare, 
organizațiile de mediu și asociațiile 
salariaților și ale consumatorilor.

(3) Înainte ca anexele să fie modificate, 
Comisia realizează o analiză de impact. 
De asemenea, aceasta consultă 
producătorii de echipamente electrice și 
electronice, reciclatorii, întreprinderile de 
tratare, organizațiile de mediu și asociațiile 
salariaților și ale consumatorilor.

Or. en

Justificare

Este absolut necesar să se realizeze o analiză de impact completă, bazată pe probe științifice, 
înaintea de aplicarea de restricții oricăror noi substanțe în temeiul RoHS. În absența unei 
analize detaliate a alternativelor, este imposibil de stabilit în mod just dacă restricția propusă 
va fi într-adevăr benefică sănătății umane sau mediului.

Amendamentul 241
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte ca anexele  să fie modificate , 
Comisia consultă, inter alia, producătorii 
de echipamente electrice și electronice,
reciclatorii, întreprinderile de tratare, 
organizațiile de mediu și asociațiile 
salariaților și ale consumatorilor.

(3) Înainte ca anexele să fie modificate, 
Comisia realizează o analiză de impact. 
De asemenea, aceasta consultă 
producătorii de echipamente electrice și 
electronice, reciclatorii, întreprinderile de 
tratare, organizațiile de mediu și asociațiile 
salariaților și ale consumatorilor.

Or. en
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Amendamentul 242
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atât timp cât materialele sau 
componentele sunt incluse în anexele V și 
VI la prezenta directivă, în temeiul 
articolul 5 alineatul (1) litera (b) din 
prezenta directivă, aplicațiile respective 
sunt, de asemenea, considerate exceptate 
de la cerințele de autorizare stabilite la 
articolul 58 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

eliminat

Or. pl

Justificare

Articolul 5 alineatul (4) introduce incertitudinea juridică între RoHS și REACH. O derogare 
evaluată în temeiul criteriilor RoHS nu poate influența dispozițiile REACH. Această situație 
ar crea un haos la nivelul societăților, întrucât acestea nu ar mai ști unde să caute 
informațiile relevante.

Amendamentul 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atât timp cât materialele sau 
componentele sunt incluse în anexele V și 
VI la prezenta directivă, în temeiul 
articolul 5 alineatul (1) litera (b) din 
prezenta directivă, aplicațiile respective 
sunt, de asemenea, considerate exceptate 
de la cerințele de autorizare stabilite la 
articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006.

(4) Atât timp cât materialele sau 
componentele sunt incluse în anexele V și 
VI la prezenta directivă, în temeiul 
articolul 5 alineatul (1) litera (b) din 
prezenta directivă, aplicațiile respective 
sunt, de asemenea, considerate exceptate 
de la cerințele de autorizare stabilite la 
articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 pe perioada de 
validitate a derogării acordate în temeiul 
prezentei directive.
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Atât timp cât utilizarea unei substanțe este 
autorizată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
aplicațiile în cauză fac obiectul, pe 
perioada de validitate a autorizației 
acordate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006, unei derogări de la 
cerințele privind cererile de derogare 
stabilite de prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea unor dispozitive cu adevărat inovatoare va necesita, prin definiție, utilizarea 
singurei soluții tehnologice cunoscute și disponibile la momentul realizării dispozitivelor 
respective, iar pentru aceasta va fi nevoie să se acorde derogări. Orice cerință de obținere, 
înainte de punerea pe piață, a unei duble derogări pentru aceeași cerere (de exemplu, o 
derogare RoHS și o autorizație REACH) ar fi mult prea împovărătoare, mai ales având în 
vedere că, în acest caz, ar trebui inclus vastul regim privind derogările.

Amendamentul 244
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia modifică anexa V, explicând 
în detaliu derogările și definind fiecare 
derogare în parte, în conformitate cu 
criteriile stabilite la articolul 5 alineatul 
(1) literele (b) și (bb). Măsurile respective, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (2).

Or. pl

Justificare

Articolul 5 alineatul (4) introduce incertitudinea juridică între RoHS și REACH. O derogare 
evaluată în temeiul criteriilor RoHS nu poate influența dispozițiile REACH. Această situație 
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ar crea un haos la nivelul societăților, întrucât acestea nu ar mai știi unde să caute 
informațiile relevante. În locul dispozițiilor acestui articol, Comisia este autorizată să 
introducă modificările necesare în anexa V și să diferențieze în funcție de tipul derogării.

Amendamentul 245
Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cel târziu până la [...*], Comisia 
decide, prin acte delegate în conformitate 
cu articolul 18, care dintre derogările 
acordate în anexa V se aplică, de 
asemenea, instrumentelor industriale de 
monitorizare și de control. În cazul în 
care nu este luată nicio decizie în acest 
termen, derogările acordate în anexa V se 
aplică, de asemenea, instrumentelor 
industriale de monitorizare și de control.
* a se introduce data corespunzătoare la 
optsprezece luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei Directive.

Or. en

Justificare

Comisia a solicitat unui consultant să analizeze derogările pentru categoriile 8 și 9 în 
perspectiva reformării.  Consultantul nu a analizat derogările deja acordate altor categorii, 
considerând că acestea se aplică și categoriilor 8 și 9.  Totuși, în absența unei analize 
specifice, Comisia nu a păstrat aceste derogări, lăsând societăților sarcina de a prezenta 
cereri de derogare relevante. Întrucât instrumentele industriale de monitorizare și de control 
au un ciclu de proiectare relativ lung, societățile ar trebui să știe în cel mai scurt timp dacă 
aceste derogări se aplică și produselor lor.
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Amendamentul 246
Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Comisia poate, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 18, modifica și 
completa cu noi elemente anexa VIb.

Or. en

(Amendament corelat cu amendamentul care introduce o nouă anexă VIb)

Justificare

Trebuie creat un mecanism care să permită Comisiei să adauge noi elemente unei cereri de 
derogare sau de reînnoire a unei derogări.

Amendamentul 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care utilizarea unei 
substanțe este autorizată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se 
consideră că echipamentele care folosesc 
substanța respectivă se conformează 
cerințelor relevante prevăzute de prezenta 
directivă pe durata de valabilitate a 
autorizării, care este stabilită în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.

Or. fr

Justificare

Propunerea Comisiei precizează că nu va fi necesar ca materialele sau componentele supuse 
derogării în temeiul RoHS să obțină autorizare în temeiul REACH. Întrucât Directiva 
REACH intră în vigoare înaintea Directivei RoHS, este important să se asigure faptul că și 
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reciproca este valabilă, pentru a evita în mod simultan incertitudinea juridică și sarcinile 
administrative excesive.

Amendamentul 248
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atât timp cât utilizarea unei 
substanțe este autorizată în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, se 
consideră că aceste echipamente respectă, 
pe perioada de validitate a autorizației 
acordate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006, cerințele stabilite de 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Deși în  propunerea de reformare RoHS se specifică că nu va fi necesară obținerea de 
autorizații REACH pentru derogările RoHS, există totuși în continuare o incertitudine 
juridică deoarece cerințele privind autorizațiile REACH vor intra în vigoare înaintea 
directivei reformate RoHS. Prin urmare, autorizațiile acordate în temeiul REACH ar trebui 
să facă obiectul unei derogări în temeiul RoHS pe perioada de validitate stabilită, 
asigurându-se astfel certitudine juridică pentru producătorii de EEE.

Amendamentul 249
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Cererea de derogare și reînnoire a unei 

derogări
(1) O cerere de derogare este prezentată în 
conformitate cu dispozițiile următoarelor 
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alineate. 
(2) Cererea este transmisă Comisiei. 
Comisia:
(a) confirmă primirea cererii, în scris, în 
termen de 14 zile de la primirea acesteia. 
Confirmarea indică data primirii cererii;
(b) informează, fără întârziere, statele 
membre cu privire la cerere și o pune la 
dispoziția acestora, împreună cu celelalte 
informații furnizate de solicitant care nu 
reprezintă informații ce fac obiectul unui 
brevet; 
(c) publică un rezumat al cererii 
menționate la alineatul (3) litera (e), 
având în vedere considerentele care fac 
obiectul confidențialității comerciale și 
proprietății intelectuale.
(3) Cererea conține următoarele 
informații: 
(a) numele și adresa producătorului;
(b) materialul sau componenta și 
aplicațiile specifice pentru care se solicită 
derogarea, precum și caracteristicile 
materialului sau componentei;
(c) o justificare a derogării în 
conformitate cu criteriile stabilite la 
articolul 5, incluzând o analiză a 
substanțelor sau tehnicilor alternative. 
Această justificare poate fi prezentată sub 
forma unei descrieri a studiilor realizate, 
în special, în cazul în care sunt 
disponibile, a studiilor independente 
verificate de alte entități;
(d) după caz, o indicare a informațiilor 
care ar trebui considerate brevete însoțită 
de o justificare verificabilă;
(e) un rezumat al cererii;
(f) tipul derogării (A sau B) la care se 
aplică cererea.
(4) Comisia examinează cererea de 
derogare și realizează un studiu 
independent privind justificarea 
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respectivei derogări.
(5) În cadrul examinării cererii Comisia 
are în vedere posibilitățile IMM-urilor de 
a respecta dispozițiile alineatului (3) 
literele (b) și (c).
(6) Comisia ia decizia cu privire la toate 
cererile, inclusiv cererile de reînnoire, 
într-un termen rezonabil. Cererile de 
reînnoire în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2a) sunt prezentate nu mai 
târziu de 24 de luni înainte de data 
revizuirii derogării, ținând seama de
necesitatea asigurării certitudinii juridice 
pentru operatorii economici în așteptarea 
unei decizii a Comisiei. 
(7) Comisia adoptă normele de punere în 
aplicare privind aplicarea prezentului 
articol, ținând seama de situația IMM-
urilor, incluzând normele privind 
formatul și tipul informațiilor de furnizat 
la prezentarea unei cereri de derogare sau 
de reînnoire, inclusiv o analiză a 
alternativelor și, după caz, dacă sunt 
disponibile alternative adecvate, planurile 
de substituire astfel cum sunt menționate 
în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

Or. pl

Justificare

Prezentul articol introduce o metodă sistematică de acordare a derogărilor și autorizează 
Comisia să creeze un formular de declarație privind derogarea.
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Amendamentul 250
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Nanomateriale

(1) Operatorii economici informează 
Comisia cu privire la utilizarea de 
nanomateriale în EEE și îi furnizează 
acesteia toate informațiile relevante legate 
de siguranța acestora, pe întreaga 
perioadă a ciclului lor de viață, pentru 
sănătatea umană și pentru mediu.
(2) Cel târziu până la [...*], ținând seama 
de informațiile furnizate de către 
operatorii economici în temeiul 
alineatului (1), Comisia evaluează 
siguranța nanomaterialelor din EEE 
pentru sănătatea umană și pentru mediu, 
în special pe parcursul utilizării și tratării 
acestora, și prezintă rezultatele evaluării 
sale într-un raport adresat Parlamentului 
European și Consiliului. Dacă este 
necesar, acest raport este însoțit de o 
propunere legislativă de gestionare 
adecvată a riscurilor prezentate de 
nanomaterialele din EEE.
(3) Operatorii economici etichetează EEE 
care conțin nanomateriale cel târziu până 
la [...*].
* a se introduce data la optsprezece luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.
* a se introduce data la optsprezece luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se remedieze absența de informații referitoare la utilizarea și siguranța 
nanomaterialelor din EEE. Ar trebui ca producătorii să aibă obligația de transmite informații 
privind utilizările și siguranța nanomaterialelor pentru a permite Comisiei să pregătească 
inițiativele legislative necesare. Consumatorii ar trebui să știe dacă EEE conțin 
nanomateriale.

