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Amendamentul 172
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește toate DEEE 
colectate separat și trimise pentru tratare în 
conformitate cu articolele 8, 9 și 10 sau în 
vederea pregătirii pentru reutilizare, statele 
membre se asigură că, până la 
31 decembrie 2011, producătorii 
îndeplinesc următoarele obiective minime:

(1) În ceea ce privește toate DEEE 
colectate separat și trimise pentru tratare în 
conformitate cu articolele 8, 9 și 10 sau în 
vederea pregătirii pentru reutilizare, statele 
membre se asigură că, până la 
31 decembrie 2011, producătorii și orice 
alți actori DEEE îndeplinesc următoarele 
obiective:

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al Directivei DEEE ar trebui definit în mod clar chiar în textul 
Directivei DEEE, fără a se face trimiteri încrucișate la anumite dispoziții din RoHS, pentru a 
se evita incertitudinea juridică.

Amendamentul 173
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
10 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) , 

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
10 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) , 

– se valorifică 85%,  iar – se valorifică 85%, iar 
– 80% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

– 80% dintre componentele, materiile și 
substanțele acestora se pregătesc pentru 
reutilizare și se reciclează;

Or. en
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Justificare

Nu toate piesele echipamentelor electrice și electronice sunt reutilizabile și/sau reciclabile. 
Obiectivul ar trebui să reprezinte un procentaj din ceea ce este realizabil.

Amendamentul 174
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
10 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS),

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
10 din anexa IA la prezenta directivă,

– se valorifică 85%,  iar – se valorifică 85%,  iar

– 80% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

– 80% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al Directivei DEEE ar trebui definit în mod clar chiar în textul 
Directivei DEEE, fără a se face trimiteri încrucișate la anumite dispoziții din RoHS, pentru a 
se evita incertitudinea juridică.

Amendamentul 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
10 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS),

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
4 din anexa IA,
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– se valorifică 85%, iar – se valorifică 85%,

– 80% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

– 75% se reciclează, iar

– 5% se pregătesc pentru reutilizare;

Or. en

Justificare

Reutilizarea ar trebui să aibă prioritate atât în fața reciclării, cât și a valorificării. 
Maximizarea potențialului de reutilizare (estimat la 5 până la 20%) nu poate fi realizată prin 
includerea obiectivelor de reutilizare într-un obiectiv combinat de reutilizare și reciclare, 
pentru că producătorii ar putea atinge obiectivul respectiv numai prin reciclare și, prin 
urmare, ar putea pierde în continuare din vedere posibilitățile de reutilizare. Având în vedere 
că introducerea unui obiectiv separat de reutilizare este un lucru nou, un procent de 5% pare 
rezonabil.

Amendamentul 176
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
10 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) , 

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
10 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) ,

– se valorifică 85%, iar – se valorifică 85%,
– 75% se reciclează,  iar– 80% se pregătesc pentru reutilizare și se 

reciclează; – 5% se pregătesc pentru reutilizare; 

Or. en

Amendamentul 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 
4 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 

(b) pentru DEEE incluse în categoria 2 din 
anexa IA,
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(RoHS),
– se valorifică 80%, iar – se valorifică 80%,

– 70% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

– 65% se reciclează, iar

– 5% se pregătesc pentru reutilizare;

Or. en

Justificare

Reutilizarea ar trebui să aibă prioritate atât în fața reciclării, cât și a valorificării. 
Maximizarea potențialului de reutilizare (estimat la 5 până la 20%) nu poate fi realizată prin 
includerea obiectivelor de reutilizare într-un obiectiv combinat de reutilizare și reciclare, 
pentru că producătorii ar putea atinge obiectivul respectiv numai prin reciclare și, prin 
urmare, ar putea pierde în continuare din vedere posibilitățile de reutilizare. Având în vedere 
că introducerea unui obiectiv separat de reutilizare este un lucru nou, un procent de 5% pare 
rezonabil.

Amendamentul 178
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 
4 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS),

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 
4 din anexa IA la prezenta directivă,

– se valorifică 80%,  iar – se valorifică 80%,  iar
– 70% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

– 70% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al Directivei DEEE ar trebui definit în mod clar chiar în textul 
Directivei DEEE, fără a se face trimiteri încrucișate la anumite dispoziții din RoHS, pentru a 
se evita incertitudinea juridică.
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Amendamentul 179
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 
4 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) , 

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 
4 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) , 

– se valorifică 80%,  iar – se valorifică 80%,  iar 
– 70% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează; 

– 70% dintre componentele, materiile și 
substanțele acestora se pregătesc pentru 
reutilizare și se reciclează; 

Or. en

Justificare

Nu toate părțile echipamentelor electrice și electronice sunt reutilizabile și/sau reciclabile. 
Obiectivul ar trebui să reprezinte un procentaj din ceea ce este realizabil.

Amendamentul 180
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 
4 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) , 

(b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 
4 din anexa I la Directiva 20xx/xx/CE 
(RoHS) ,

– se valorifică 80%, iar – se valorifică 80%,
– 70% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează; 

– 65% se reciclează,  iar

– 5% se pregătesc pentru reutilizare; 

Or. en
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Amendamentul 181
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 
6, 7, 8 și 9 din anexa I la Directiva 
20xx/xx/CE (RoHS) , 

(c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 
6, 7, 8 și 9 din anexa I la Directiva 
20xx/xx/CE (RoHS) , 

– se valorifică 75%,  iar – se valorifică 75%,  iar 
– 55% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează; 

– 55% dintre componentele, materiile și 
substanțele acestora se pregătesc pentru 
reutilizare și se reciclează; 

Or. en

Justificare

Nu toate părțile echipamentelor electrice și electronice sunt reutilizabile și/sau reciclabile. 
Obiectivul ar trebui să reprezinte un procentaj din ceea ce este realizabil.

Amendamentul 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 
6, 7 , 8 și 9 din anexa I la Directiva 
20xx/xx/CE (RoHS),

(c) pentru DEEE incluse în categoria 5 din 
anexa IA,

– se valorifică 75%, iar – se valorifică 75%,

– 55% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

– 50% se reciclează, iar

– 5% se pregătesc pentru reutilizare;

Or. en
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Justificare

Reutilizarea ar trebui să aibă prioritate atât în fața reciclării, cât și a valorificării. 
Maximizarea potențialului de reutilizare (estimat la 5 până la 20%) nu poate fi realizată prin 
includerea obiectivelor de reutilizare într-un obiectiv combinat de reutilizare și reciclare, 
pentru că producătorii ar putea atinge obiectivul respectiv numai prin reciclare și, prin 
urmare, ar putea pierde în continuare din vedere posibilitățile de reutilizare. Având în vedere 
că introducerea unui obiectiv separat de reutilizare este un lucru nou, un procent de 5% pare 
rezonabil.

Amendamentul 183
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c  

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 
6, 7 , 8 și 9 din anexa I la Directiva 
20xx/xx/CE (RoHS) , 

(c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 
6, 7 , 8 și 9 din anexa I la Directiva 
20xx/xx/CE (RoHS) ,

– se valorifică 75%, iar – se valorifică 75%,
– 55% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează; 

– 50% se reciclează,  iar

– 5% se pregătesc pentru reutilizare; 

Or. en

Amendamentul 184
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 
85% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează.

(d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 
85% dintre componentele, materiile și 
substanțele acestora se pregătesc pentru 
reutilizare și se reciclează.

Or. en

Justificare

Nu toate piesele echipamentelor electrice și electronice sunt reutilizabile și/sau reciclabile. 
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Obiectivul ar trebui să reprezinte un procentaj din ceea ce este realizabil.

Amendamentul 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru DEEE incluse în categoria 6 
din anexa IA,
– se valorifică 85%,
– 75% se reciclează,  iar
– 5% se pregătesc pentru reutilizare. 

Or. en

Justificare

Echipamentele informatice și de telecomunicații de mici dimensiuni, precum laptopurile, 
notebookurile și telefoanele mobile, au un ciclu scurt de viață, iar noile modele apar rapid pe 
piață. Acestea sunt primele care evoluează spre un grad mare de reciclabilitate și, din cauza 
rarității metalelor prețioase de bază din componența lor, acestea ar trebui să fie asociate 
unor obiective ambițioase.

Având în vedere că introducerea unui obiectiv separat de reutilizare este un lucru nou, un 
procent de 5% pare rezonabil.

Amendamentul 186
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) aparatele de mici dimensiuni care 
conțin componente valoroase și metale 
prețioase sunt reciclate în scopul 
recuperării metalelor prețioase.

Or. en
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Justificare

Este esențial să se recupereze metalele prețioase care intră în componența aparatelor mici. 
Aceasta ar trebui să reprezinte un obiectiv în sine atunci când aparatele mici sunt colectate și 
reciclate. Altfel, există posibilitatea ca un mijloc important de asigurare a resurselor pentru 
UE să nu fie utilizat.

Amendamentul 187
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt trimise la instalațiile de 
valorificare.

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt trimise la instalațiile de 
valorificare. Operațiunile de stocare, 
sortare și pretratare din cadrul 
instalațiilor de valorificare nu sunt 
incluse în evaluarea măsurii în care au 
fost atinse aceste obiective.

Or. en

Justificare

Aceasta garantează că numai operațiunile de valorificare finală sunt considerate proces de 
valorificare. Altfel, deșeurile trimise la o instalație de valorificare și care fac doar obiectul 
unor operațiuni de pretratare, precum procesele de sortare și stocare, dar care mai târziu 
sunt depozitate, nu sunt considerate valorificate.

Amendamentul 188
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt trimise la instalațiile de 
valorificare.

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt efectiv reutilizate, 
reciclate sau valorificate.
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Or. en

Justificare

Prezenta dispoziție presupune că un procentaj de 100% din ceea ce este trimis la valorificare 
este efectiv reutilizat, reciclat sau valorificat. Această presupunere este evident falsă, având 
în vedere că există părți care nu pot fi complet reutilizate, reciclate sau valorificate. 
Obiectivele ar trebui, prin urmare, calculate pe baza a ceea ce este efectiv reutilizat, reciclat 
sau valorificat.

Amendamentul 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt trimise la instalațiile de 
valorificare. 

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt efectiv reutilizate, 
reciclate sau valorificate.

Or. en

Justificare

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.
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Amendamentul 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt trimise la instalațiile de 
valorificare.

(2) Aceste obiective sunt calculate ca 
procent din greutatea DEEE colectate 
separat care sunt trimise la instalațiile de 
valorificare. Operațiunile de stocare, 
sortare și pretratare (altele decât cele de 
pregătire pentru reutilizare) nu sunt 
incluse în evaluarea măsurii în care au 
fost atinse aceste obiective.

Or. en

Justificare

Noul alineat (2) de la articolul 11 din Directiva DEEE (reformare) este prea vag pentru a 
garanta o acțiune benefică pentru mediu. Principala funcție a unui număr mare de instalații 
de valorificare din multe state membre mai mici include numai stocarea, sortarea și 
pretratarea potrivit operațiunilor de valorificare R12–R13 din Directiva 2008/98/CE privind 
deșeurile. Beneficiile de ordin ecologic nu sunt realizate până nu are loc o operațiune de 
valorificare „finală” (R1-R11). De aceea, obiectivele și gradul de îndeplinire a obiectivelor 
ar trebui calculate numai pentru operațiunea realizată de valorificare „finală” a DEEE.

Amendamentul 191
Jens Rohde

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea calculării acestor obiective, 
statele membre se asigură că producătorii 
sau terții care acționează în numele 
producătorilor consemnează în registre 
greutatea DEEE, a componentelor, 
materiilor sau substanțelor acestora la 
intrarea („input”) și ieșirea („output”) din 
instalația de tratare și/sau la intrarea 
(„input”) în instalația de valorificare sau de 
reciclare.

(3) În vederea calculării acestor obiective, 
statele membre se asigură că producătorii 
sau terții care acționează în numele 
producătorilor consemnează în registre 
greutatea DEEE, a componentelor, 
materiilor sau substanțelor acestora la 
intrarea („input”) și ieșirea („output”) din 
instalația de tratare și la intrarea („input”) 
și ieșirea (output) din instalația de 
valorificare sau de reciclare.



PE439.905v01-00 14/82 AM\809098RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Acest lucru va garanta păstrarea informațiilor cu privire la DEEE trimise de la instalația de 
valorificare sau reciclare și, prin urmare, un grad sporit de conștientizare cu privire la 
destinația finală a DEEE sortate/pretratate.

Amendamentul 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea calculării acestor obiective, 
statele membre se asigură că producătorii 
sau terții care acționează în numele 
producătorilor consemnează în registre 
greutatea DEEE, a componentelor, 
materiilor sau substanțelor acestora la 
intrarea („input”) și ieșirea („output”) din 
instalația de tratare și/sau la intrarea 
(„input”) în instalația de valorificare sau de 
reciclare.

(3) În vederea calculării acestor obiective, 
statele membre se asigură că producătorii 
sau terții care acționează în numele 
producătorilor consemnează în registre 
greutatea DEEE, a componentelor, 
materiilor sau substanțelor acestora la 
intrarea („input”) și ieșirea („output”) din 
instalația de tratare și la intrarea („input”) 
și ieșirea (output ca procentaj global) din
instalația de valorificare sau de reciclare.

Or. en

Justificare

Obiectivele curente pot fi îndeplinite doar prin realizarea unor operațiuni de sortare și 
pretratare într-o instalație de valorificare R12, iar apoi prin trimiterea tuturor DEEE sortate 
la o altă instalație de valorificare pentru operațiuni efective de valorificare. Acest lucru 
înseamnă o rată de valorificare/reciclare de 80 - 95%, indiferent de ce se întâmplă cu părțile 
sortate de DEEE la instalația de valorificare finală. Nu ar trebui să se permită doar 
urmărirea inputului și a outputului la un tip de instalație de valorificare R12-13 pentru 
îndeplinirea acestor obiective. Operațiunile reușite de valorificare și reciclare la instalația de 
valorificare finală ar trebui luate în considerare.
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Amendamentul 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea calculării acestor obiective, 
statele membre se asigură că producătorii 
sau terții care acționează în numele 
producătorilor consemnează în registre 
greutatea DEEE, a componentelor, 
materiilor sau substanțelor acestora la 
intrarea („input”) și ieșirea („output”) din 
instalația de tratare și/sau la intrarea 
(„input”) în instalația de valorificare sau de 
reciclare.

(3) În vederea calculării acestor obiective, 
statele membre se asigură că producătorii 
sau terții care acționează în numele 
producătorilor consemnează în registre 
greutatea EEE utilizate, a DEEE, a 
componentelor, materiilor sau substanțelor 
acestora la intrarea („input”) și ieșirea 
(„output”) din instalația de tratare sau
reciclare și/sau la intrarea („input”) în 
instalația de valorificare.

Or. en

Justificare

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Amendamentul 194
Linda McAvan

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a permite inovarea în 
domeniul acestor tehnologii, categoriile 
de echipamente menționate la articolul 11 
și în anexa 1A sunt revizuite și actualizate 
la fiecare trei ani prin intermediul actelor 
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delegate în conformitate cu articolele 18a, 
18b și 18c. 

Or. en

Justificare

Categoriile de DEEE ar trebui revizuite și actualizate în mod regulat. Progresele înregistrate 
de tehnologiile de reciclare ar putea schimba categoriile de echipamente care trebuie 
colectate pentru a optimiza reciclarea și a furniza un produs reciclat mai pur. Categorii 
stabilite pa baza practicilor curente de colectare și tratare ar putea astfel reprezenta o 
barieră în calea inovațiilor.

Amendamentul 195
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Dacă este cazul, statele membre 
încurajează finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor 
instalațiilor de colectare a DEEE provenite 
de la gospodăriile particulare.

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). În 
plus, dacă este cazul, în vederea 
îmbunătățirii procesului de colectare a 
DEEE, statele membre se asigură că sunt 
obținute suficiente resurse financiare în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” (de la comercianți, consumatori 
și producători, dar nu și contribuabili) 
pentru a acoperi costurile de colectare a 
DEEE de la gospodării, inclusiv costul de 
gestionare a instalațiilor de colectare și a 
campaniilor de sensibilizare dedicate 
gestionării DEEE. Aceste resurse 
financiare sunt disponibile numai pentru 
actorii care sunt obligați prin lege să 
colecteze DEEE. Administrațiile locale și 
operatorii privați ale căror costuri sunt 
acoperite în totalitate și care sunt obligați 
prin lege să funcționeze ca puncte de 
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colectare predau toate DEEE colectate 
producătorilor sau sistemelor de 
responsabilitate a producătorilor. 
Finanțarea colectării DEEE de la 
gospodării către instalațiile de colectare 
nu intră în responsabilitatea financiară 
individuală a producătorilor, astfel cum 
este prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Justificare

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Amendamentul 196
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Dacă este cazul, statele membre 

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin 
finanțarea colectării, tratării, valorificării 
și eliminării ecologice  a DEEE provenite 
de la gospodăriile particulare și depozitate 
la instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 



PE439.905v01-00 18/82 AM\809098RO.doc

RO

încurajează finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor 
instalațiilor de colectare a DEEE 
provenite de la gospodăriile particulare.

Or. en

Justificare

Există mari diferențe calitative în cadrul reciclării și implicit în eficiența gestionării 
resurselor. Standardele diferite conduc și la denaturarea concurenței, un motiv în plus pentru 
crearea unui cadrul unitar. Standardele ce urmează a fi elaborate ar trebui să stimuleze 
proiectarea ecologică pentru scoaterea din uz a produselor și nu doar să se raporteze la 
practicile existente de reciclare.

Amendamentul 197
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Dacă este cazul, statele membre 
încurajează finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor 
instalațiilor de colectare a DEEE provenite 
de la gospodăriile particulare.

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). În 
plus, dacă este cazul, în vederea 
îmbunătățirii procesului de colectare a 
DEEE, statele membre se asigură că sunt 
obținute suficiente resurse financiare în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” (atunci când poluatorii sunt 
comercianții, consumatorii și 
producătorii, dar nu și contribuabilii) în 
momentul vânzării de noi EEE pentru a 
acoperi costurile de colectare a DEEE de 
la gospodării, inclusiv costul de 
gestionare a instalațiilor de colectare și a 
campaniilor de sensibilizare dedicate 
gestionării DEEE. Aceste resurse 
financiare sunt disponibile numai pentru 
actorii care sunt obligați prin lege să 
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colecteze DEEE. Administrațiile locale și 
punctele de colectare private ale căror 
costuri sunt acoperite în totalitate predau 
toate DEEE colectate sistemelor de 
responsabilitate a producătorilor. 
Finanțarea colectării DEEE de la 
gospodării către instalațiile de colectare 
nu intră în responsabilitatea financiară 
individuală a producătorilor, astfel cum 
este prevăzută la articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Justificare

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Amendamentul 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
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conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Dacă este cazul, statele membre 
încurajează finanțarea de către producători 
a tuturor costurilor instalațiilor de colectare 
a DEEE provenite de la gospodăriile 
particulare.

conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Statele membre asigură finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor de 
colectare și a celor aferente instalațiilor de 
colectare a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare. Dispoziții 
suplimentare privind metodologia de 
calcul al costurilor de colectare și al celor 
aferente instalațiilor de colectare pot fi 
prevăzute de statele membre.

Or. en

Justificare

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.

Amendamentul 199
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Dacă este cazul, statele membre 
încurajează finanțarea de către producători 
a tuturor costurilor instalațiilor de colectare 
a DEEE provenite de la gospodăriile 
particulare.

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Statele membre asigură finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor de 
colectare și a celor aferente instalațiilor de 
colectare a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare. Dispoziții 
suplimentare privind metodologia de 
calcul al costurilor de colectare și al celor 
aferente instalațiilor de colectare pot fi 
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prevăzute de statele membre.

Or. en

Amendamentul 200
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Dacă este cazul, statele membre 
încurajează finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor 
instalațiilor de colectare a DEEE 
provenite de la gospodăriile particulare.