Amendamentul 251
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de implementare Acte delegate

Or. en

(În relație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a 
actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.)

Justificare

Tratatul de la Lisabona a introdus articolul 290 privind actele delegate și articolul 291 
privind actele de punere în aplicare. Termenul „de implementare” ar putea, prin urmare, fi 
înțeles ca limitându-se la „măsuri de implementare”.  Cu toate acestea, în ceea ce privește 
măsurile luate în temeiul acestui articol, se aplică articolul 290 și nu articolul 291. Prin 
urmare, terminologia ar trebui modificată în mod corespunzător.

Amendamentul 252
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsuri detaliate pentru: Cel târziu până la [...*], Comisia adoptă, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolul 18, măsuri detaliate pentru:
* se introduce data la optsprezece luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei Directive.
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Or. en

(În relație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a 
actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.)

Justificare

Este necesar să existe un termen clar de adoptare a actelor delegate.

Amendamentul 253
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de implementare eliminat
Comisia adoptă măsuri detaliate pentru:

cererile de derogare, inclusiv formatul și 
tipul de informații care trebuie furnizate 
în momentul depunerii cererilor 
respective, analiza alternativelor și, dacă 
există alternative adecvate, planurile de 
înlocuire menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
- respectarea valorilor concentrației 
maxime stabilite la articolul 4 
alineatul (2); 
- implementarea articolului 5 
alineatul (2), având în vedere necesitatea 
asigurării certitudinii juridice pentru 
operatorii economici în așteptarea unei 
decizii a Comisiei privind prelungirea 
derogărilor. 
Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

Or. pl
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Justificare

Acest articol a devenit inutil. Dispozițiile prezentului articol sunt cuprinse în articolul 5a, 
articolul 4 alineatul (8) și articolul 5 alineatele (2) și (2a).

Amendamentul 254
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cererile de derogare, inclusiv formatul și 
tipul de informații care trebuie furnizate 
în momentul depunerii cererilor 
respective, analiza alternativelor și, dacă 
există alternative adecvate, planurile de 
înlocuire menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

eliminat

Or. en

[Prezentul amendament înlocuiește amendamentul 46 și este corelat cu amendamentul care 
introduce un nou alineat (2a) la articolul 5 și anexa VIb.]

Justificare

Prezentul amendament se inspiră din discuțiile în curs în cadrul Consiliului. Ar trebui să 
existe cerințe clare pentru depunerea unei cereri de derogare sau de reînnoire a unei 
derogări.

Amendamentul 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cererile de derogare, inclusiv formatul și 
tipul de informații care trebuie furnizate în 
momentul depunerii cererilor respective, 
analiza alternativelor și, dacă există 
alternative adecvate, planurile de înlocuire 

– cererile de derogare, inclusiv formatul și 
tipul de informații verificabile care trebuie 
furnizate în momentul depunerii cererilor 
respective, precum și orientări detaliate, 
inclusiv analiza alternativelor pe baza 
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menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006.

ciclului de viață și, dacă există alternative 
adecvate, planurile de înlocuire menționate 
în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, 
inclusiv perioadele de tranziție necesare 
pentru certificarea regulamentară și 
existența unei disponibilități suficiente a 
unor alternative adecvate. Pe site-ul 
Comisiei trebuie să figureze un calendar 
clar al termenelor pentru procedura de 
derogare, care să includă trimiteri 
relevante la procedurile ECHA.
Documentele și dosarele care trebuie 
depuse în cadrul cererii de derogare 
trebuie, în măsura posibilului, să includă 
datele și informațiile necesare în cadrul 
procedurii de autorizare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH).

Or. en

Justificare

O transformare automată a unei autorizări acordate în temeiul regulamentului REACH într-o 
derogare în temeiul regulamentului RoHS creează dificultăți juridice, având în vedere 
diferențele de procedură și de domeniu de aplicare, precum și diferitele implicații pentru 
producătorii din țări terțe. Totuși, pentru a reduce sarcina administrativă a solicitanților,
documentele și datele necesare în cadrul unei cereri de derogare în temeiul RoHS ar trebui, 
atât cât este posibil având în vedere procedurile și criteriile specifice de derogare în temeiul 
RoHS, să corespundă, la nivelul formatului și al conținutului, cerințelor corespunzătoare din 
cadrul procedurii de autorizare REACH.

Amendamentul 256
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- respectarea valorilor concentrației 
maxime stabilite la articolul 4 
alineatul (2);

- mandatarea fără întârziere a 
organismelor europene de standardizare 
să elaboreze standarde armonizate 
referitoare la respectarea cerințelor RoHS 
pentru fiecare categorie de produse 
enumerată în anexa I. Definiția 
termenului „material omogen” de la 
articolul 3 litera (l) se utilizează drept 
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bază comună pentru specificațiile 
ulterioare în procesul de standardizare, în 
special în pregătirea eșantioanelor;

Or. en

Justificare

Detaliile tehnice, precum conformitatea cu valorile concentrației maxime, ar trebui să fie 
specificate prin intermediul instituirii de standarde armonizate.

Amendamentul 257
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- implementarea articolului 5 
alineatul (2), având în vedere necesitatea 
asigurării certitudinii juridice pentru 
operatorii economici în așteptarea unei 
decizii a Comisiei privind prelungirea 
derogărilor.

eliminat

Or. en

[Prezentul amendament este corelat cu amendamentul prin care se introduce un nou alineat 
(2b) la articolul 5].

Justificare

Se propune ca implementarea articolului 5 alineatul (2) să se facă în cadrul procedurii 
legislative ordinare.

Amendamentul 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- implementarea articolului 5 alineatul (2), - implementarea articolului 5 alineatul (2), 



PE439.897v01-00 56/115 AM\809039RO.doc

RO

având în vedere necesitatea asigurării 
certitudinii juridice pentru operatorii 
economici în așteptarea unei decizii a
Comisiei privind prelungirea derogărilor.

având în vedere necesitatea asigurării 
certitudinii juridice pentru operatorii 
economici în ceea ce privește revizuirea, 
termenul-limită de depunere a cererii și 
datele de expirare a deciziei Comisiei 
privind prelungirea derogărilor.

Or. en

Justificare

Această dispoziție asigură consecvența cu dispozițiile suplimentare referitoare la procedura 
derogărilor de la articolul 5 alineatul (2).

Amendamentul 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- implementarea articolului 5 alineatul (2), 
având în vedere necesitatea asigurării 
certitudinii juridice pentru operatorii 
economici în așteptarea unei decizii a
Comisiei privind prelungirea derogărilor.

- implementarea articolului 5 alineatul (2), 
având în vedere necesitatea asigurării 
certitudinii juridice pentru operatorii 
economici în ceea ce privește revizuirea, 
termenul-limită de depunere a cererii și 
datele de expirare a derogărilor.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este să asigure o mai mare certitudine și previzibilitate juridică.

Amendamentul 260
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- implementarea articolului 5 alineatul (2), 
având în vedere necesitatea asigurării 

- implementarea articolului 5 alineatul (2), 
având în vedere necesitatea asigurării 
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certitudinii juridice pentru operatorii 
economici în așteptarea unei decizii a
Comisiei privind prelungirea derogărilor.

certitudinii juridice pentru operatorii 
economici în ceea ce privește revizuirea, 
termenul-limită de depunere a cererii și 
datele de expirare a derogărilor.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 5 alineatul (2). Conceptele de revizuire, termen-limită de depunere a 
cererii și date de expirare au fost introduse de amendamentul propus referitor la articolul 5 
alineatul (2). Pentru a asigura consecvența în cadrul derogării, articolul 6 a treia liniuță ar 
trebui să se refere, de asemenea, la aceste concepte.

Amendamentul 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cerințele de etichetare pentru substanțele 
incluse în anexa IVa (nouă), în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1b) 
(nou), cu privire la îmbunătățirea 
posibilităților de reciclare. Aceste cerințe 
țin seama de dispozițiile din Directiva 
2005/32/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire 
a unui cadru pentru stabilirea cerințelor 
în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor consumatoare de 
energie, evitând crearea de suprapuneri 
cu aceasta din urmă, dar stabilind sinergii 
dacă este posibil. Trebuie să se elaboreze 
un standard pentru identificarea și 
depistarea nanomaterialelor, care să fie 
folosit în sensul prezentei directive, dar și 
în vederea unei aplicări pe scară mai 
largă a celorlalte acte legislative care sunt 
relevante pentru nanomateriale.

Or. en
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Justificare

Pentru anumite substanțe, studiul efectuat de Öko-Institut a recomandat etichetarea. În cazul 
în care etichetarea îmbunătățește posibilitățile de reciclare și securitatea în timpul tratării 
DEEE și informarea consumatorilor, aceasta ar trebui să fie luată în considerare. În acest 
context, ar trebui să se reflecteze mai mult asupra modalităților de îmbunătățire a 
posibilităților de reciclare a materialelor plastice prin metode mai eficiente de efectuare a 
distincției între materialele plastice care conțin halogeni și alte tipuri de materiale plastice. 
Trebuie asigurată o legătură optimă cu Directiva privind proiectarea ecologică. 
[Amendament corelat cu amendamentul referitor la articolul 4 alineatul (1b) (nou) și cu 
amendamentul referitor la anexa IVa (nouă)].

Amendamentul 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- extinderea și posibila instituționalizare a 
canalelor de schimb de informații cu 
țările terțe, prin intermediul dialogului 
privind reglementarea, al serviciilor 
internaționale de asistență sau al 
programelor de formare profesională, 
pentru a garanta că informațiile privind 
dispozițiile RoHS sunt disponibile și 
înțelese în țările terțe.

Or. en

Justificare

Întrucât importul produselor pe piața comunitară este afectat în mod direct de dispozițiile 
Directivei RoHS, ar trebui să existe o posibilitate pentru societățile cu sediul în țările terțe de 
a obține consiliere și informații prin intermediul dialogului privind reglementarea, al 
programelor de formare sau în alt mod. Un serviciu internațional de asistență în cadrul 
ECHA, care să furnizeze, de asemenea, informații cu privire la cerințele specifice referitoare 
la EEE în temeiul dispozițiilor Directivei RoHS ar putea fi una dintre opțiuni. Acest lucru 
constituie o ilustrare și un efect al faptului că Directiva RoHS a devenit un act legislativ 
recunoscut la nivel internațional, care a reprezentat o sursă de inspirație pentru acte 
legislative similare în anumite țări terțe.
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Amendamentul 263
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- aplicarea cerințelor privind etichetarea 
pentru nanomateriale de la articolul 5a 
alineatul (3). 

Or. en

[Amendamentul este corelat cu amendamentul la noul articol 5a alineatul (3)].

Justificare

Pentru a garanta o etichetare armonizată a nanomaterialelor conținute în EEE, Comisiei ar 
trebui să îi fie conferite competențe de adoptare a unor norme detaliate privind aplicarea 
acestei cerințe.

Amendamentul 264
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- formatul și conținutul dosarelor 
prezentate în temeiul articolului 4 
alineatul (7).

Or. en

Justificare

Scopul este de a asigura o certitudine sporită.
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Amendamentul 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia mandatează fără întârziere 
organismele europene de standardizare să 
elaboreze standarde armonizate 
referitoare la respectarea cerințelor RoHS 
pentru fiecare categorie de produse 
enumerată în anexa I. 

Or. en

Justificare

Standardele armonizate vor ajuta producătorii să asigure respectarea prezentei directive și 
să furnizeze detaliile tehnice necesare cu privire la fiecare categorie, pe baza definiției 
materialelor omogene.

Amendamentul 266
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (2).

eliminat

Or. en

(Prezentul amendament este corelat cu amendamentul referitor la articolul 6 primul paragraf 
partea introductivă. În relație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu 

noua procedură a actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.)
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Justificare

Referința la competențele delegate apare în paragraful introductiv al prezentului articol.

Amendamentul 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește, de asemenea, până la 
acea dată, domeniul de aplicare al 
excluderii și lista echipamentelor excluse 
de la articolul 2 al prezentei Directive și, 
pe baza unei evaluări extinse a 
impactului, sugerează includerea unor 
categorii suplimentare de produse, dacă 
acest lucru este considerat a fi benefic din 
perspectiva obiectivelor prezentei 
directive. Ar trebui acordată o atenție 
deosebită posibilei includeri a unor 
consumabile și accesorii specifice, sau a 
echipamentelor care fac parte dintr-un alt 
tip de echipament care nu intră sub 
incidența prezentei directive, în 
conformitate cu articolul 2.

Or. en

Justificare

Evaluările de impact cu privire la includerea unor noi categorii de produse nu au fost 
efectuate decât în mod fragmentar. Prin urmare, o listă cuprinzătoare de echipamente excluse 
este considerată necesară. Cu toate acestea, în cazul echipamentelor care prezintă relevanță 
pentru substanțele interzise și care nu intră, în mod similar, sub incidența unor acte 
legislative de alt tip, ar trebui să se prezinte sugestii referitoare la includere cu ocazia 
următoarei revizuiri (radiourile de automobil, monitoarele din avioane, consumabilele și 
accesoriile precum cartușele de cerneală, telecomenzile etc.).
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Amendamentul 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Înainte de [...*], Comisia revizuiește 
măsurile prevăzute de prezenta directivă 
în așa fel încât să se țină seama în mod 
corespunzător de dovezile științifice noi.
1. De asemenea, Comisia analizează, 
până la data respectivă, iar ulterior din 
patru în patru ani, necesitatea extinderii 
listei de substanțe sau grupuri de 
substanțe din anexa IV și din anexa IVa, 
în special – dar nu în mod exclusiv – cu 
privire la substanțele enumerate în anexa 
III, pe baza datelor științifice și ținând 
seama de principiul precauției.
La această revizuire, se acordă o atenție 
deosebită următoarelor efecte ale acestor 
substanțe sau grupuri de substanțe:
- fezabilitatea și rentabilitatea reutilizării 
EEE și ale reciclării materialelor 
rezultând din deșeurile provenite din 
EEE;
- expunerea cumulativă și inacceptabilă a 
lucrătorilor implicați în colectarea, 
reutilizarea, reciclarea și tratarea 
materialelor rezultând din deșeurile 
provenite din EEE;
- potențialul de eliberare în mediu al 
acestor substanțe și materiale sau al 
produșilor periculoși rezultați în urma 
transformării sau degradării acestora ori 
al deșeurilor lor periculoase pe parcursul 
producției, utilizării, al pregătirii pentru 
reutilizare, al reciclării sau al altor 
tratamente ale materialelor rezultând din 
deșeurile provenite din EEE, inclusiv pe 
parcursul operațiunilor substandard din 
Uniune și țările terțe, în special al 
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procedeelor de tratare termică;
- posibilitatea de înlocuire cu substitute 
sau tehnologii alternative care au efecte 
mai puțin nocive asupra mediului, 
sănătății și siguranței consumatorilor, 
ținând seama de posibilitatea de a acorda 
derogări pentru aplicațiile în cazul cărora 
astfel de substitute sau tehnologii 
alternative nu sunt încă disponibile.
Măsurile destinate să modifice elemente 
esențiale ale prezentei directive sunt 
adoptate în conformitate cu articolul 289 
din tratat. În cazul în care substanțele 
enumerate la anexa III sunt recomandate 
de studiul relevant al experților și nu sunt 
incluse în propunerea de revizuire, 
Comisia ar trebui să furnizeze o 
justificare specifică. Atunci când se 
propun amendamente la anexele IV și 
IVa, se face referire la orice dosar, orice 
raport privind siguranța substanțelor 
chimice sau orice evaluare a riscurilor 
care prezintă relevanță și care sunt 
prezentate Agenției Europene pentru 
Produse Chimice în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sau 
al altor regulamente comunitare. 
* a se insera data de patru ani de la 
intrarea în vigoare a directivei.

Or. en

Justificare

Este necesar ca introducerea unei noi anexe cu substanțe care trebuie etichetate (anexa IVa 
nouă) să fie menționată în acest amendament. Noile decizii privind interzicerea unor 
substanțe reprezintă un element esențial al prezentei directive și ar trebui, prin urmare, să fie 
adoptate în conformitate cu procedura de codecizie, din patru în patru ani. Această revizuire 
ar trebui să se bazeze pe criterii clare, care se concentrează asupra stadiului de deșeuri al 
EEE, dar care țin seama, de asemenea, de sănătatea umană în timpul etapelor de producție și 
utilizare. În cazul în care Comisia nu sugerează includerea unei substanțe care a fost propusă 
spre includere de un studiu corespunzător al experților, ea ar trebui să își justifice decizia.
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Amendamentul 269
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Revizuire

Înainte de [...*], Comisia revizuiește 
măsurile prevăzute de prezenta directivă 
în așa fel încât să se țină seama în mod 
corespunzător de dovezile științifice noi.
În special, până la data respectivă, 
Comisia prezintă propuneri de includere a 
echipamentelor care se încadrează în 
categoriile 8, 9 și 11 în domeniul de 
aplicare a articolului 4 alineatul (1a).
De asemenea, Comisia analizează, până 
la data respectivă, iar ulterior din patru în 
patru ani, necesitatea extinderii listei de 
substanțe sau grupuri de substanțe din 
anexa IV, în special cu privire la 
substanțele enumerate în anexa III, pe 
baza datelor științifice și ținând seama de 
principiul precauției.
La această revizuire, se acordă o atenție 
deosebită următoarelor efecte ale acestor 
substanțe sau materiale: 
- fezabilitatea și rentabilitatea reutilizării 
și reciclării;
- expunerea cumulativă, dacă este cazul, a 
lucrătorilor implicați în colectare, 
reutilizare, reciclare și tratare;
- potențialul de eliberare în mediu al 
acestor substanțe și materiale sau al 
produșilor periculoși rezultați în urma 
transformării sau degradării acestora ori 
al deșeurilor lor secundare periculoase pe 
parcursul utilizării, al reutilizării, al 
recuperării sau al eliminării, inclusiv pe 
parcursul operațiunilor substandard din 
Uniune și țările terțe, în special al 
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procedeelor de tratare termică.
Comisia analizează fezabilitatea înlocuirii 
acestor substanțe și materiale cu 
substitute mai sigure prin intermediul 
unor modificări de proiectare sau al unor 
materiale și componente care nu necesită 
niciunul dintre materialele sau 
substanțele menționate la articolul 4 
alineatul (1) și prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului 
până la data menționată anterior, iar 
ulterior din patru în patru ani, în vederea 
extinderii domeniului de aplicare al 
anexei IV, după caz.
* a se insera data de patru ani de la 
intrarea în vigoare a directivei.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 48)

Justificare

RoHS este o directivă cu un obiectiv unic: restricționarea substanțelor periculoase din EEE. 
RoHS a fost adoptată prin codecizie. Orice restricții ulterioare ar trebui să fie în continuare 
adoptate prin codecizie. Directiva ar trebui să stabilească criterii clare pentru revizuirile 
viitoare. Acestea ar trebui să includă consecințele economice asupra reutilizării și reciclării, 
expunerea lucrătorilor și eliberarea în mediu, inclusiv eliberarea produșilor rezultați în urma 
transformării (precum dioxinele) sau formarea deșeurilor secundare (de ex. deșeurile 
periculoase rezultate în urma incinerării). Ar trebui să fie realizate revizuiri din patru în 
patru ani.

Amendamentul 270
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
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Revizuire
Înainte de [...*], Comisia revizuiește 
măsurile prevăzute de prezenta directivă 
în așa fel încât să se țină seama în mod 
corespunzător de dovezile științifice noi.
În special, până la data respectivă, 
Comisia prezintă propuneri de includere a 
echipamentelor care se încadrează în 
categoriile 8, 9 și 11 în domeniul de 
aplicare a articolului 4 alineatul (1a).
De asemenea, Comisia analizează, până 
la data respectivă, iar ulterior din patru în 
patru ani, necesitatea extinderii listei de 
substanțe sau grupuri de substanțe din 
anexa IV, în special cu privire la 
substanțele enumerate în anexa III, pe 
baza datelor științifice și ținând seama de 
principiul precauției.
La această revizuire, se acordă o atenție 
deosebită următoarelor efecte ale acestor 
substanțe sau materiale: 
- efectele nefaste asupra sănătății umane 
și a mediului în timpul utilizării 
echipamentelor electrice și electronice;
- fezabilitatea și rentabilitatea reutilizării 
și reciclării;
- expunerea cumulativă a lucrătorilor 
implicați în colectare, reutilizare, 
reciclare și tratare;
- potențialul de eliberare în mediu al 
acestor substanțe și materiale sau al 
produșilor periculoși rezultați în urma 
transformării acestora ori al deșeurilor 
lor secundare pe parcursul recuperării, 
utilizării sau eliminării, inclusiv al 
operațiunilor substandard din Uniune și 
țările terțe, în special al procedeelor de 
tratare termică.
Comisia analizează fezabilitatea înlocuirii 
acestor substanțe și materiale cu 
substitute mai sigure și prezintă propuneri 
Parlamentului European și Consiliului 
până la data menționată anterior, iar 
ulterior din patru în patru ani, în vederea 
extinderii domeniului de aplicare a anexei 
IV, după caz.
* a se insera data (48 de luni de la 
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intrarea în vigoare).

Or. de

Justificare

În criteriile sale de revizuire viitoare, Directiva ar trebui, de asemenea, să țină seama de 
pericolele pe care le prezintă substanțele periculoase în timpul utilizării echipamentelor 
electrice și electronice.

Amendamentul 271
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Adaptare la REACH

Atunci când se adoptă noi restricții 
referitoare la introducerea pe piață a 
substanțelor utilizate în compoziția EEE, 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006, anexele relevante din prezenta 
directivă se modifică în consecință, în 
conformitate cu data de expirare 
aplicabilă substanțelor cu grad ridicat de 
risc pentru care nu s-a acordat nicio 
autorizare sau cu data aplicării restricției, 
după caz. 
Comisia adoptă aceste măsuri prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 18.