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și care le sunt 
predate în mod gratuit și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 201
Theodoros Skylakakis

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca producătorii 
să asigure cel puțin finanțarea colectării, 
tratării, valorificării și eliminării ecologice
a DEEE provenite de la gospodăriile 
particulare și depozitate la instalațiile de 
colectare instituite în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2). Dacă este cazul, 
statele membre încurajează finanțarea de 
către producători a tuturor costurilor 
instalațiilor de colectare a DEEE 

Statele membre veghează ca producătorii 
să asigure cel puțin finanțarea colectării, 
tratării, valorificării și eliminării ecologice
a DEEE provenite de la gospodăriile 
particulare și depozitate la instalațiile de 
colectare instituite în conformitate cu 
articolul 5 alineatul (2). Statele membre se 
asigură totodată, în cooperare cu părțile 
interesate și producătorii, că se realizează 
o evaluare completă a posibilității de 
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provenite de la gospodăriile particulare. introducere a cuponului de rambursare 
pentru aparatele la care se înregistrează 
cele mai mari pierderi în termeni de 
colectare și transport ilegale. Acest cupon 
însoțește produsul ca parte a ambalajului, 
are valoare monetară, este inclus în prețul 
inițial și este încasat la punctul de 
colectare. Costurile de rambursare sunt 
suportate de producători.

Or. el

Justificare

Această măsură este menită să încurajeze consumatorii să returneze aparatele folosite la 
puncte adecvate de colectare, ajutându-i în același timp pe producători să atingă obiectivele 
de colectare.

Amendamentul 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
Dacă este cazul, statele membre 
încurajează finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor 
instalațiilor de colectare a DEEE provenite 
de la gospodăriile particulare.

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). În 
plus, dacă este cazul, în vederea 
îmbunătățirii procesului de colectare a 
DEEE, statele membre se asigură că sunt 
obținute suficiente resurse financiare în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” (atunci când poluatorii sunt 
considerați a fi comercianții, 
consumatorii și producătorii, dar nu și 
contribuabilii) în momentul vânzării de 
noi EEE pentru a acoperi costurile de 
colectare a DEEE de la gospodării, 
inclusiv costul de gestionare a instalațiilor 
de colectare și a campaniilor de 
sensibilizare dedicate gestionării DEEE. 
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Aceste resurse financiare sunt disponibile 
numai pentru actorii care sunt obligați 
prin lege să colecteze DEEE.
Administrațiile locale și punctele de 
colectare private ale căror costuri sunt 
acoperite în totalitate predau toate DEEE 
colectate sistemelor de responsabilitate a 
producătorilor.
Finanțarea colectării DEEE de la 
gospodării către instalațiile de colectare 
nu intră în responsabilitatea financiară 
individuală a producătorilor, astfel cum 
este prevăzută la articolul 12 alineatul (2).
Dispozițiile suplimentare privind 
metodologia de calcul al costurilor de 
colectare și al celor aferente instalațiilor 
de colectare pot fi prevăzute de statele 
membre.

Or. en

Justificare

Pentru a crește rata de colectare, este important ca administrațiile locale sau orice alt actor 
obligat prin lege să funcționeze ca punct de colectare să organizeze campanii de 
sensibilizare, evenimente de colectare a deșeurilor prin metoda „din ușă în ușă” și alte 
acțiuni eventuale destinate colectării unei cantități cât mai mari de deșeuri. Costurile 
asociate acestor acțiuni ar trebui să fie acoperite în conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” atunci când poluatorii sunt comercianții, consumatorii și producătorii (nu 
contribuabilii). Ar trebui să se acorde flexibilitate statelor membre în elaborarea sistemului 
preferat de colectare a resurselor financiare destinate unor astfel de acțiuni.

Amendamentul 203
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 

(1) Statele membre veghează ca 
producătorii să asigure cel puțin finanțarea 
colectării, tratării, valorificării și eliminării 
ecologice  a DEEE provenite de la 
gospodăriile particulare și depozitate la 
instalațiile de colectare instituite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2). 
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Dacă este cazul, statele membre 
încurajează finanțarea de către 
producători a tuturor costurilor 
instalațiilor de colectare a DEEE provenite 
de la gospodăriile particulare.

Dacă este cazul, în vederea creșterii ratei 
de colectare a DEEE de la gospodării și a 
îmbunătățirii procesului de colectare a 
DEEE, statele membre se asigură că sunt 
obținute suficiente resurse financiare în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește” (atunci când poluatorii sunt 
comercianții, consumatorii și 
producătorii, dar nu și contribuabilii) în 
momentul vânzării de noi EEE pentru a 
acoperi costurile de colectare a DEEE de 
la gospodării, inclusiv costul de 
gestionare a instalațiilor de colectare și a 
campaniilor de sensibilizare dedicate 
gestionării DEEE. Aceste resurse 
financiare sunt disponibile numai pentru 
actorii care sunt obligați prin lege să 
colecteze DEEE.
Administrațiile locale și operatorii privați 
ale căror costuri sunt acoperite în 
totalitate și care sunt obligați prin lege să 
funcționeze ca puncte de colectare predau 
toate DEEE colectate producătorilor sau 
sistemelor de responsabilitate a 
producătorilor.
Prezenta dispoziție pentru finanțarea 
colectării DEEE de la gospodării nu ar 
trebui să facă obiectul responsabilității 
financiare individuale a producătorilor, 
astfel cum este prevăzută la articolul 12 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
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possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Amendamentul 204
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru produsele introduse pe piață 
după 13 august 2005, fiecare producător 
este răspunzător de finanțarea operațiunilor 
prevăzute la alineatul (1) privind deșeurile 
provenite de la propriile produse. 
Producătorul poate opta să-și îndeplinească 
această obligație prin intermediul 
sistemelor individuale sau colective. 

(2) Pentru produsele introduse pe piață 
după 13 august 2005, fiecare producător 
este răspunzător de finanțarea operațiunilor 
prevăzute la alineatul (1) privind deșeurile 
provenite de la propriile produse. 
Producătorul poate opta să-și îndeplinească 
această obligație prin intermediul 
sistemelor individuale sau colective. Un 
producător ar trebui să-și poată îndeplini 
obligația printr-una dintre aceste metode 
sau o combinație a acestora.

Or. en

Justificare

Producătorii ar trebui să dispună de flexibilitate maximă cu privire la mijloacele de 
neutralizare a DEEE. 

Amendamentul 205
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru produsele introduse pe piață 
după 13 august 2005, fiecare producător 
este răspunzător de finanțarea operațiunilor 
prevăzute la alineatul (1) privind deșeurile 

(2) Pentru produsele introduse pe piață 
după 13 august 2005, fiecare producător 
este răspunzător de finanțarea operațiunilor 
prevăzute la alineatul (1) privind deșeurile 
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provenite de la propriile produse. 
Producătorul poate opta să-și îndeplinească 
această obligație prin intermediul 
sistemelor individuale sau colective. 

provenite de la propriile produse. 
Producătorul poate opta să-și îndeplinească 
această obligație prin intermediul 
sistemelor individuale sau colective. 
Sistemele colective introduc taxe 
diferențiate pentru producători, în funcție 
de cât de ușor pot fi reciclate produsele și 
materiile strategice din componența 
acestora. 

Or. en

Justificare

Producătorii sunt singurii care au un impact asupra procesului de proiectare. Este necesară 
stimularea producătorilor pentru proiectarea produselor astfel încât să se faciliteze 
reciclarea acestora. Structurile diferențiate de taxe din cadrul sistemelor de colectare ar 
recompensa producătorii în funcție de cât de ușor se reciclează produsele lor.

Amendamentul 206
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragrafele 2a - 2c(noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Îndeplinirea obligației de către 
producătorii care participă la sistemele 
colective are loc odată cu efectuarea 
anuală a plății în sistem, în momentul în 
care produsele sunt introduse pe piață, în 
funcție de cota lor de piață anuală, a 
costurilor suportate de sistem în funcție 
de tipul de echipament definit în anexa 
1B.
La efectuarea plății susmenționate de 
către producători într-un sistem colectiv, 
obligația lor de finanțare a operațiunilor 
menționate la alineatul (1) este 
transferată sistemului colectiv. 
Îndeplinirea obligației de către 
producătorii care participă la un sistem 
individual autorizat are loc prin 
finanțarea și organizarea operațiunilor 
menționate la alineatul (1) numai în cazul 
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produselor lor individuale marcate în 
conformitate cu articolul 15. 
Producătorul care își îndeplinește 
obligația prin înființarea unui astfel de 
sistem individual asigură, în momentul 
introducerii pe piață a unui nou produs, 
pe lângă finanțarea și organizarea în anul 
în curs a operațiunilor menționate la 
alineatul (1), suficiente fonduri într-un 
cont bancar blocat, care să garanteze 
viitoarele operațiuni menționate la 
alineatul (1) pentru toate produsele 
introduse pe piață de producător care nu 
au fost colectate. Contul bancar blocat, 
fiind vorba de un sistem colectiv autorizat, 
are ca beneficiar o parte terță care va fi 
obligată să asigure operațiunile 
menționate la alineatul (1) în cazul în 
care respectivul producător este declarat 
insolvabil sau falimentar sau în caz de 
retragere de pe piață.

Or. en

Amendamentul 207
Esther de Lange

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
producătorii sau părțile terțe care 
acționează în numele acestora raportează 
anual cu privire la finanțarea și costurile 
sistemelor de colectare, tratare și 
eliminare, precum și la eficiența acestora.

Or. en
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Amendamentul 208
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În plus față de responsabilitatea 
financiară a producătorului prevăzută la 
articolul 12 alineatul (1) și în vederea 
creșterii ratei de colectarea a DEEE, 
statele membre se asigură că sunt puse la 
dispoziție suficiente fonduri în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”. Încă de la data vânzării unui 
EEE, aceste fonduri trebuie să fie puse la 
dispoziția administrațiilor locale și a altor 
operatori care au obligația de a colecta 
DEEE pentru a asigura colectarea DEEE 
de la consumatorii privați, recepționarea 
acestora la punctele de colectare și 
finanțarea campaniilor de informare. 
Statele membre promovează în mod ferm 
o politică transparentă de informare și 
publică detalii cu privire la costurile și 
metodele de colectare a DEEE.

Or. de

Justificare

Un număr mare de activități de colectare și operatori responsabili de acestea va garanta cea 
mai mare rată de colectare. Pentru că statele membre vor fi obligate să publice detalii cu 
privire la costurile și metodele de colectare, toți operatorii implicați vor trebui implicit să-și
publice rezultatele.
Principiul „poluatorul plătește” se aplică producătorilor, comercianților și consumatorilor.
Acesta garantează că contribuabilul nu trebuie să plătească toate costurile. În același timp, 
statele membre dispun de un grad de flexibilitate în structurarea sistemelor lor de colectare.