Or. en

(Acest amendament înlocuiește amendamentul 49 depus de raportor. În relație cu înlocuirea 
fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a actelor delegate în 

temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

Justificare

Este necesar să se introducă un mecanism care să permită preluarea în RoHS a acelor 
restricții și eliminări progresive din cadrul autorizațiilor care sunt adoptate în temeiul 
REACH.
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Amendamentul 272
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Revizuire
În urma unei evaluări extinse a 
impactului, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
până la data de xxxx* un raport de 
evaluare a domeniului de aplicare a 
directivei, însoțit, după caz, de propuneri 
privind măsurile necesare în vederea 
modificării domeniului de aplicare a 
directivei pentru a include toate deșeurile 
provenite din EEE. 
* Patru ani de la intrarea în vigoare a directivei.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare a directivei acoperă, în prezent, numai categoriile prevăzute în anexa I 
și specificate în anexa II. Pentru a obține beneficii maxime pentru mediu în urma aplicării 
directivei, domeniul de aplicare a acesteia ar trebui extins la toate DEEE. Cu toate acestea, 
domeniul de aplicare a directivei nu ar trebui să fie modificat în mod fundamental decât după 
efectuarea unei evaluări complete a impactului. Prezentul amendament specifică, prin 
urmare, faptul că se efectuează o evaluare a impactului înainte de revizuirea și posibila 
modificare a domeniului de aplicare a directivei, pentru a include toate deșeurile de 
echipamente electrice și electronice.



AM\809039RO.doc 69/115 PE439.897v01-00

RO

Amendamentul 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care noi restricții sau obligații 
de autorizare sunt adoptate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 cu privire la substanțele 
periculoase din EEE, anexele 
corespunzătoare la prezenta directivă se 
modifică în consecință.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament asigură coerența cu legislația privind produsele chimice bazată pe 
Regulamentul REACH. În cazul în care se adoptă decizii în conformitate cu Regulamentul 
REACH cu privire la restricții sau obligații de autorizare pentru substanțe specifice care sunt 
relevante pentru EEE, acest lucru ar trebui să se reflecte în mod automat în anexa IV la 
Regulamentul RoHS. 

Amendamentul 274
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ori de câte ori acest lucru este 
justificat de riscurile prezentate de un 
produs, producătorii testează prin 
eșantionare EEE comercializate, pentru a 
proteja sănătatea și siguranța 
consumatorilor, investigând și, după caz, 
ținând un registru de reclamații, EEE 
neconforme și rechemări ale unor produse, 

(5) În ceea ce privește riscurile prezentate 
de un produs, producătorii testează prin 
eșantionare EEE comercializate, pentru a 
proteja mediul și sănătatea și siguranța 
umană, investigând și, după caz, ținând un 
registru de reclamații, EEE neconforme și 
rechemări ale unor produse, și informează 
distribuitorii privind orice astfel de 
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și informează distribuitorii privind orice 
astfel de activități de monitorizare.

activități de monitorizare.

Or. sv

Amendamentul 275
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un EEE pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform 
legislației comunitare de armonizare 
aplicabile iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a pune respectivul EEE în 
conformitate, pentru a-l retrag sau pentru a-
l rechema, după caz. În plus, în cazul în 
care EEE prezintă un risc, producătorii 
informează imediat în acest sens 
autoritățile naționale competente din statele 
membre în care au pus la dispoziție pe 
piață EEE, indicând detaliile, în special cu 
privire la neconformitate și la orice măsuri 
corective luate.

(8) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un EEE pe care l-au 
introdus pe piață nu este conform 
legislației comunitare de armonizare 
aplicabile iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a pune respectivul EEE în 
conformitate, pentru a-l retrage sau pentru 
a-l rechema, după caz. În plus, producătorii 
informează imediat în acest sens 
autoritățile naționale competente din statele 
membre în care au pus la dispoziție pe 
piață EEE, indicând detaliile, în special cu 
privire la neconformitate și la orice măsuri 
corective luate.

Or. sv

Justificare

Este important ca autoritățile să primească informațiile referitoare la faptele petrecute, 
pentru a putea desfășura o analiză independentă a riscurilor.

Amendamentul 276
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii, în urma unei cereri (9) Producătorii, în urma unei cereri din 
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motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea EEE, 
într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de 
către autoritatea respectivă. Aceștia 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de EEE pe care aceștia le-au 
introdus pe piață.

partea unei autorități naționale competente, 
îi furnizează acesteia toate informațiile și 
documentația necesară pentru a demonstra 
conformitatea EEE, într-o limbă care poate 
fi ușor înțeleasă de către autoritatea 
respectivă. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
EEE pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Or. sv

Justificare

Autoritățile trebuie să fie în măsură să solicite informații relevante pentru a-și îndeplini 
atribuțiile de supraveghere.

Amendamentul 277
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea EEE, 
într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de 
către autoritatea respectivă. Aceștia 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice 
acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de EEE pe care 
aceștia le-au introdus pe piață.

(9) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea EEE, 
într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de 
către autoritatea respectivă.

Or. en

Justificare

Obligațiile producătorilor în ceea ce privește produsele neconforme sunt deja stabilite în alte 
directive „noua abordare” care reglementează siguranța produselor.
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Amendamentul 278
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să păstreze la dispoziția autorităților 
naționale de supraveghere, timp de zece 
ani, declarația de conformitate CE și 
documentația tehnică;

(a) să păstreze la dispoziția autorităților 
naționale de supraveghere, timp de zece 
ani, declarația de conformitate CE și 
documentația tehnică după introducerea 
pe piață a EEE;

Or. en

Justificare

Referirea la „punerea la dispoziție pe piață” ar trebui înlocuită cu „introducerea pe piață”.
Noul cadru legislativ face referire întotdeauna la „introducerea pe piață” atunci când se 
definește data de debut a perioadei pentru care trebuie reținută declarația de conformitate.
Acest lucru se datorează faptului că „introducerea pe piață” înseamnă „punerea la dispoziție 
pentru prima dată a unui produs pe piața comunitară” (articolul R1 punctul 2 din Decizia nr. 
768/2008/CE) și reprezintă, așadar, o dată fixă unică. Pe de altă parte, un produs poate avea 
date multiple de „punere la dispoziție pe piață” și această referire ar conduce, astfel, la 
incertitudine juridică.

Amendamentul 279
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să păstreze la dispoziția autorităților 
naționale de supraveghere, timp de zece 
ani, declarația de conformitate CE și 
documentația tehnică;

(a) să păstreze la dispoziția autorităților 
naționale de supraveghere, timp de zece 
ani, declarația de conformitate CE și 
documentația tehnică după introducerea 
pe piață a EEE;

Or. en
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(Înlocuiește amendamentul 56).

Justificare

Termenul de zece ani necesită o dată de debut clară. 

Amendamentul 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să păstreze la dispoziția autorităților 
naționale de supraveghere, timp de zece 
ani, declarația de conformitate CE și 
documentația tehnică;

(a) să păstreze la dispoziția autorităților 
naționale de supraveghere, timp de zece 
ani, declarația de conformitate CE și 
documentația tehnică după introducerea 
pe piață a EEE;

Or. en

Justificare

Scopul este de a asigura o certitudine sporită. Legislația UE definește „introducerea pe 
piață” drept „punerea la dispoziție pentru prima dată a unui produs pe piața comunitară” și, 
așadar, aceasta reprezintă o dată fixă unică.

Amendamentul 281
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică pe EEE numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește EEE.

(3) În afara cazului în care sunt indicate 
numele și adresa reprezentantului 
autorizat, importatorii indică pe EEE 
numele, denumirea comercială înregistrată 
sau marca înregistrată și adresa la care pot 
fi contactați sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește EEE.
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Or. en

Justificare

Obligația de indicare a importatorului, pe lângă indicarea reprezentantului autorizat nu este 
necesară și creează sarcini administrative inutile. Este vorba în special de cazurile în care 
modelul este importat de către mai multe părți. Această modificare ar evita sarcinile 
administrative inutile pentru întreprinderi și crearea de confuzii pentru consumatori.

Amendamentul 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică pe EEE numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește EEE.

(3) Importatorii indică numele, denumirea 
comercială înregistrată sau marca 
înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați pe EEE sau pe ambalaj sau într-
un document care însoțește EEE.

Or. en

Justificare

Amendamentul are drept scop să asigure o mai mare claritate și să elimine divergențele 
privind interpretarea expresiei „dacă acest lucru nu este posibil”. 

Amendamentul 283
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Timp de zece ani importatorii păstrează 
la dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței o copie a declarației de conformitate 
CE și se asigură că documentația tehnică 
poate fi pusă la dispoziția autorităților 
respective, la cererea acestora.

(7) Timp de zece ani de la introducerea pe 
piață a EEE, importatorii păstrează la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței o copie a declarației de conformitate 
CE și se asigură că documentația tehnică 
poate fi pusă la dispoziția autorităților 
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respective, la cererea acestora.

Or. en

(Înlocuiește amendamentul 59).

Justificare

Termenul de zece ani necesită o dată de debut clară.

Amendamentul 284
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Timp de zece ani importatorii păstrează 
la dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței o copie a declarației de conformitate 
CE și se asigură că documentația tehnică 
poate fi pusă la dispoziția autorităților
respective, la cererea acestora.

(7) Timp de zece ani de la introducerea pe 
piață a EEE, importatorii păstrează la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței o copie a declarației de conformitate 
CE și se asigură că documentația tehnică 
poate fi pusă la dispoziția autorităților 
respective, la cererea acestora.

Or. en

Justificare

This text is consistent with  Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission 
proposal.When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”.  This 
is because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date.  In contrast, a product can have multiple "made available" dates.
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Amendamentul 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Timp de zece ani importatorii păstrează 
la dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței o copie a declarației de conformitate 
CE și se asigură că documentația tehnică 
poate fi pusă la dispoziția autorităților 
respective, la cererea acestora. 

(7) Timp de zece ani de la introducerea pe 
piață a EEE, importatorii păstrează la 
dispoziția autorităților de supraveghere a 
pieței o copie a declarației de conformitate 
CE și se asigură că documentația tehnică 
poate fi pusă la dispoziția autorităților 
respective, la cererea acestora. 

Or. en

Justificare

Scopul este de a asigura o certitudine sporită. Legislația UE definește „introducerea pe 
piață” drept „punerea la dispoziție pentru prima dată a unui produs pe piața comunitară” și, 
așadar, aceasta reprezintă o dată fixă unică.

Amendamentul 286
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care pun la dispoziție un 
EEE pe piață, distribuitorii acționează cu 
grija cuvenită privind cerințele aplicabile.

(1) În cazul în care pun la dispoziție un 
EEE pe piață, distribuitorii acționează cu 
grija cuvenită privind cerințele aplicabile, 
verificând în special dacă EEE poartă 
marcajul CE și dacă acesta este însoțit de 
documentele necesare, într-o limbă ușor 
de înțeles de către consumatori și alți 
utilizatori finali din statul membru în care 
EEE este pus la dispoziție pe piață, și dacă 
producătorul și importatorul au respectat 
cerințele prevăzute la articolul 7 
alineatele (6) și (7) și la articolul 9 
alineatul (3).
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Or. en

(Amendament corelat cu eliminarea articolului 10 alineatul (2) primul paragraf).

Justificare

Este oportun să se pună în evidență dispoziții specifice în contextul obligației distribuitorilor 
de a acționa cu grija cuvenită.