AM\809098RO.doc 29/82 PE439.905v01-00

RO

Amendamentul 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
producătorii sau părțile terțe care 
acționează în numele acestora raportează 
la fiecare doi ani cu privire la finanțarea 
și costurile sistemelor de colectare, tratare 
și eliminare. Pentru a asigura 
funcționarea corectă a sistemului de 
raportare, se pot prevedea norme 
suplimentare cu privire la formatul 
rapoartelor prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolele 18a, 
18b și 18c.

Or. en

Justificare

Pentru a colecta informații și a putea evalua procesul de colectare a DEEE, statele membre 
trebuie să raporteze cu privire la finanțarea și costurile sistemului de colectare, tratare și 
eliminare. Pentru că nu se dorește crearea unor sarcini administrative suplimentare, se 
sugerează publicarea unui raport la fiecare doi ani.

Amendamentul 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre îi pot scuti pe micii 
producători care, în raport cu mărimea 
pieței naționale, introduc pe piață 
cantități relativ mici de EEE, de 
obligațiile prevăzute la articolele 12 și 16, 
atât timp cât această scutire nu pune în 
pericol sistemele de preluare, colectare și 
reciclare. 
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Or. de

Justificare

Cerințele aplicabile întreprinderilor mici și mijlocii în ceea ce privește obligațiile de 
înregistrare, informare și raportare, precum și de finanțare a colectării, tratării, reciclării și 
eliminării DEEE, presupun costuri considerabile. O dispoziție de scutire a micilor 
producători este, prin urmare, necesară, această scutire trebuind aprobată de la caz la caz.

Amendamentul 211
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre obligă producătorii 
sau părțile terțe contractate să acționeze 
în numele acestora să publice un raport 
anual cu privire la finanțarea și costurile 
sistemelor de colectare, tratare și 
eliminare.

Or. en

Justificare

Transparența în această privință va permite statelor membre să se asigure că costurile sunt 
identificate și plasate în mod adecvat și va promova cele mai bune practici.

Amendamentul 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a informa
cumpărătorii, în momentul vânzării de noi 
produse, cu privire la costurile colectării, 
tratării și eliminării în mod ecologic. 
Costurile menționate nu depășesc costurile 

(1) Statele membre în care au fost luate 
măsuri destinate să permită informarea 
cumpărătorilor în momentul achiziționării 
de noi produse cu privire la costurile 
colectării, tratării și eliminării în mod 
ecologic se asigură că producătorii sunt 
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reale suportate. autorizați să mențină acest dispozitiv. 
Costurile menționate nu depășesc costurile 
reale suportate.

Or. fr

Justificare

Utilizatorii de echipamente electrice și electronice trebuie să poată cunoaște punctele de 
predare la care le este cel mai ușor să efectueze această operațiune. Având în vedere faptul 
că există mai multe dispozitive separate de colectare, utilizatorul riscă să întâmpine 
dificultăți în găsirea unui punct de colectare, situație ce riscă să-l descurajeze în încercarea 
de introducere a DEEE proprii într-un circuit de valorificare. Prin urmare, este necesar să se 
creeze un dispozitiv de coordonare a informațiilor de natură să permită utilizatorului să 
cunoască punctele de colectare aflate la dispoziția sa.

Amendamentul 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a informa 
cumpărătorii, în momentul vânzării de 
noi produse, cu privire la costurile 
colectării, tratării și eliminării în mod 
ecologic. Costurile menționate nu 
depășesc costurile reale suportate.

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a oferi 
cumpărătorilor la punctul de vânzare de 
noi produse informații relevante de ordin 
ecologic și din perspectiva ciclului de 
viață al acestora cu privire la colectarea, 
tratarea și eliminarea sigură a produselor 
respective și, cel puțin, informații privind 
componența chimică și toxicitatea, 
precum și măsura în care acestea pot fi 
reparate sau reciclate. Aceste informații 
de ordin ecologic ar putea, de asemenea, 
include costul asociat scoaterii din uz a 
produselor respective. Nici statele membre 
și nici producătorii nu pot percepe o taxă 
vizibilă obligatorie sau fixă pentru o 
întreagă gamă sau categorie de produse.

Or. en
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Justificare

După caz, statele membre ar trebui să permită producătorilor să ofere informații 
consumatorilor care le pot fi de folos în luarea unor decizii sustenabile în cazul unor produse 
similare. Taxele fixe pentru o întreagă gamă sau categorie de produse nu ar trebui permise, 
pentru că astfel de taxe nu reflectă diferențele dintre produse în ceea ce privește 
caracteristicile lor ecologice, măsura în care pot fi reparate sau reciclate, precum și costurile 
reale de scoatere din uz.

Amendamentul 214
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a informa 
cumpărătorii, în momentul vânzării de noi 
produse, cu privire la costurile colectării, 
tratării și eliminării în mod ecologic. 
Costurile menționate nu depășesc costurile 
reale suportate.

(1) Statele membre permit producătorilor 
să informeze în mod voluntar 
cumpărătorii, în momentul vânzării de noi 
produse, cu privire la costurile colectării, 
tratării și eliminării în mod ecologic. 
Costurile menționate nu depășesc costurile 
reale suportate. 

Or. en

Amendamentul 215
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a informa
cumpărătorii, în momentul vânzării de noi 
produse, cu privire la costurile colectării, 
tratării și eliminării în mod ecologic. 
Costurile menționate nu depășesc costurile 
reale suportate.

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii informează cumpărătorii, în 
momentul vânzării de noi produse, cu 
privire la conținutul de substanțe chimice 
periculoase, colectarea, tratarea și 
eliminarea în mod ecologic, precum și 
măsura în care produsele respective pot fi 
reparate sau reciclate. Aceste informații 
pot include costurile asociate tratării 
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produselor respective. Costurile 
menționate nu depășesc costurile reale 
suportate.

Or. en

Justificare

Producătorii ar trebui să fie obligați să furnizeze informațiile relevante, inclusiv privind 
conținutul de substanțe periculoase, precum și măsura în care produsele pot fi reparate și 
reciclate. Costurile de colectare și tratare ar trebui incluse în prețul produsului, astfel încât 
să existe un stimulent pentru reducerea acestora. Costurile forfetare nu reflectă nici costurile 
efective la finalul duratei de utilizare, nici impactul produsului asupra mediului.

Amendamentul 216
Philippe Juvin

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a informa 
cumpărătorii, în momentul vânzării de noi 
produse, cu privire la costurile colectării, 
tratării și eliminării în mod ecologic. 
Costurile menționate nu depășesc costurile 
reale suportate.

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a informa 
cumpărătorii, în momentul vânzării de noi 
produse, cu privire la costurile colectării, 
tratării și eliminării în mod ecologic. 
Costurile menționate nu depășesc costurile 
reale suportate și reflectă impactul de 
mediu al echipamentelor aflate la finalul 
ciclului de viață.

Or. fr

Justificare

Se preconizează o mai bună încadrare a acestei propuneri. Costurile trebuie să reflecte, de 
asemenea, impactul de mediu al echipamentelor scoase din uz pentru a încuraja proiectarea 
ecologică de echipamente care să poată fi reparate, reutilizate și reciclate.
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Amendamentul 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a spori gradul de 
conștientizare al utilizatorilor, statele 
membre se asigură că distribuitorii - cu 
excepția IMM-urilor - instituie sisteme 
adecvate de colectare și sensibilizare în 
ceea ce privește deșeurile de volum foarte 
mic. Aceste sisteme de colectare:
(a) permit utilizatorilor finali să returneze 
acest tip de deșeuri la un punct de 
colectare vizibil și accesibil din magazinul 
comerciantului;
(b) obligă comercianții să accepte DEEE 
de volum foarte mic în mod gratuit atunci 
când aceștia furnizează EEE de volum 
foarte mic;
(c) nu percep nicio taxă utilizatorilor 
finali atunci când aceștia returnează 
deșeurile și nici nu îi obligă să cumpere 
un nou produs de același tip.

Or. en

Justificare

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.
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Amendamentul 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sistemele de predare și colectare puse la 
dispoziția lor;

(b) sistemele de predare și colectare puse la 
dispoziția lor, încurajând coordonarea 
informațiilor de natură să permită 
semnalarea tuturor punctelor de predare 
aflate la dispoziție, indiferent de 
producătorul care le-a instalat; 

Or. fr

Justificare

Utilizatorii de echipamente electrice și electronice trebuie să poată cunoaște punctele de 
predare la care le este cel mai ușor să efectueze această operațiune. Având în vedere faptul 
că există mai multe dispozitive separate de colectare, utilizatorul riscă să întâmpine 
dificultăți în găsirea unui punct de colectare, situație ce riscă să-l descurajeze în încercarea 
de introducere a DEEE proprii într-un circuit de valorificare. Prin urmare, este necesar să se 
creeze un dispozitiv de coordonare a informațiilor de natură să permită utilizatorului să 
cunoască punctele de colectare aflate la dispoziția sa.

Amendamentul 219
Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
informațiile menționate la articolul 14 
alineatul (2) sunt oferite în mod vizibil 
prin indicarea lor clară pe produs, în 
instrucțiuni separate atașate produsului 
sau într-un punct de informare disponibil 
pentru consumatori la punctul de 
vânzare.

Or. en
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Justificare

Informații adecvate cu privire la sarcinile și drepturile consumatorilor ar trebui să fie puse la 
dispoziția acestora în modul cel mai vizibil și mai atractiv cu putință.  Campaniile de 
informare mai eficiente cu privire la DEEE și reciclare ar putea determina rate de colectare 
mai mari.

Amendamentul 220
Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot solicita ca 
producătorii și/sau distribuitorii să 
furnizeze toate sau o parte din informațiile 
prevăzute la alineatele (2)-(4), de exemplu 
în instrucțiunile de utilizare sau la punctul 
de vânzare.

(5) Statele membre pot solicita ca 
producătorii și/sau distribuitorii să 
furnizeze toate sau o parte din informațiile 
prevăzute la alineatul (2), de exemplu în 
instrucțiunile de utilizare sau la punctul de 
vânzare, prin intermediul campaniilor de 
sensibilizare a publicului.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament oferă un exemplu explicativ al modului în care informațiile pot fi 
oferite de producători, așa cum se face deja în unele state membre.