Amendamentul 287
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a pune la dispoziție un EEE 
pe piață, distribuitorii verifică dacă EEE 
poartă marcajul CE și dacă acesta este 
însoțit de documentele necesare, într-o 
limbă ușor de înțeles de către consumatori 
și alți utilizatori finali din statul membru 
în care EEE este pus la dispoziție pe piață, 
și dacă producătorul și importatorul au 
respectat cerințele prevăzute la articolul 7 
alineatele (5) și (6) și la articolul 9 
alineatul (3)].

eliminat

Or. en

Justificare

Prezenta dispoziție ar însemna că fiecare distribuitor ar trebui să deschidă ambalajul 
original al fiecărui EEE înainte de a-l pune la dispoziție pe piață. Acest lucru ar fi exagerat. 
În locul acestei dispoziții, se propune sublinierea acestor aspecte în contextul obligației de a 
acționa cu „grija cuvenită” de la articolul 10 alineatul (1). Acest lucru garantează că 
distribuitorii au responsabilitatea de a asigura faptul că pun la dispoziție numai produse care 
respectă aceste dispoziții, fără a-i obliga să deschidă ambalajul fiecărui produs în parte.
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Amendamentul 288
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația CE de conformitate 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate la articolul 4 a fost 
demonstrată.

(1) Declarația CE de conformitate 
stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor 
specificate în prezenta directivă a fost 
demonstrată.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se facă referire la conformitatea cu prezenta directivă, în ansamblul ei. 

Amendamentul 289
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pleacă de la premisa că 
echipamentele electrice și electronice care 
poartă marcajul CE sunt conforme cu 
prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Datorită faptului că valorile concentrației maxime (i.e. limitele procentuale) prevăzute de 
cerințele RoHS sunt aplicabile la nivelul „materialului omogen”, testarea conformității 
trebuie să aibă loc, de asemenea, la acest nivel.  La nivelul produsului finit, este posibil să se 
realizeze teste asupra întregului produs, dar nu este posibil ca produsul finit să fie descompus 
în mii de materiale omogene, pentru a le testa pe fiecare în mod individual. Dacă se respectă 
cerințele RoHS în vigoare, nu este practic ca testarea produselor finite să fie realizată chiar 
de către producătorii acestora. Prin urmare, producătorii își controlează lanțul de distribuție 
și utilizează documentația pentru a demonstra conformitatea.
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Amendamentul 290
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentele electrice și electronice care 
au fost supuse testelor și măsurătorilor, în 
conformitate cu standardele armonizate, ale 
căror specificații au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se 
consideră a fi conforme tuturor cerințelor 
relevante din prezenta directivă, la care se 
raportează aceste standarde.

Materialele, componentele și
echipamentele electrice și electronice care 
au fost supuse testelor sau măsurătorilor 
sau care au fost evaluate în conformitate 
cu standardele armonizate, ale căror 
specificații au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, se consideră a 
fi conforme tuturor cerințelor relevante din 
prezenta directivă, la care se raportează 
aceste standarde.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 16 primul paragraf.

Amendamentul 291
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Articolul 16 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentele electrice și electronice care 
au fost supuse testelor și măsurătorilor, în 
conformitate cu standardele armonizate, ale 
căror specificații au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se 
consideră a fi conforme tuturor cerințelor 
relevante din prezenta directivă, la care se 
raportează aceste standarde.

Materialele, componentele și piesele 
echipamentelor electrice și electronice 
care au fost supuse testelor și 
măsurătorilor, în conformitate cu 
standardele armonizate, ale căror 
specificații au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, se consideră a 
fi conforme tuturor cerințelor relevante din 
prezenta directivă, la care se raportează 
aceste standarde.

Or. pl
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Justificare

Aceste modificări au în vedere principiul conform căruia componentele care respectă 
dispozițiile directivei RoHS produc produse care respectă dispozițiile directivei RoHS. Dacă 
declarația de conformitate este emisă pentru un produs finit, trebuie să existe o modalitate de 
comunicare a informației respective în cadrul lanțului de distribuție pentru a reduce costurile 
societăților cu îndeplinirea criteriilor de conformitate de către produsele lor. O soluție ar fi 
emiterea de către producători a unei declarații voluntare privind materialele, care ar putea 
furniza informații suplimentare pentru organismele de control. Cu toate acestea, declarația 
de conformitate nu poate fi considerată un substitut pentru raportul de teste și măsurători.

Amendamentul 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentele electrice și electronice care 
au fost supuse testelor și măsurătorilor, în 
conformitate cu standardele armonizate, ale 
căror specificații au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se 
consideră a fi conforme tuturor cerințelor 
relevante din prezenta directivă, la care se 
raportează aceste standarde.

Materialele, componentele sau
echipamentele electrice și electronice care 
au fost supuse testelor sau măsurătorilor 
sau care au fost evaluate în conformitate 
cu standardele armonizate, ale căror 
specificații au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, se consideră a 
fi conforme tuturor cerințelor relevante din 
prezenta directivă, la care se raportează 
aceste standarde.

Or. en

Justificare

Produsele finite nu pot fi „testate” pentru a demonstra conformitatea cu prezenta directivă, 
acestea pot fi doar „evaluate” pe baza unor standarde de conformitate.
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Amendamentul 293
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentele electrice și electronice care 
au fost supuse testelor și măsurătorilor, în 
conformitate cu standardele armonizate, ale 
căror specificații au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se 
consideră a fi conforme tuturor cerințelor 
relevante din prezenta directivă, la care se 
raportează aceste standarde.

Echipamentele electrice și electronice care 
sunt în conformitate cu standardele 
armonizate sau cu părți ale acestora, ale 
căror specificații au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se 
consideră a fi conforme tuturor cerințelor 
relevante din prezenta directivă, la care se 
raportează aceste standarde.

Or. en

Justificare

Această reformulare are rolul de a asigura consecvența cu articolul R8 din Decizia nr. 
768/2008, în vederea garantării unor condiții de concurență echitabile pentru toți operatorii 
economici în conformitate cu cerințele privind marcajul CE.

Amendamentul 294
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Obiecția formală în raport cu un standard 

armonizat
Se aplică articolul R9 din Decizia nr. 
768/2008/CE privind un cadru comun 
pentru comercializarea produselor.

Or. en
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(Acest amendament înlocuiește amendamentul 66 depus de raportor. Sensul amendamentului 
se raportează la eliminarea procedurii de comitologie prin intermediul Tratatului privind 

funcționarea Uniunii Europene.)

Justification

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.

Amendamentul 295
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul Exercitarea competențelor delegate
(1) Comisia este asistată de comitetul 
înființat în conformitate cu articolul 18 
din Directiva nr. 2006/12/CE  a
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006  privind deșeurile .

(1) Competențele de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 5 și 6 
sunt conferite Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată de timp.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile 
articolului 8.

(2) Imediat după adoptarea unui act 
delegat, Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(3) Competențele de adoptare a actelor 
delegate sunt conferite Comisiei sub 
rezerva condițiilor prevăzute la articolele 
18a și 18b.

Or. en
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(În relație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a 
actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene).

Justificare

În contextul prezentei directive, pare adecvat să se confere Comisiei competențe de a adopta 
acte delegate pentru o perioadă nedeterminată de timp.

Amendamentul 296
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia garantează că, în cadrul 
realizării activităților sale, asigură o 
participare echilibrată a reprezentanților 
statelor membre și a tuturor părților 
interesate în cauză, cum ar fi 
întreprinderile, inclusiv IMM-urile și 
industria meșteșugărească, grupurile 
pentru protecția mediului și organizațiile 
de consumatori. Respectivele părți se 
reunesc în cadrul unui forum consultativ. 
Regulamentul de procedură al forumului 
este elaborat de Comisie.

Or. en

Justificare

Mecanismul derogărilor ar trebui să devină mai flexibil, clar și transparent pentru a reduce 
incertitudinea juridică și riscurile economice. Consultarea părților interesate ar trebui 
ameliorată prin elaborarea unui regulament de procedură mai clar. Prin urmare, ar trebui 
creat un forum consultativ, similar celui instituit prin Directiva 2009/125/CE privind 
proiectarea ecologică, pentru a asigura un mecanism continuu și structurat de consultare a 
părților interesate în procesul de punere în aplicare a directivei.
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Amendamentul 297
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Comisia garantează că, în cadrul 
realizării activităților sale, asigură o 
participare echilibrată a reprezentanților 
statelor membre și a tuturor părților 
interesate în cauză, cum ar fi IMM-urile 
și industria meșteșugărească, grupurile 
pentru protecția mediului și organizațiile 
de consumatori. Respectivele părți se 
reunesc în cadrul unui forum consultativ. 
Regulamentul de procedură al Forumului 
trebuie să fie elaborat de Comisie.

Or. en

Justificare

Mecanismul derogărilor ar trebui să devină mai flexibil, clar și transparent pentru a reduce 
incertitudinea juridică și riscurile economice. Consultarea părților interesate ar trebui 
ameliorată prin elaborarea unui regulament de procedură mai clar. Prin urmare, ar trebui 
creat un forum consultativ, similar celui instituit prin Directiva 2009/125/CE privind 
proiectarea ecologică, pentru a asigura un mecanism continuu și structurat de consultare a 
părților interesate în procesul de punere în aplicare a directivei.

Amendamentul 298
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Revocarea competențelor delegate

(1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 18 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
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Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legislator 
și Comisia în timp util înaintea adoptării 
unei decizii finale, indicând competențele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și motivele acesteia.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară, 
menționată în decizie.  Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Decizia se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

(În relație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a 
actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.)

Justificare

Ar trebui inclusă posibilitatea revocării competențelor delegate.

Amendamentul 299
Jill Evans

Propunere de directivă
Articolul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b
Obiecțiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se poate opune actului delegat în termen 
de două luni de la data notificării. La 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește 
cu două luni. 
(2) În cazul în care nici Parlamentul 
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European, nici Consiliul nu s-au opus 
actului delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data prevăzută în 
dispozițiile acestuia.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opune actului 
delegat, acesta nu intră în vigoare. 
Instituția care formulează obiecțiuni își 
expune motivele care au stat la baza 
acestora.

Or. en

(În relație cu înlocuirea fostei „proceduri de reglementare cu control” cu noua procedură a 
actelor delegate în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene.)

Justificare

Ar trebui inclusă o procedură de două + două luni pentru obiecțiunile la actele delegate. 
Această procedură ar permite o intrare rapidă în vigoare în cazurile necontroversate, dar 
acordă suficient timp în cazurile controversate.