Amendamentul 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a facilita pregătirea pentru 
reutilizare și tratarea adecvată și ecologică 
a DEEE, inclusiv întreținerea, 
îmbunătățirea, recondiționarea și 
reciclarea, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura furnizarea de 

(1) Pentru a facilita utilizarea și tratarea 
adecvată și ecologică a DEEE, inclusiv 
întreținerea, îmbunătățirea, reutilizarea, 
pregătirea pentru reutilizare, 
recondiționarea și reciclarea, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a 
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către producători , pentru fiecare tip nou de 
EEE introdus pe piață, în termen de un an 
de la introducerea pe piață a 
echipamentului, a informațiilor referitoare 
la reutilizare și tratare. Aceste informații 
precizează, în măsura în care centrele de 
reutilizare și instalațiile de tratare și de 
reciclare au nevoie de aceasta pentru a 
respecta dispozițiile prezentei directive, 
diferitele componente și materiale ale EEE, 
precum și localizarea substanțelor și 
preparatelor periculoase în aceste 
echipamente. Producătorii de EEE pun 
aceste informații la dispoziția centrelor de 
reutilizare și a instalațiilor de tratare și de 
reciclare sub forma unor manuale sau prin 
intermediul mijloacelor electronice (de 
exemplu CD-ROM sau servicii online).

asigura furnizarea gratuită de către 
producători, pentru fiecare tip nou de EEE 
introdus pe piață, în termen de un an de la 
introducerea pe piață a echipamentului, a 
informațiilor referitoare la reutilizare și 
tratare. Aceste informații precizează, în 
măsura în care centrele de reutilizare și 
instalațiile de tratare și de reciclare au 
nevoie de aceasta pentru a respecta 
dispozițiile prezentei directive, diferitele 
componente și materiale ale EEE, precum 
și localizarea substanțelor și preparatelor 
periculoase în aceste echipamente. 
Producătorii de EEE pun aceste informații 
la dispoziția centrelor de reutilizare și a 
instalațiilor de tratare și de reciclare sub 
forma unor manuale sau prin intermediul 
mijloacelor electronice (de exemplu CD-
ROM sau servicii online).

Or. en

Justificare

Reutilizarea este promovată ca modalitate de împiedicare a producerii de deșeuri, precum și 
ca parte a procesului de tratare ecologică. În ambele cazuri, sunt necesare informațiile 
prevăzute la acest articol. 

Amendamentul 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest registru servește la controlarea 
respectării obligațiilor de finanțare în 
temeiul articolelor 12 și 13.

Acest registru servește la controlarea 
respectării obligațiilor de finanțare în 
temeiul articolelor 12 și 13. Obligația de 
garanție financiară pentru scoaterea din 
uz a produselor ar trebui să fie calculată 
astfel încât să asigure internalizarea 
costurilor reale de scoatere din uz a 
produsului unui producător, luând în 
considerare standardele de tratare și 
reciclare, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 8.
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Or. en

Justificare

Dacă există standarde de reciclare și tratare, acestea ar trebui să fie luate în considerare 
pentru calcularea garanțiilor financiare pe care producătorii ar trebui să le ofere pentru a 
acoperi costurile scoaterii din uz a propriilor produse, astfel cum se prevede la articolele 12 
și 13. Acestea ar trebui să fie înregistrate prin intermediul sistemelor de înregistrare aplicate 
la nivelul statelor membre. Cerințe minime armonizate privind garanțiile financiare sunt 
necesare pentru a permite verificarea conformității semnificative a acestora, posibilitate 
oferită în prezent de registrul prevăzut la articolul 16, dând astfel curs cerințelor privind 
inspecțiile prevăzute la articolul 20.

Amendamentul 223
Elena Oana Antonescu, Rareș-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că orice 
producător de pe teritoriul lor poate 
introduce în registrul național toate 
informațiile pertinente, inclusiv cerințele în 
materie de raportare și comisioanele, care 
îi reflectă activitățile la nivelul tuturor 
celorlalte state membre. 

(2) Statele membre se asigură că orice 
producător de pe teritoriul lor poate 
introduce în registrul național toate 
informațiile pertinente, inclusiv cerințele în 
materie de raportare, care îi reflectă 
activitățile în statul membru respectiv. 

Registrele sunt interoperaționale, pentru a 
permite schimbul de astfel de informații, 
inclusiv cu privire la cantitățile de 
echipamente electrice și electronice 
introduse pe piața națională și pentru 
transferurile de fonduri legate de 
transferurile intracomunitare de produse 
sau de DEEE.

Registrele sunt interoperaționale, pentru a 
permite schimbul de astfel de informații, 
inclusiv cu privire la cantitățile de 
echipamente electrice și electronice 
introduse pe piața națională.

Or. en

Justificare

Registrele nu tratează chestiuni financiare și nu pot fi implicate în transferurile de fonduri 
legate de transferurile intracomunitare de produse sau de DEEE. Acest lucru poate fi realizat 
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numai de producători individuali sau de sistemele colective, pentru că aceștia colectează 
fonduri de la cumpărătorul final pentru gestionarea DEEE.

Amendamentul 224
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Producătorii pot solicita, prin 
registrul unui stat membru, înregistrarea 
în registrele tuturor celorlalte state 
membre. 

Or. en

Justificare

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.

Amendamentul 225
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
sistemele colective dovedesc că 
îndeplinirea obligației într-un sistem 
colectiv are loc odată cu efectuarea 
anuală a plății în sistem, în momentul în 
care produsele sunt introduse pe piață, în 
funcție de cota de piață anuală a 
producătorului, a costurilor suportate de 
sistem în funcție de tipul de echipament 
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definit în anexa 1B.

Or. en

Amendamentul 226
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că, la 
plata susmenționată într-un sistem 
colectiv, obligația producătorului de 
finanțare a operațiunilor menționate la 
articolul 12 alineatul (1) legate de deșeuri 
provenite din propriile produse este 
transferată sistemului colectiv și 
furnizează informații cu privire la 
aceasta.

Or. en

Amendamentul 227
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Statele membre dovedesc că 
îndeplinirea obligației de către 
producătorii care participă la un sistem 
individual autorizat are loc prin 
finanțarea și organizarea operațiunilor 
menționate la articolul 12 alineatul (1) 
numai în cazul produselor lor individuale 
marcate în conformitate cu articolul 15.

Or. en
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Amendamentul 228
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Producătorul care își îndeplinește 
obligația prin înființarea unui astfel de 
sistem individual oferă suficiente dovezi 
că, în momentul introducerii pe piață a 
unui nou produs, pe lângă finanțarea și 
organizarea în anul în curs a 
operațiunilor menționate la articolul 12 
alineatul (1), el a oferit suficiente fonduri 
într-un cont bancar blocat, care 
garantează viitoarele operațiuni 
menționate la articolul 12 alineatul (1) 
pentru toate produsele introduse pe piață 
de producător care nu au fost colectate.
Mai mult, informațiile dovedesc existența 
unei părți terțe ca beneficiar, astfel cum 
este prevăzută la articolul 12.

Or. en

Amendamentul 229
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se stabilește formatul pentru 
înregistrare și raportare, precum și 
frecvența de raportare. Aceste măsuri, 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (3).

(3) Pentru a asigura buna funcționare a 
sistemelor de înregistrare, informare și 
raportare, Comisia adoptă prin acte 
delegate în conformitate cu articolele 18a, 
18b și 18c, formatul pentru înregistrare și 
raportare, precum și frecvența de raportare.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament aliniază așa-numită „procedură de comitologie”, aplicată anterior, la 
noua procedură în sensul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a permite o abordare 
armonizată a aspectelor legate de 
conformarea la cerințele privind garanția 
financiară, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 12, Comisia stabilește în termen 
de cel mult (12 luni de la intrarea în 
vigoare), cerințele minime și metodologia 
de calcul al nivelului acestor garanții și 
definește orientări pentru controlul și 
auditul acestora.
Aceste cerințe ar trebui să garanteze cel 
puțin că: 
(a) garanția determină internalizarea 
costurilor reale ale scoaterii din uz a 
produsului unui producător, luând în 
considerare standardele de tratare și 
reciclare;
(b) costurile aferente obligației unui 
producător nu sunt suportate de alți 
actori, nici în prezent, nici în viitor; 
precum și
(c) garanția va fi disponibilă în viitor și 
poate fi utilizată pentru a onora obligația 
de reciclare restantă a unui producător în 
caz de insolvabilitate.

Or. en

Justificare

Dacă se dorește într-adevăr implementarea și respectarea obligației privind responsabilitatea 
individuală a producătorilor ca stimulent major pentru internalizarea costurilor de scoatere 
din uz și ca factor de impulsionare a proiectării ecologice, sunt necesare criterii elaborate de 
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Comisie pentru stabilirea modalităților de evaluare a nivelului garanțiilor financiare, 
integrând standardele de tratare și reciclare și formulând normele de verificare a acestora. 

Amendamentul 231
Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Registrul poate fi gerat prin sisteme 
colective de responsabilitate a 
producătorilor înființate în temeiul 
articolului 12 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Operarea unui registru de către sistemele colective de responsabilitate a producătorilor 
reprezintă o problemă esențială pentru că presupune colectarea într-un loc central a datelor 
comerciale sensibile de către o entitate aparținând sectorului privat.

Amendamentul 232
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre adună anual 
informații, inclusiv estimări motivate, cu 
privire la cantitățile și categoriile de 
echipamente electrice și electronice 
introduse pe piețele lor, colectate prin 
orice modalitate și reutilizate, reciclate și 
valorificate în statul membru respectiv, 
precum și cu privire la greutatea DEEE 
colectate separat și exportate.

(5) Statele membre adună anual informații, 
inclusiv estimări motivate, cu privire la 
cantitățile și categoriile de echipamente 
electrice și electronice disponibile pe 
piețele lor, precum și cu privire la DEEE
colectate prin orice modalitate și 
reutilizate, reciclate și valorificate în statul 
membru respectiv de producători, părți 
terțe contractate de producători sau alți 
actori DEEE, precum și cu privire la 
greutatea DEEE colectate separat și 
exportate, deplasate într-un alt stat 
membru sau primite dintr-un alt stat 
membru.
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Or. en

Justificare

Trebuie să se identifice toți actori economici implicați pe piața de EEE pentru a reduce 
transporturile ilegale de deșeuri.

Amendamentul 233
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a

Cerințe minime pentru sistemele 
individuale și cele colective

Statele membre se asigură că sistemele 
colective de responsabilitate individuală 
create în temeiul prezentei directive pot 
(a) demonstra

(i) existența unor surse de finanțare 
durabile care oferă suficiente fonduri 
pentru colectarea, tratarea, valorificarea 
și eliminarea ecologică a DEEE în 
momentul în care EEE sunt introduse pe 
piață în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2); 
(ii) existența unor măsuri de îndeplinire a 
obiectivelor de colectare și tratare, 
inclusiv:
1. o acoperire geografică completă pentru 
procesul de colectare;

2. planificarea informării și comunicării;

(b) confirma respectarea tuturor normelor 
și reglementărilor aplicabile, inclusiv:

(i) măsuri de garantare a confidențialității 
datelor sensibile;

(ii) măsuri pentru a asigura o piață liberă 
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a C&R;

(iii) dovada garanției în conformitate cu 
articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 234
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a

Identificarea operatorilor economici

Statele membre instituie sisteme pentru a 
garanta că sunt furnizate informații 
pentru a permite autorităților de 
reglementare, producătorilor și 
distribuitorilor să identifice:
(a) orice operator economic care le-a 
furnizat EEE;
(b) orice operator economic căruia i-au 
fost furnizate EEE.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta că sursa DEEE poate fi identificată, este necesar ca statele membre să ia 
măsurile necesare pentru a controla problema operatorilor clandestini.

Amendamentul 235
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se pot adopta modificări dacă sunt Pentru a permite adaptarea dispozițiilor 
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necesare în vederea adaptării la progresul 
științific și tehnic a articolului 16 alineatul 
(6) și a anexelor. Aceste măsuri, destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (3).

din prezenta directivă la progresul științific 
și tehnic, Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articole 18a, 18b și 18c, 
modificări la articolul 16 alineatul (6) și 
anexe.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază așa-numită „procedură de comitologie”, aplicată anterior, la 
noua procedură în sensul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 236
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor 
articolului 8 din respectiva decizie.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază așa-numită „procedură de comitologie”, aplicată anterior, la 
noua procedură în sensul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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Amendamentul 237
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a

Exercitarea competențelor delegate
(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționată la articolele 7, 8, 10, 
16, 17  și 20 este conferită Comisiei 
pentru o durată nedeterminată.
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
conferită Comisiei este supusă condițiilor 
prevăzute la articolele 18b și 18c.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 238
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b

Revocarea competențelor delegate
(1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 18a poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu.



PE439.905v01-00 48/82 AM\809098RO.doc

RO

(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legislator 
și Comisia într-un termen rezonabil
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 
respectiva decizie. 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

Justificare

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

Amendamentul 239
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 18c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18c

Obiecțiuni la actele delegate
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
se pot 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) Dacă nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus actului delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 



AM\809098RO.doc 49/82 PE439.905v01-00

RO

Uniunii Europene și intră în vigoare la 
data prevăzută în dispozițiile acestuia.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun actului 
delegat adoptat, acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care formulează 
obiecțiuni își expune motivele care au stat 
la baza acestora.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază așa-numită „procedură de comitologie”, aplicată anterior, la 
noua procedură în sensul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 240
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2  

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste inspecții acoperă cel puțin 
exporturile de DEEE în afara Comunității, 
în conformitate cu regulamentul privind 
transferurile de deșeuri, și operațiunile din 
cadrul instalațiilor de tratare, în 
conformitate cu Directiva 2008/xx/CE 
privind deșeurile și cu anexa II la prezenta 
directivă.

Aceste inspecții acoperă cel puțin 
exporturile de DEEE în afara Comunității, 
în conformitate cu Regulamentul privind 
transferurile de deșeuri, și operațiunile din 
cadrul instalațiilor de tratare, în
conformitate cu Directiva 2008/xx/CE 
privind deșeurile și cu anexa II la prezenta 
directivă. Pentru a permite o abordare 
armonizată  a aspectelor legate de 
conformarea la cerințele privind garanția 
financiară, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 12, Comisia stabilește în termen 
de cel mult 12 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, cerințele 
minime și  metodologia de calcul al 
nivelului acestor garanții și definește 
orientări pentru controlul și auditul 
acestora.   Aceste cerințe ar trebui să 
garanteze cel puțin că:
(a) garanția determină internalizarea 
costurilor reale ale scoaterii din uz a 
produsului unui producător, luând în 
considerare standardele de tratare și 
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reciclare;
(b) costurile aferente obligațiilor unui 
producător nu sunt suportate de alți 
actori, nici în prezent, nici în viitor;
(c) garanția va fi disponibilă în viitor și 
poate fi utilizată pentru a onora obligațiile 
de reciclare restante ale unui producător 
în cazul în care acesta se află în 
insolvabilitate.

Or. en

Justificare

Constituind un stimulent de primă importanță pentru internalizarea costurilor de scoatere din 
uz și un factor de impulsionare a proiectării ecologice, implementarea și respectarea 
responsabilității individuale a producătorilor ar fi avantajate de criteriile elaborate în 
prezent de Comisie pentru stabilirea modalităților de evaluare a nivelului garanțiilor 
financiare, integrând standardele de tratare și reciclare și formulând normele de verificare a 
acestora. 

Amendamentul 241
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste inspecții acoperă cel puțin 
exporturile de DEEE în afara Comunității, 
în conformitate cu regulamentul privind 
transferurile de deșeuri, și operațiunile din 
cadrul instalațiilor de tratare, în 
conformitate cu Directiva 2008/xx/CE 
privind deșeurile și cu anexa II la prezenta 
directivă.

Aceste inspecții acoperă cel puțin: 

(a) exporturile de DEEE în afara 
Comunității, în conformitate cu 
Regulamentul privind transferurile de 
deșeuri, și operațiunile din cadrul 
instalațiilor de tratare, în conformitate cu 
Directiva 2008/xx/CE privind deșeurile și 
cu anexa II la prezenta directivă;
(b) respectarea de către producători a 
obligațiilor financiare care le revin în 
conformitate cu articolele 12 și 13 din 
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prezenta directivă;
(c) respectarea de către sistemele
individuale și colective a obligațiilor care 
le revin în conformitate cu articolele 12 și 
16 (articol nou) din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția financiară ar trebui să fie 
calculată astfel încât să asigure 
internalizarea costurilor reale de scoatere 
din uz a produsului unui fabricant, în 
conformitate cu cerințele de la articolul 
12 alineatul (2), luând în considerare 
standardele de tratare și reciclare, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 8.

Or. en

Justificare

Până în prezent, nu s-au efectuat controale stricte ale proprietăților de reciclare și tratare. 
Acestea influențează însă finanțarea și garanțiile. Cerințele armonizate privind garanțiile 
financiare sunt necesare pentru a permite verificarea conformității acestora, posibilitate 
oferită în prezent de registrul prevăzut la articolul 16, dând astfel curs cerințelor privind 
inspecțiile prevăzute la articolul 20. Internalizarea costurilor de scoatere din uz ar reduce 
costurile introducerii pe piață a unui produs care este proiectat pentru o reutilizare sau 
reciclare mai ușoare de suportat în raport cu costurile de introducere pe piață a unui produs 
cu costuri ridicate de scoatere din uz și care implică o risipă de resurse.
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Amendamentul 243
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se pot institui norme suplimentare 
privind inspecțiile și controlul.

(3) Pentru a asigura funcționarea corectă 
a inspecțiilor și a controlului, Comisia 
poate adopta prin intermediul actelor 
delegate în conformitate cu articolele 18a, 
18b și 18c norme suplimentare privind 
inspecțiile și controlul.

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

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază așa-numită „procedură de comitologie”, aplicată anterior, cu 
noua procedură în sensul articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 244
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre creează un registru 
național al instalațiilor de colectare și 
tratare recunoscute.  Doar instalațiile ai 
căror operatori respectă cerințele stabilite 
la articolul 8 alineatul (3) sunt admise în 
registrul național prevăzut la prezentul 
articol. Conținutul registrului este pus la 
dispoziția publicului.

Or. en
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Justificare

 Crearea unui registru central va oferi o perspectivă de ansamblu asupra activităților tuturor 
instalațiilor care efectuează operațiuni de colectare, tratare, valorificare și reciclare și va 
crește posibilitățile de monitorizare a activităților de valorificare.

Amendamentul 245
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Operatorii instalațiilor prezintă anual 
dovada respectării cerințelor directivei și 
efectuează activitățile de raportare în 
conformitate cu alineatele (6) și (7) 
pentru a-și menține statutul de instalație 
de tratare recunoscută.

Or. en

Justificare

Crearea unui registru central va oferi o perspectivă de ansamblu asupra activităților tuturor 
instalațiilor care efectuează operațiuni de colectare, tratare, valorificare și reciclare și va 
crește posibilitățile de monitorizare a activităților de valorificare.

Amendamentul 246
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Operatorii instalațiilor de colectare 
transmit rapoarte anuale cu scopul de a 
permite autorităților naționale să compare 
volumul de DEEE colectate cu volumul 
de DEEE efectiv transferate către 
instalațiile de valorificare sau reciclare. 
DEEE sunt transferate exclusiv către 
instalațiile de valorificare și tratare 
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recunoscute.

Or. en

Justificare

Instituirea unui registru central va oferi o vedere de ansamblu asupra activităților tuturor 
instalațiilor care efectuează operațiuni de colectare, tratare, valorificare și reciclare și va 
crește posibilitățile de monitorizare a activităților de valorificare.

Amendamentul 247
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Operatorii instalațiilor de tratare 
transmit rapoarte anuale cu scopul de a 
permite autorităților naționale să compare 
cantitatea de DEEE recuperate de la 
proprietari sau de la instalațiile de 
colectare recunoscute cu cantitatea de 
DEEE efectiv valorificate, reciclate sau 
exportate în conformitate cu articolul 10. 

Or. en

Justificare

Crearea unui registru central va oferi o perspectivă de ansamblu asupra activităților tuturor 
instalațiilor care efectuează operațiuni de colectare, tratare, valorificare și reciclare și va 
crește posibilitățile de monitorizare a activităților de valorificare.

Amendamentul 248
Chris Davies

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Statele membre se asigură că 
proprietarii predau DEEE proprii 
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exclusiv instalațiilor de colectare, 
valorificare și/sau reciclare recunoscute. 

Or. en

Justificare

Crearea unui registru central va oferi o perspectivă de ansamblu asupra activităților tuturor 
instalațiilor care efectuează operațiuni de colectare, tratare, valorificare și reciclare și va 
crește posibilitățile de monitorizare a activităților de valorificare.