Amendamentul 300
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I - eliminată

Or. pl

Justificare

Această anexă este inutilă având în vedere introducerea unui domeniu de aplicare deschis.
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Amendamentul 301
Jill Evans

Propunere de directivă
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Categorii de echipamente electrice și 
electronice care fac obiectul prezentei 
directive:

Categorii de echipamente electrice și 
electronice care fac obiectul prezentei 
directive:

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 1. Aparate de mari dimensiuni
2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 2. Aparate de mici dimensiuni
3. Echipamente informatice și de 
telecomunicații

3. Echipamente informatice și de 
telecomunicații

4. Aparate electrice de consum 4. Aparate electrice de consum
5. Echipamente de iluminat 5. Echipamente de iluminat
6. Unelte electrice și electronice (cu 
excepția uneltelor industriale fixe de mari 
dimensiuni)

6. Unelte electrice și electronice

7. Jucării, echipament pentru petrecerea 
timpului liber și echipament sportiv

7. Jucării, echipament pentru petrecerea 
timpului liber și echipament sportiv

8. Dispozitive medicale 8. Dispozitive medicale
9. Instrumente de monitorizare și control, 
inclusiv instrumente industriale de 
monitorizare și control

9. Instrumente de monitorizare și control, 
inclusiv instrumente industriale de 
monitorizare și control

10. Distribuitoare automate 10. Distribuitoare automate
11. Alte echipamente electrice și 
electronice care nu se regăsesc în 
categoriile de mai sus

Or. en

(Acest amendament înlocuiește amendamentul 68 depus de raportor)

Justificare

Termenul „de uz casnic” a creat confuzie și ar trebui eliminat. Nu pare să existe un motiv 
evident pentru care echipamentele industriale la scară largă ar trebui excluse din domeniul 
de aplicare, având în vedere că instrumentele de monitorizare și control industriale sunt 
incluse. Având în vedere domeniului de aplicare diferit al restricțiilor și diferitele termene 
aplicabile pentru diferite categorii de EEE, ar trebui menținută o listă a categoriilor de EEE, 
completată însă cu o categorie care include toate EEE care nu se regăsesc în niciuna din 
actualele categorii. Aceasta ar permite un domeniu de aplicare deschis, permițând, în același 
timp, diferențierea între diverse categorii.
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Amendamentul 302
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Instrumente de monitorizare și control, 
inclusiv instrumente industriale de 
monitorizare și control

9. Instrumente de monitorizare și control

Or. en

Justificare

(A se vedea anexa II punctul 9). Utilizarea acelorași titluri evită confuziile.

Amendamentul 303
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa II - eliminată

Or. pl

Justificare

Această anexă este inutilă având în vedere introducerea unui domeniu de aplicare deschis.

Amendamentul 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista obligatorie a produselor care intră în 
categoriile enumerate în anexa I:

Lista obligatorie a produselor care intră în 
categoriile enumerate în anexa I:

1. Aparate de uz casnic de mari 1. Aparate de uz casnic de mari 
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dimensiuni, inclusiv: dimensiuni, inclusiv:
Mașini de spălat rufe Mașini de spălat rufe
Uscătoare de rufe Uscătoare de rufe
Mașini de spălat vase Mașini de spălat vase
Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 
utilizate pentru refrigerarea, conservarea și 
stocarea alimentelor, cum ar fi: 

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 
utilizate pentru refrigerarea, conservarea și 
stocarea alimentelor, cum ar fi: 

Aparate frigorifice de mari dimensiuni, 
refrigeratoare, congelatoare

Aparate frigorifice de mari dimensiuni, 
refrigeratoare, congelatoare

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 
utilizate pentru prepararea sau procesarea 
de altă natură a alimentelor, cum ar fi:

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 
utilizate pentru prepararea sau procesarea 
de altă natură a alimentelor, cum ar fi:

Sobe electrice de gătit, plite electrice, Sobe electrice de gătit, plite electrice,
Cuptoare cu microunde Cuptoare cu microunde
Aparate de mari dimensiuni utilizate pentru 
încălzirea camerelor, a paturilor, a 
scaunelor și fotoliilor, precum:

Aparate de mari dimensiuni utilizate pentru 
încălzirea camerelor, a paturilor, a 
scaunelor și fotoliilor, precum:

Aparate electrice de încălzit, radiatoare 
electrice,

Aparate electrice de încălzit, radiatoare 
electrice, inclusiv unitățile individuale de 
pompe termice de până la 12 kw de 
interior și exterior

Echipamente de ventilare, de ventilare 
pentru evacuare și de climatizare:

Echipamente de ventilare, de ventilare 
pentru evacuare și de climatizare:

Ventilatoare electrice Ventilatoare electrice

Aparate de aer condiționat Aparate de aer condiționat, inclusiv 
unitățile individuale de aparate de aer 
condiționat de până la 12 kw de interior și 
exterior.

Or. en

Justificare

Dacă NU există un acord privind deschiderea domeniului de aplicare a prezentului act 
legislativ la toate bunurile electrice și electronice, atunci echipamentele de aer condiționat și 
pompele termice ar trebui incluse în cadrul directivei.
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Amendamentul 305
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Instrumente de monitorizare și control, 
inclusiv: 

Instrumente de monitorizare și control, 
inclusiv:

Detectoare de fum Detectoare de fum
Regulatoare de căldură Regulatoare de căldură
Termostate Termostate
Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de 
uz casnic sau utilizate ca echipamente de 
laborator

Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de 
uz casnic

Instrumente de monitorizare și control 
industriale

Instrumente de monitorizare și control 
industriale

Or. en

Justificare

Există o suprapunere între definiția instrumentelor de monitorizare și control industriale de 
la articolul 3 litera (p) și intrarea de la anexa II punctul 9 „Instrumente ... control”. Ambele 
puncte se aplică echipamentelor de laborator utilizate de profesioniști, dar termenele de 
punere în aplicare sunt diferite.

Amendamentul 306
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa III - eliminată

Or. pl

Justificare

Această anexă este inutilă. Normele privind definirea noilor substanțe sau supunerea 
acestora la restricțiile prevăzute de directivă au fost introduse în amendamentele la articolul 
4 alineatul (7).
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Amendamentul 307
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa III - eliminată

Or. en

Justificare

Acest amendament elimină anexa III, întrucât nu există o metodologie clară pentru a selecta 
substanțele enumerate. Mai mult, o astfel de anexă ar fi interpretată greșit și ar crea confuzie 
prin stabilirea altei liste de substanțe chimice de revizuit, dar care nu sunt încă interzise.

Amendamentul 308
Sergio Berlato

Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa III se elimină.

Or. it

Justificare

Acest amendament elimină anexa III, întrucât nu există o metodologie clară pentru a selecta 
substanțele enumerate.  Mai mult, o astfel de anexă ar fi interpretată greșit și ar genera 
confuzie prin crearea altei liste de substanțe chimice care urmează să facă obiectul reviziei, 
dar care nu sunt încă interzise.
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Amendamentul 309
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțe menționate la articolul 4 
alineatul (7)

Substanțe menționate la articolul 4 
alineatul (7)

1. Hexabromociclododecan (HBCDD) 1. Compuși ai arsenului
2. Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) 2. Beriliu și compușii săi
3. Ftalat de butil benzil (BBP) 3. Trioxid de antimoniu
4. Dibutilftalat (DBP) 4. Trioxid de dinichel

5. Bisfenol A
6. Substanțe organice bromurate, cu 
excepția materialelor ignifuge bromurate
7. Substanțe organice clorurate, cu 
excepția materialelor ignifuge clorurate 
sau a plastifianților clorurați

8. Nanomateriale
9. Ioni de argint utilizați drept biocide
10. Substanțe cu grad ridicat de risc, care 
apar în lista substanțelor candidate la o 
eventuală includere în anexa XIV, 
menționate la articolul 59 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Or. sv

Justificare

O listă care este actualizată constant în acest mod poate avea un efect pozitiv în ceea ce 
privește substituirea acestor substanțe.

Amendamentul 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțe menționate la articolul 4 
alineatul (7)

Substanțe menționate la articolul 6a
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1. Hexabromociclododecan (HBCDD) 1. Policlorură de vinil (PVC)
2. Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) 2. nanomateriale, în special nanotuburile 

de carbon cu proprietăți similare 
azbestului și nanoargintul

3. Ftalat de butil benzil (BBP)
4. Dibutilftalat (DBP)

Or. en

Justificare

Aceste substanțe trebuie să fie analizate mai bine înainte de a se lua o decizie privind 
necesitatea interdicției sau a cerințelor de etichetare.

Amendamentul 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Hexabromociclododecan (HBCDD) 1. Dinitrotoluen
2. Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) 2. Diaminodifenilmetan (MDA)
3. Ftalat de butil benzil (BBP) 3. 5-terț-butil-2,4,6-trinitro-m-xilen 

(xilen de mosc) 
4. Dibutilftalat (DBP) 4. Cloroalcani (parafine clorurate cu 

catenă scurtă)
5. Fibre ceramice refractare din 
aluminosilicați
6. Antracen
7. Ulei de antracen
8. Ulei de antracen, pastă de antracen
9. Ulei de antracen, pastă de antracen, 
fracțiunea de antracen
10. Ulei de antracen, pastă de 
antracen, fracțiuni ușoare de distilare
11. Ulei de antracen cu conținut 
scăzut de antracen
12. Ftalat de butil benzil (BBP)
13. Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP)
14. Oxid de di(tributilstaniu) (TBTO)
15. Diclorură de cobalt
16. Pentaoxid de diarsen
17. Trioxid de diarsen
18. Dibutilftalat (DBP)
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19. Diizobutil ftalat
20. Hexabromociclododecan 
(HBCDD) și toți diastereoizomerii 
importanți identificați;
21. Cromat de plumb
22. Roșu de cromat molibdat sulfat de 
plumb 
23. Hidrogenoarsenat de plumb
24. Galben de sulfocromat de plumb  
25. Smoală din gudron de huilă, de 
temperatură înaltă
26. Dicromat de sodiu
27. Arsenat de trietil
28. Fosfat de tris(2-cloretil)
29. Fibre ceramice refractare din 
aluminosilicați cu conținut de zirconiu
30. Bisfenol A.

Or. en

Justificare

Comisia furnizează în mod justificat, în vederea revizuirii, altă listă de substanțe chimice care 
încă nu sunt interzise, dar care reprezintă un risc ridicat pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu. În plus, este importantă garantarea unui cadru juridic sigur și coerent. Din acest 
motiv, trebuie stabilită o legătură clară cu lista substanțelor candidate cu grad ridicat de risc 
pe baza cerințelor de autorizare stabilite la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
REACH. La aceasta ar trebui adăugat bisfenolul A, deoarece nu mai puțin de 109 studii 
publice au ajuns la concluzia că există efecte nocive, chiar dacă la niveluri reduse, pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu. 

Amendamentul 312
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Anexa IIIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIIa
Aparate, echipamente și piese de schimb 

pentru aparate care beneficiază de 
derogare de la domeniul de aplicare al 

directivei
1. Echipamentul necesar pentru protecția 
intereselor majore de securitate a statelor 
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membre, inclusiv armamentul, muniția și 
materialul de război destinate, exclusiv,
unor scopuri militare. 
2. Echipamentul care nu este destinat 
introducerii pe piață ca unitate 
funcțională sau comercială individuală. 
3. Piesele de schimb destinate reparării 
sau reutilizării EEE introduse pe piață 
înainte de 1 iulie 2006.
4. Piesele de schimb destinate reparării 
sau reutilizării dispozitivelor medicale 
introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 
2014.
5. Piesele de schimb destinate reparării 
sau reutilizării dispozitivelor medicale 
pentru diagnostic in vitro introduse pe 
piață înainte de 1 ianuarie 2016.
6. Piesele de schimb destinate reparării 
sau reutilizării instrumentelor de 
monitorizare și control introduse pe piață 
înainte de 1 ianuarie 2014.
7. Piesele de schimb destinate reparării 
sau reutilizării instrumentelor de 
monitorizare și control industriale 
introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 
2017.
8. Piesele de schimb destinate reparării 
sau reutilizării EEE care beneficiază de o 
derogare și au fost introduse pe piață 
înainte de expirarea acesteia.
9. Dispozitivele medicale active 
implantabile
10. Diferite tipuri de aparate, instrumente 
și alte dispozitive asamblate, instalate și 
proiectate pentru a funcționa într-o 
anumită locație pentru uz industrial.