Amendamentul 249
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor  cu putere de lege și a 
actelor  administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 
16, 19 și 20 și anexei I până la [18 luni de 
la data publicării prezentei directive în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene] cel 
târziu. Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă. 

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor  cu putere de lege și a 
actelor  administrative necesare pentru a se 
conforma articolelor 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 
16, 19 și 20 și anexei I până la [18 luni de 
la data publicării prezentei directive în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene] cel 
târziu. Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă. Statele membre 
pun în aplicare actele cu putere de lege și 
actele  administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 12 alineatul (2) din 
prezenta directivă, astfel încât fiecare 
producător să finanțeze exclusiv 
operațiunile legate de deșeurile provenite 
de la propriile sale produse introduse pe 
piață după data de 13 august 2005, și se 
asigură că sunt furnizate garanțiile 
financiare corespunzătoare, prevăzute la 
articolul 12 alineatul (2) din prezenta 
directivă. 

Or. en
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Justificare

Deoarece la executarea obligațiilor financiare nu se ține seama de principiul responsabilității 
individuale a producătorului, iar standardele de reciclare și tratare destinate creșterii 
performanțelor ecologice ale produselor aflate la finalul ciclului de viață sunt neglijate, este 
important să se pună accentul pe articolele 8 și 12 pentru a se asigura punerea corectă în 
aplicare a principiilor prevăzute de acestea în dreptul intern. 

Amendamentul 250
Sabine Wils

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre adoptă legile, 
reglementările și dispozițiile 
administrative necesare pentru 
respectarea dispozițiilor de la articolul 12, 
în termen de cel mult [18 luni de la data 
publicării prezentei directive în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene], astfel încât 
să se ofere garanțiile financiare prevăzute 
la articolul 12 alineatul (2) din prezenta 
directivă.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu prevede suficiente dispoziții pentru aplicarea responsabilității 
individuale a producătorilor (RFP). Este, astfel, important să se includă aici o trimitere la 
articolul 12 din prezenta directivă, care să prevadă principiul potrivit căruia colectarea 
DEEE de la gospodăriile private ar trebui finanțată de producători. Scopul RFP este de a 
promova proiectarea ecologică prin stimulente pentru producători.
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Amendamentul 251
Karl-Heinz Florenz

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În plus față de reexaminarea 
prevăzută la articolele 2 și 7 din prezenta 
directivă, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, în termen de 
cinci ani de la intrarea sa în vigoare, un 
raport care se bazează pe experiența 
legată de aplicarea prezentei directive. 
După caz, raportul este însoțit de 
propuneri de modificare a prezentei 
directive.

Or. de

Justificare

Intenția este ca prezenta directivă și aplicarea sa să facă obiectul unui proces de 
monitorizare mai extins, în plus față de revizuirile specifice ale domeniului său de aplicare și 
ale ratelor de colectare.

Amendamentul 252
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2002/96/CE, astfel cum a fost 
modificată prin directivele prevăzute în 
anexa V partea A, se abrogă cu efect de la 
data imediat ulterioară datei menționate la 
articolul 21, fără a aduce atingere 
obligațiilor statelor membre privind 
termenele de transpunere în dreptul intern 
și de aplicare a directivei menționate în 
anexa V partea B.

(1) Directiva 2002/96/CE, astfel cum a fost 
modificată prin directivele prevăzute în 
anexa V partea A, se abrogă cu efect de la 
data imediat ulterioară datei menționate la 
articolul 21, cu excepția articolului 5 
alineatul (5), care se abrogă la data de 
[...*], fără a aduce atingere obligațiilor 
statelor membre privind termenele de 
transpunere în dreptul intern și de aplicare 
a directivei menționate în anexa V partea 
B.
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* A se insera data de la care se aplică noile 
obligații privind colectarea separată, astfel cum 
sunt prevăzute în prezenta directivă 

Or. en

Justificare

Obligațiile minime existente privind colectarea separată trebuie menținute până când intră în 
aplicare noile obligații. În caz contrar, statele membre care nu și-au îndeplinit aceste 
obligații vor reuși să se sustragă răspunderii.

Amendamentul 253
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa I – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe minime de control pentru 
transferul DEEE

Cerințe minime pentru transferul EEE 
folosite

Or. en

Justificare

Ar trebui să se controleze transferul tuturor EEE folosite, nu doar al celor „suspectate” ca 
fiind DEEE.

Amendamentul 254
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o copie a facturii și a contractului 
privind vânzarea și/sau transferul de 
proprietate a echipamentului electric sau 
electronic, în care se precizează că 
echipamentul este destinat reutilizării 
directe și că este complet funcțional;

(a) o copie a facturii și a contractului 
privind vânzarea și/sau transferul de 
proprietate a echipamentului electric sau 
electronic, în care se precizează că 
echipamentul: este destinat reutilizării și 
este
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– pe deplin funcțional,

– destinat reparației,

– destinat recondiționării sau este 
expediat în vederea efectuării de analize și 
verificări privind defecțiunile din 
perspectiva controlului de calitate, 
necesare în cadrul activităților de control 
în faza ulterioară comercializării. 

Or. en

Justificare

Pentru a crea o economie ecologică, este necesar să se promoveze repararea și reutilizarea 
EEE.  Este necesar, prin urmare, să dispunem de un sistem de reglementări care să 
promoveze și să contribuie la atingerea acestui scop. Reutilizarea în scopul menținerii la un 
nivel minim a cantității de deșeuri este un element fundamental al  obiectului Directivei 
DEEE.

Amendamentul 255
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dovezi privind evaluarea sau testarea, 
sub forma unei copii a evidențelor 
(certificat de testare, dovadă de 
funcționalitate) pentru fiecare articol din 
cadrul lotului și un protocol care să 
conțină toate informațiile privind 
evidența, conform punctului 2;

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a crea o economie ecologică, este necesar să se promoveze repararea și reutilizarea 
EEE.  Este necesar, prin urmare, să dispunem de un sistem de reglementări care să 
promoveze și să contribuie la atingerea acestui scop. Reutilizarea în scopul menținerii la un 
nivel minim a cantității de deșeuri este un element fundamental al  obiectului Directivei 
DEEE.
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Amendamentul 256
Christofer Fjellner

Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o declarație a posesorului care 
aranjează transportul echipamentelor 
electrice și electronice conform căreia 
niciunul dintre materialele sau 
echipamentele din cadrul lotului nu 
constituie deșeuri în sensul definiției de la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
2008/xx/CE privind deșeurile; și

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a crea o economie ecologică, este necesar să se promoveze repararea și reutilizarea 
EEE.  Este necesar, prin urmare, să dispunem de un sistem de reglementări care să 
promoveze și să contribuie la atingerea acestui scop. Reutilizarea în scopul menținerii la un 
nivel minim a cantității de deșeuri este un element fundamental al  obiectului Directivei 
DEEE.

Amendamentul 257
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o ambalare corespunzătoare pentru a 
proteja produsele expediate împotriva 
deteriorării în timpul transportului, al 
încărcării și al descărcării.

d) o ambalare suficientă și o dispunere 
corespunzătoare a încărcăturii pentru a 
proteja produsele expediate împotriva 
deteriorării în timpul transportului, al 
încărcării și al descărcării.

Or. en
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Justificare

În numeroase cazuri, EEE folosite pot fi diferențiate de DEEE printr-o dispunere 
corespunzătoare pe durata transportului.

Amendamentul 258
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – pasul 1 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Trebuie testată funcționalitatea și 
trebuie evaluate substanțele periculoase. 
Testele care trebuie realizate depinde de 
tipul de echipament electric și electronic. 
În cazul majorității echipamentelor 
electrice și electronice folosite este 
suficient un test de funcționalitate asupra 
funcțiilor esențiale.

(a) Se testează funcționalitatea și se 
evaluează substanțele periculoase. Testele 
care trebuie realizate depind de tipul de 
echipament electric și electronic. În cazul 
majorității echipamentelor electrice și 
electronice folosite este suficient un test de 
funcționalitate asupra funcțiilor esențiale.

Or. en

Justificare

Aceste cerințe trebuie să fie obligatorii din punct de vedere juridic.

Amendamentul 259
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – pasul 1 - litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Rezultatele evaluării și testării trebuie 
înregistrate într-un document doveditor.

(b) Rezultatele evaluării și testării se 
înregistrează într-un document doveditor.

Or. en
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Justificare

Această cerință trebuie să fie obligatorie din punct de vedere juridic.

Amendamentul 260
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – pasul 2 - litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) Documentul doveditor trebuie fixat în 
mod sigur, dar nu permanent, fie chiar pe 
echipamentul electric și electronic (dacă nu 
este ambalat), fie pe ambalaj, astfel încât să 
poată fi citit fără a dezambala 
echipamentul.

a) Documentul doveditor se fixează în mod 
sigur, dar nu permanent, fie chiar pe 
echipamentul electric și electronic (dacă nu 
este ambalat), fie pe ambalaj, astfel încât să 
poată fi citit fără a dezambala 
echipamentul.

Or. en

Justificare

Această cerință trebuie să fie obligatorie din punct de vedere juridic.

Amendamentul 261
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 2 – pasul 2 - litera b - a doua liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Denumirea articolului [(denumirea 
echipamentului conform anexei II și 
categoria conform anexei I la Directiva 
20xx/xx/CE (RoHS)];

- Denumirea articolului (denumirea 
echipamentului conform anexei IB și 
categoria conform anexei IA);

Or. en

Justificare

Raportorul rectifică amendamentul 39, în care figurează o trimitere devenită eronată, din 
cauza modificării trimiterii la Directiva RoHS în trimitere la Directiva DEEE. Domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui să fie definit în prezenta directivă, și nu în Directiva RoHS. Se 
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propune, de asemenea, o listă indicativă de EEE pentru prezenta directivă (anexa IB), care ar 
trebui să reprezinte referința pentru denumirea articolului în cadrul prezentei directive, în 
timp ce anexa IA stabilește categoriile. 

Amendamentul 262
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă documentul solicitat la punctul 1, 
fiecare încărcătură de echipamente 
electrice și electronice folosite (de exemplu 
container, camion) trebuie însoțită de:

Pe lângă documentele solicitate la 
punctele 1 și 2, fiecare încărcătură de 
echipamente electrice și electronice 
folosite (de exemplu container, camion) 
este însoțită de:

Or. en

Justificare

Documentele menționate la punctele 1 și 2 (certificatele de testare) trebuie în mod obligatoriu 
să însoțească încărcătura pentru a se putea stabili dacă echipamentul în cauză este 
reutilizabil sau intră la categoria deșeuri.