11. Consumabile pentru aparate care nu 
corespund definiției echipamentelor 
electrice și electronice.
12. Substanțe destinate eliberării în 
condiții de utilizare a EEE normale și 
care pot fi prevăzute în mod rezonabil.
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Or. pl

Justificare

Prezenta anexă reunește toate derogările posibile de la domeniul de aplicare al directivei 
într-un singur text. Acesta va fi examinat în cadrul procedurii de codecizie. În plus față de 
textul original al Comisiei, la punctul 10, se introduce definiția aparatelor asamblate 
staționare cu caracter permanent și la punctul 12, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) 
litera (b) din REACH se introduce o derogare pentru substanțele eliberate în mod intenționat 
de EEE (cum ar fi tonerul sau cerneala). La punctul 11 se introduce o derogare pentru 
consumabile care nu sunt în sine echipamente electrice și electronice în conformitate cu 
definiția de la articolul 3a din propunerea de directivă.

Amendamentul 313
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Partea A
Plumb (0,1 %) Plumb (0,1 %)
Mercur (0,1 %) Mercur (0,1 %)
Cadmiu (0,01 %) Cadmiu (0,01 %)
Crom hexavalent (0,1 %) Crom hexavalent (0,1 %)
Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1 %) Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1 %)
Eteri de difenil polibromurați (PBDE) (0,1 
%)

Eteri de difenil polibromurați (PBDE) (0,1 
%)
Partea B
Compuși ai arsenului (0,1 %)
Beriliu și compușii săi (0,1 %)
Trioxid de antimoniu (0,1 %)
Bisfenol A (0,1 %)
Bromuri organice, cu excepția 
materialelor ignifuge bromurate (0,1 %)
Cloruri organice, cu excepția materialelor 
ignifuge clorurate sau a plastifianților 
clorurați (0,1 %)
Nanotuburile din carbon cu proprietăți 
similare azbestului (limita de detecție)
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Policlorură de vinil (PVC) (0,1 %)
Plastifianți clorurați (0,1 %)
Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) (0,1 %)
Ftalat de butil benzil (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalat (DBP) (0,1 %)
Nanoargint (limita de detecție)

Or. de

Justificare

Substanțele adăugate la propunerea Comisiei prezintă un pericol major pentru sănătatea 
umană și pentru mediu în fazele de producție și/sau de utilizare și de recuperare.

Amendamentul 314
Jill Evans

Propunere de directivă
Anexa IV 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Partea A
Plumb (0,1%) Plumb (0,1%)
Mercur (0,1%) Mercur (0,1%)

Cadmiu (0,01%) Cadmiu (0,01%)

Crom hexavalent (0,1%) Crom hexavalent (0,1%) 

Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%) Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%)

Eteri de difenil polibromurați (PBDE) 
(0,1%)

Eteri de difenil polibromurați (PBDE)
(0,1%)

Partea B
Materiale ignifuge bromurate (0,1 %)
Materiale ignifuge clorurate (0,1 %)
Policlorură de vinil (PVC) (0,1 %)
Plastifinați clorurați (0,1 %)
Ftalații care îndeplinesc criteriile de 
clasificare ca substanțe cancerigene, 
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mutagene sau toxice pentru reproducere 
din categoria 1A sau 1B, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Or. en

Justificare

Studiul efectuat de Comisia Europeană cu privire la reformarea RoHS a recomandat
eliminarea progresivă a bromurilor și clorurilor organice și a PVC-ului din cauza 
problemelor pe care le creează pentru tratarea deșeurilor. Industria produselor electronice a 
înregistrat progrese deosebite în inițiativa sa de a trece la o tehnologie cu un nivel redus de 
halogen (definit ca PVC/materialele ignifuge bromurate/clorurate sub 900 ppm). O serie de 
acțiuni similare au fost deja întreprinse de unii producători de produse electrocasnice. Aceste 
acțiuni voluntare ar trebui sprijinite printr-o serie de cerințe clare din partea legislatorului 
de a se crea condiții de egalitate și de a asigura certitudine pe piață.

Amendamentul 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Partea A
Plumb (0,1%) Plumb (0,1%)

Mercur (0,1%) Mercur (0,1%)
Cadmiu (0,01%) Cadmiu (0,01%)

Crom hexavalent (0,1%) Crom hexavalent (0,1%)
Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%) Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%)

Eteri de difenil polibromurați (PBDE) 
(0,1%)

Eteri de difenil polibromurați (PBDE) 
(0,1%)

Partea B 
Parafine clorurate cu catenă medie 
(MCCP)

Or. en
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Justificare

În plus față de substanțele menționate anterior (de exemplu în raportul dnei Jill Evans), mai 
multe studii recomandă restricționarea utilizării parafinelor clorurate cu catenă medie 
(MCCP) prin includerea lor în anexa IV la directiva RoHS (German Umweltbundesamt, 
studiul ERA). MCCP sunt folosite ca plastifianți și materiale ignifuge cu proprietăți 
persistente, bioacumulatoare și toxice. Aceste proprietăți au fost documentate suficient, așa 
cum susține studiul Öko-Institut (2008), a se vedea nota finală 5.

Amendamentul 316
Jill Evans

Propunere de directivă
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Substanțe interzise menționate la 
articolul 4 alineatul (7) și valorile 
concentrațiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Plumb (0,1%) Plumb (0,1%)
Mercur (0,1%) Mercur (0,1%)

Cadmiu (0,01%) Cadmiu (0,01%)
Crom hexavalent (0,1%) Crom hexavalent (0,1%)

Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%) Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%)
Eteri de difenil polibromurați (PBDE) 
(0,1%)

Eteri de difenil polibromurați (PBDE) 
(0,1%)

Nanoargint (limita de detecție)

Nanotuburile lungi de carbon cu pereți 
multipli (limita de detecție)

Or. en

Justificare

Nanoargintul este folosit deja ca antimicrobian în EEE, de ex. ca material de acoperire a 
suprafeței telefoanelor mobile sau poate fi eliberat de mașinile de spălat. În afara faptului că 
aceste utilizări sunt mai puțin importante, respectivele substanțe pun în pericol sănătatea 
umană sau mediul. Nanotuburile de carbon pot fi utilizate în EEE, chiar dacă s-a demonstrat 
că pot avea proprietăți similare azbestului. Autorități respectate, cum ar fi Comisia Regală 
privind Poluarea Mediului și Comitetul pentru sănătate și siguranță din Marea Britanie sau 
Agenția Germană pentru Mediu, și-au exprimat preocuparea privind aceste nanomateriale 
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sau chiar au emis recomandări împotriva utilizării acestora.

Amendamentul 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Anexa IVa(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(Anexa IVa)
1. Nanoargint
2. Nanotuburi de carbon cu proprietăți 
similare azbestului 
3. Beriliu
4. Oxid de beriliu (BeO)

Or. en

Justificare

Öko-Institut a recomandat etichetarea anumitor substanțe (punctele 3 și 4). Pentru punctele 1 
și 2, există dovezi științifice că expunerea la nanotuburile lungi de carbon cu pereți multipli 
poate provoca afecțiuni similare celor provocate de azbest și că eliberarea particulelor de 
nanoargint poate avea efecte nocive asupra sănătății umane și asupra mediului. Fiind 
necesară continuarea cercetărilor, etichetarea ar fi un prim pas pentru a sprijini 
manipularea atentă a acestor substanțe. Trebuie asigurată o legătură reciprocă optimă cu 
Directiva privind proiectarea ecologică. În legătură cu amendamentul la articolul 6 primul 
paragraf liniuța 3a (nouă) și cu amendamentul la articolul 4 alineatul (1) litera (b) (nouă).

Amendamentul 318
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Anexa VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IV - eliminată

Or. pl
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Justificare

Conținutul prezentei anexe a fost inclus în anexa V, cu continuarea numerotării. Înaintea 
intrării în vigoare a directivei, Comisia ar trebui să actualizeze prezenta anexă în 
conformitate cu amendamentul la articolul 5 alineatul (4a) și să o adapteze la progresul 
științific și tehnic. Actuala anexă VI este bazată pe raportul ERA elaborat în lumina 
cunoștințelor disponibile în 2005.

Amendamentul 319
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamente care utilizează sau 
detectează radiații ionizante

eliminat

Or. en

Justificare

ERA a concluzionat în studiul solicitat de Comisie (2006-0383) că includerea echipamentelor 
medicale în domeniul de aplicare ar fi posibilă, dar că producătorii ar necesita anumite 
derogări. ERA a recomandat, de asemenea, rediscutarea unei derogări temporare pentru 
plumbul din aliaje de lipit la o dată mai apropiată de momentul modificării directivei RoHS. 
Pe parcursul elaborării noului raport ERA (2009-0394), producătorii unor aparate medicale 
complexe au descoperit că acestea încă nu pot asigura o fiabilitate pe termen lung fără 
plumb. Acest lucru ar trebui avut în vedere la reformare. 

Amendamentul 320
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamente care utilizează sau 
detectează radiații ionizante

eliminat

Or. en
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Justificare

Întrucât categoriile 8 (dispozitive medicale) și 9 (instrumente de monitorizare și control) 
menționate în anexa I sunt incluse în domeniul de aplicare, este necesară excluderea 
specifică a articolelor enumerate aici, în special ca urmare a uzului specializat în proceduri 
medicale și a ciclurilor de producție lungi ale instrumentelor de monitorizare și control.

Amendamentul 321
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 Plumb în scuturile de protecție contra 
radiații ionizante

5 Plumb în scuturile de protecție,
colimatoarele, dispozitivele și grilajele 
pentru controlul dispersiei contra 
radiațiilor ionizante

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.

Amendamentul 322
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 Plumb în scuturile de protecție contra 
radiații ionizante

5 Plumb în scuturile de protecție,
colimatoarele, dispozitivele și grilajele 
pentru controlul dispersiei contra 
radiațiilor ionizante

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.
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Amendamentul 323
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6 Plumb în obiectele de testare pentru
raze X.

6 Plumb în obiectele de testare pentru
radiații ionizate și în markerele pentru 
raze X

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.

Amendamentul 324
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Plumb în obiectele de testare pentru 
raze X.

Plumb în obiectele de testare pentru 
radiații ionizate și în markerele pentru
raze X

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.
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Amendamentul 325
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8 Sursă de izotop de cadmiu radioactiv 
pentru spectometrele portabile cu 
fluorescență de raze X Senzori, detectoare 
și electrozi (plus punctul 1)

8 Sursă de izotop de cadmiu radioactiv 
pentru spectometrele portabile cu 
fluorescență de raze X 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă. 

Amendamentul 326
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8 Sursă de izotop de cadmiu radioactiv 
pentru spectometrele portabile cu 
fluorescență de raze X                     
Senzori, detectoare și electrozi (plus 
punctul 1)

8 Sursă de izotop de cadmiu radioactiv 
pentru spectometrele portabile cu 
fluorescență de raze X

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.
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Amendamentul 327
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10 Plumb și cadmiu în lămpile de 
spectroscopie de adsorbție atomică

10 Plumb și cadmiu în lămpile de 
spectroscopie de absorbție atomică

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă. 

Amendamentul 328
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI - subtitlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Altele eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.

Amendamentul 329
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI - subtitlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Altele eliminat
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Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă. 

Amendamentul 330
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11 Plumb în aliaje ca supraconductor și 
conductor termic în IRM

11 Plumb în aliaje ca supraconductor și 
conductor termic în IRM și 
monoetilenglicol (MEG)

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă. 

Amendamentul 331
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11 Plumb în aliaje ca supraconductor și 
conductor termic în IRM

11 Plumb în aliaje ca supraconductor și 
conductor termic în IRM și 
monoetilenglicol (MEG)

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.
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Amendamentul 332
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17 Plumb în aliaje de lipit pentru 
defibrilatoarele portabile de urgență

17 Plumb în aliaje de lipit pentru: 

- defibrilatoarele portabile din categoria II
- dispozitive purtate de pacienți, 
echipamente portabile de ultrasunete și 
echipamentele portabile de monitorizare a 
pacienților din categoria II

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.

Amendamentul 333
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17 Plumb în aliaje de lipit pentru 
defibrilatoarele portabile de urgență

17 Plumb în aliaje de lipit pentru:

- defibrilatoarele portabile din categoria II
- dispozitive purtate de pacienți, 
echipamente portabile de ultrasunete și 
echipamentele portabile de monitorizare a 
pacienților din categoria II

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.
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Amendamentul 334
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa VI - punctele 20a - 20w (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a Plumb în aliaje de lipit și în 
componentele marginale și terminalele 
conectoare ale echipamentelor de 
imagistică prin rezonanță magnetică 
(IRM) și magnetoencefalografie care 
funcționează la temperaturi de sub -50.
20b Plumb în straturile de acoperire a 
suprafeței terminațiilor componentelor 
nemagnetice folosite în echipamentele de 
imagistică prin rezonanță magnetică și 
magnetoencefalografie și aliajele de lipit 
utilizate pentru sudarea acestor 
componente nemagnetice.
20c Plumb în aliajele de lipit și în 
straturile de acoperire a suprafeței 
componentelor marginale folosite la 
asamblarea plăcilor de circuite imprimate 
ale dispozitivelor medicale care includ 
BGA, CSP, QFN și alte dispozitive și 
dispozitive medicale similare utilizate în 
imagistică, inclusiv CT, PET, SPECT, 
MEG, MRI și imagistica moleculară, 
precum și pentru dispozitive medicale 
utilizate pentru terapie cu raze și 
particule.
20d Plumb în aliajele de lipit folosite la 
asamblarea plăcilor de circuite imprimate 
utilizate la montarea senzorilor digitali de 
semiconductori, de exemplu telurură de 
cadmiu-zinc și detectoare digitale de raze 
X montate în PGA (pin-grid array).
20e Plumb și crom hexavalent în 
componente proiectate în mod specific 
pentru sectoare industriale care nu se 
regăsesc în domeniul de aplicare al 
directivei RoHS și utilizate ca componente 
în dispozitive medicale.
20f Plumb ca lubrifiant uscat în aliajele 
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de cupru și aluminiu pentru locații expuse 
la radiații ionizate.
20g Plumb în garnituri de vid pentru 
intensificatoare de imagine.
20h Crom hexavalent în distribuitoare 
locale de alcaliu.
20i Cadmiu în substanțele fosforescente ... 
pentru intensificatoare de imagine.
20j Markere cu acetat de plumb pentru 
cadrele stereostatice utilizate în CT și 
IRM.
20k Plumb și crom hexavalent în piese 
componente de la tuburile cu raze X care 
au fost introduse pe piață înainte de 1 
ianuarie 2014 și reutilizate în tuburi cu 
raze X noi de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2019.
20l Mercurul din lămpi fluorescente 
drepte, cu utilizare specială.
20m Plumbul din sticla tuburilor cu raze 
catodice, din componente electronice și 
tuburi fluorescente.
20n Plumbul ca element de aliere din oțel 
cu conținut de până la 0,35% plumb în 
greutate, aluminiu conținând până la 
0,4% plumb în greutate și ca aliaj de 
cupru cu conținut de până la 4% plumb în 
greutate;
20o
- Plumb în aliaje de lipit cu temperatură 

de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb 
care conțin 85% sau mai mult plumb);
- plumb în aliaje de lipit pentru servere, 
sisteme de stocare și de rețele de stocare, 
echipamente de infrastructură de rețele 
pentru comutare, semnalizare, transmisie, 
precum și pentru gestionarea rețelelor de 
telecomunicații;
- plumb în piese electronice din ceramică 

(de exemplu, dispozitive piezoelectrice). 
20p Cadmiul și compușii săi din 
contactele electrice și placarea cu cadmiu, 
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cu excepția aplicațiilor interzise în temeiul 
Directivei 91/338/CEE de modificare a 
Directivei 76/769/CEE.
20q Plumbul folosit la sisteme de 
conectori cu pini flexibili. 
20r Plumbul și cadmiul în sticla optică și 
sticla filtrantă. 
20s Plumbul în aliaje de lipit care conțin 
mai mult de două elemente de conectare 
între pini și pachetul de microprocesoare 
cu un conținut de plumb mai mare de 
80% și mai mic de 85% în greutate.
20t Plumbul în aliaje de lipit care vizează 
realizarea unei conexiuni electrice viabile 
între purtător și substratul 
semiconductorului în carcasele de circuit 
integrat tip Flip Chip.
20u Plumbul din finisajele componentelor 
cu filet fin, altele decât conectoarele cu 
un pas de 0,65 mm sau mai mic cu cadre 
de plumb NiFe și plumbul din finisajele 
componentelor cu filet fin, altele decât 
conectoarele cu un pas de 0,65 mm sau 
mai mic cu cadre de plumb cupru. 
20v Plumbul din aliajele de sudură pentru 
condensatoarele ceramice multistrat de 
formă discoidală sau plană, prelucrate 
prin străpungere.
20w Oxizii de plumb din etanșările cu 
frită utilizate în construcția montajelor tip 
fereastră pentru tuburile laser cu argon și 
kripton.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.
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Amendamentul 335
Julie Girling

Propunere de directivă
Anexa VI - punctele 20a - 20j (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a Plumb în aliaje de lipit și în 
componentele marginale și terminalele 
conectoare ale echipamentelor de 
imagistică prin rezonanță magnetică 
(IRM) și magnetoencefalografie care 
funcționează la temperaturi de sub -50.
22b Plumb în straturile de acoperire a 
suprafeței terminațiilor componentelor 
nemagnetice folosite în echipamentele de 
vizualizare prin rezonanță magnetică și 
magnetoencefalografie și aliajele de lipit 
utilizate pentru sudarea acestor 
componente nemagnetice.
20c Plumb în aliajele de lipit folosite la 
asamblarea plăcilor de circuite imprimate 
utilizate la montarea senzorilor digitali de 
semiconductori, de exemplu telurură de 
cadmiu-zinc și detectoare digitale de raze 
X montate în PGA (pin-grid array).
20d Plumb și crom hexavalent în 
componente proiectate în mod specific 
pentru sectoare industriale care nu se 
regăsesc în domeniul de aplicare al 
directivei RoHS și utilizate ca componente 
în dispozitive medicale.
20e Plumb ca lubrifiant uscat în aliajele 
de cupru și aluminiu pentru locații expuse 
la radiații ionizate.
20f Plumb în garnituri de vid pentru 
intensificatoare de imagine.
20g Crom hexavalent în distribuitoare 
locale de alcaliu.
20h Cadmiu în substanțele fosforescente 
... pentru intensificatoare de imagine.
20i Markere cu acetat de plumb pentru 
cadrele stereostatice utilizate în CT și 
IRM.
20j Plumb și crom hexavalent în piese 
componente de la tuburile cu raze X care 
au fost introduse pe piață înainte de 1 
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ianuarie 2014 și reutilizate în tuburi cu 
raze X noi de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2019.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la anexa VI - partea introductivă.

Amendamentul 336
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Anexa VIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIa
Aplicații exceptate de la interdicția de la 
articolul 4 alineatul (1) privind categoria 
11
1. Cadmiu în panouri fotovoltaice din film 
subțire pe bază de telurură de cadmiu

Or. de

Justificare

Dacă domeniul de aplicare este deschis, modulele fotovoltaice ar trebui să fie excluse din 
domeniul de aplicare a prezentei directive. Nu există un substitut eficient pentru telurura de 
cadmiu din panourile fotovoltaice. Industria fotovoltaică este caracterizată de frecvența 
inovațiilor. Predictibilitatea în ceea ce privește planificarea viitoare este necesară pentru a 
asigura dezvoltarea în continuare a acestor inovații, care contribuie în mod semnificativ la 
protecția mediului, la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economică. Derogările 
temporare de la domeniul de aplicare nu îndeplinesc această condiție.

Amendamentul 337
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa VIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIa
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Aplicații exceptate de la interdicția de la 
articolul 4 alineatul (1) privind categoria 
11
Exceptând cazurile în care există 
dispoziții contrare, aplicațiile din prezenta 
anexă expiră la patru ani de la data 
prevăzută la articolul 2 alineatul (1a).

Or. de

Justificare

Cadmiul reprezintă un pericol semnificativ pentru sănătatea umană și mediu. Utilizarea sa în 
modulele fotovoltaice trebuie să înceteze rapid. Trebuie să existe o posibilitate de a acorda 
aplicațiilor o derogare temporară de la dispozițiile prezentei directive. Având în vedere totuși 
nivelul cunoștințelor actuale, decizia raportorului de a prevedea o derogare pentru cadmiul 
din modulele fotovoltaice este respinsă.

Amendamentul 338
Jill Evans

Propunere de directivă
Anexa VIb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIb
Cererea de derogare de la articolul 4 
alineatul (1) sau de reînnoire a unei astfel 
de derogări
Cererile pot fi depuse de un producător, 
un reprezentant autorizat al 
producătorului sau orice agent din cadrul 
lanțului de distribuție și include, cel puțin, 
următoarele:
(a) numele, adresa și datele de contact ale 
solicitantului;
(b) informații privind materialul sau 
componenta și utilizările specifice ale 
substanței în materialul sau componenta 
pentru care se solicită derogarea și 
caracteristicile particulare ale acesteia;
(c) o justificare verificabilă și pe deplin 
documentată pentru o derogare în temeiul 
condițiilor stabilite la articolul 5;
(d) o analiză a eventualelor substanțe, 
materiale sau proiectări alternative pe 



PE439.897v01-00 114/115 AM\809039RO.doc

RO

baza ciclului de viață, inclusiv, dacă sunt 
disponibile, informații și studii evaluate 
de egali referitoare la cercetări 
independente și activități de dezvoltare ale 
solicitantului;
(e) o analiză a disponibilității 
alternativelor descrise la litera (d);
(f) un plan de substituire astfel cum este 
menționat în Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006, incluzând un calendar 
pentru măsurile propuse de solicitant;
(g) după caz, o indicare a informațiilor 
care ar trebui considerate brevete însoțită 
de o justificare verificabilă;
(h) o propunere de formulare exactă și 
clară a derogării;
(i) un rezumat al cererii.

Or. en

Justificare

Acest amendament s-a inspirat într-un amendament similar discutat în Consiliu. În plus față 
de formularea discutată în Consiliu, acest amendament solicită (a) o justificare verificabilă și 
pe deplin documentată, (b) o evaluare a disponibilității alternativelor și (c) un plan de 
substituire în toate cazurile.

Amendamentul 339
Bogusław Sonik

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Dacă este cazul, organismul notificat 
...: (nume, număr) … a efectuat … 
(descrierea intervenției) … și a emis 
certificatul: …

eliminat

Or. pl

Justificare

Acest punct este inutil întrucât nu există standarde armonizate în temeiul cărora organismele 
notificate să verifice conformitatea. 
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