Amendamentul 263
Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În absența documentelor 
corespunzătoare necesare conform 
punctelor 1 și 3 și a unei ambalări 
adecvate, autoritățile din statele membre
prezumă că articolul respectiv constituie un 
DEEE periculos și că încărcătura cuprinde 
un transfer ilegal. În aceste circumstanțe, 
se vor informa autoritățile competente de 
resort și încărcătura va fi tratată în 
conformitate cu articolele 24 și 25 din 
regulamentul privind transferurile de 

(4) În absența documentelor 
corespunzătoare necesare conform 
punctelor 1, 2 și 3 sau a unei ambalări 
adecvate sau a unei dispuneri adecvate a 
încărcăturii, de care este responsabil 
proprietarul aparatelor ce trebuie 
expediate, autoritățile din statele membre
presupun că articolul respectiv constituie 
un DEEE periculos și că încărcătura 
cuprinde un transfer ilegal. În aceste 
circumstanțe, se vor informa autoritățile 
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deșeuri. În majoritatea cazurilor, cei 
responsabili de transfer vor trebui să 
transfere deșeurile înapoi în țara de unde 
au fost expediate, pe propria cheltuială, și 
pot fi pasibili de o sancțiune penală. În 
statele membre în care sarcina de a dovedi 
că articolele sunt DEEE și nu 
echipamente electrice și electronice revine 
autorităților de stat, este posibil ca 
absența documentelor corespunzătoare și 
a ambalajului adecvat să ducă la 
întârzieri semnificative în deplasarea în 
continuare a deșeurilor, în timpul în care 
se desfășoară investigațiile necesare 
pentru a stabili statutul articolelor 
expediate.

competente de resort și încărcătura va fi 
tratată în conformitate cu articolele 24 și 25 
din regulamentul privind transferurile de 
deșeuri.

Or. en

Justificare

Documentația trebuie să includă toate cele trei puncte. În plus, trebuie furnizate/asigurate un 
ambalaj corespunzător și o dispunere corectă. În cazul în care una dintre aceste condiții nu 
este îndeplinită, încărcătura respectivă intră la categoria deșeuri. 
Aceasta este o clarificare a faptului că sarcina probei revine deținătorului obiectului. 

Dispozițiile aplicabile sunt prevăzute la articolele 24 și 25.

Amendment 264
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Anexa IA (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IA 

Categorii de echipamente electrice și 
electronice care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive
1. Aparate casnice de mari dimensiuni

2. Aparate de mici dimensiuni

3. Echipamente informatice și de 
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telecomunicații

4. Echipamente de larg consum

5. Echipamente de iluminat

6. Unelte electrice și electronice (cu 
excepția uneltelor industriale  fixe de 
mari dimensiuni )

7. Jucării, echipamente de recreare și 
sportive

8. Dispozitive medicale (cu excepția 
tuturor produselor implantate și infectate)

9. Instrumente de supraveghere și control

10. Distribuitoare automate

Or. en

Justificare

Un domeniu de aplicare al directivei clar definit necesită menținerea actualei liste de 
categorii prevăzute de legislația în vigoare. Renunțarea la listă ar spori și mai mult confuzia 
existentă deja cu privire la domeniul de aplicare.  Toată activitatea de interpretare 
desfășurată de la adoptarea directivei de către Comitetul de adaptare tehnică ar deveni 
redundantă și ar crea, prin urmare, incertitudine juridică, oferind totodată spațiu de manevră 
operatorilor clandestini.

Amendamentul 265
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Anexa I A (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IA 
 Categorii de echipamente în sensul 
articolului 11
1. Aparate frigorifice și radiatoare
2. Ecrane și monitoare
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3. Lămpi și echipamente de iluminat;
4. Aparate de mari dimensiuni, cu 
excepția aparatelor frigorifice și a 
radiatoarelor, a ecranelor și monitoarelor 
și a lămpilor
„Aparate de mari dimensiuni” înseamnă 
toate aparatele care, în principiu, nu pot fi 
mutate sau care, în principiu, sunt 
destinate să rămână în același loc pe 
întreaga durată a ciclului lor de utilizare.
5. Aparate de mari dimensiuni, cu 
excepția aparatelor frigorifice și a 
radiatoarelor, a ecranelor și monitoarelor 
și a lămpilor; 
„Aparate de mici dimensiuni” înseamnă 
toate aparatele care, în principiu, pot fi 
mutate și care, în principiu, nu sunt 
destinate să rămână în același loc pe 
întreaga durată a ciclului lor de utilizare.

Or. es

Justificare

Sistemul simplificat bazat pe structurarea în cinci categorii propusă de raportor este salutar, 
dar echipamentele de iluminat ar trebui menționate în mod expres la cea de-a treia categorie.

Amendamentul 266
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa IA (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IA

Categorii de echipamente electrice și 
electronice care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive
1. Aparate frigorifice și radiatoare
2. Ecrane și monitoare
3. Lămpi
4. Aparate de mari dimensiuni, altele 
decât cele care intră în categoriile 1,2,3 și 
6. Aparatele de mari dimensiuni sunt 
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aparatele care nu pot fi transportate 
manual de o singură persoană.
5. Aparate de mici dimensiuni, altele 
decât cele care intră în categoriile 1,2,3 și 
6.  Aparatele de mici dimensiuni sunt 
aparatele care pot fi transportate manual 
cu ușurință de o singură persoană.
6. Echipamente informatice și de 
telecomunicații (TIC)

Or. de

Justification

O abordare bazată pe cinci categorii ar compromite în mod grav dezvoltarea proiectării 
ecologice în domeniul TIC. Prin crearea unei categorii aparte pentru aparatura TIC, se evită 
devalorizarea succeselor proiectării ecologice din acest domeniu cauzată de gruparea 
produselor respective în aceeași categorie cu ibricele și jucăriile, de exemplu.

Amendamentul 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa IA (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANNEX IA

 Categorii de echipamente în sensul 
articolului 11
(1) Aparate frigorifice și radiatoare
(2) Ecrane și monitoare separate
(3) Lămpi
(4) Aparate de mari dimensiuni, cu 
excepția aparatelor frigorifice și a 
radiatoarelor, a ecranelor și monitoarelor 
și a lămpilor. Aparatele de mari 
dimensiuni înseamnă toate aparatele care, 
în principiu, nu pot fi mutate sau care, în 
principiu, sunt destinate să rămână în 
același loc pe întreaga durată a ciclului 
lor de utilizare.
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(5) Aparate de mici dimensiuni, cu 
excepția aparatelor frigorifice și a 
radiatoarelor, a ecranelor și monitoarelor, 
a lămpilor și a echipamentelor IT și de 
telecomunicații. Aparatele de mici 
dimensiuni înseamnă toate aparatele care, 
în principiu, pot fi mutate și care, în 
principiu, nu sunt destinate să rămână în 
același loc pe întreaga durată a ciclului 
lor de utilizare.
(6) Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mici dimensiuni.

Or. en

Justificare

Cele șase categorii corespund practicilor de colectare aplicate deja în statele membre, iar 
scăderea numărului de categorii va determina o reducere a sarcinii administrative. Gruparea 
pe baza tipului de aparatură ține seama de considerentele de mediu și urmărește să 
exploateze la maximum potențialul de reutilizare, reciclare și valorificare al diferitelor tipuri 
de echipamente.

Amendamentul 268
Chris Davies

Propunere de directivă
Anexa IB (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANNEX IB

  Categorii de echipamente electrice și 
electronice care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive
(1) Echipamente de răcire
(2) Echipamente de afișare
(3) Echipamente de iluminat
(4) Echipamente de mari dimensiuni
(5) Echipamente de mici dimensiuni
(6) Echipamente TIC
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Or. en

Justificare

Introducerea unei categorii separate pentru TIC va promova proiectarea de echipamente 
care pot fi reciclate mai ușor.

Amendamentul 269
Andres Perello Rodriguez

Propunere de directivă
Anexa IB (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IB

Listă neexhaustivă de exemple de 
echipamente care intră în categoriile de la 
anexa IA 
1. Aparate frigorifice și radiatoare
- Frigidere
- Congelatoare
- Distribuitoare automate de produse reci
- Aparate de aer condiționat
- Radiatoare care conțin ulei și alte 
schimbătoare de căldură care conțin alți 
agenți termici decât apa, precum pompele 
de căldură și dezumidificatoarele
2. Ecrane și monitoare
- Ecrane
- Televizoare
- Rame foto digitale
- Monitoare
- Laptopuri
- Laptopuri
3. Echipamente de iluminat
(a) lămpi, precum 

 lămpile cu descărcare în gaze;
- lămpi cu descărcare în gaze la joasă 
presiune: fluorescente (compacte, liniare 
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și nelineare) și nonfluorescente (cu vapori 
de sodiu la joasă presiune, cu vapori de 
mercur la joasă presiune);
- lămpi cu descărcare de intensitate 
ridicată; lămpi cu vapori de sodiu la 
înaltă presiune, lămpi cu halogene 
metalice,  lămpi cu vapori de mercur la 
înaltă presiune, lămpi cu xenon; 

 lămpi cu utilizare specială;
 lămpi retrofit (O)LED (cu 

fasunguri standard capabile să 
înlocuiască lămpile);

(b) echipament de iluminat  înseamnă un 
aparat care distribuie, filtrează sau 
transformă lumina provenită de la una 
sau mai multe surse de lumină electrică și 
care include, cu excepția surselor de 
lumină propriu-zise, toate componentele 
necesare pentru sprijinirea, fixarea și 
protejarea surselor de lumină și, după 
caz, circuitele auxiliare și dispozitivele de 
conectare la sursa de alimentare.

4. Aparate de mari dimensiuni
- Aparate de mari dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum plite de gătit, 
cuptoare, sobe, cuptoare cu microunde, 
mașini de cafea fixe 
- Hote
- Aparate de curățat de mari dimensiuni, 
precum mașini de spălat rufe, uscătoare 
de rufe, mașini de spălat vase
-Aparate de încălzit de mari dimensiuni, 
precum suflante de aer cald, șemineuri 
electrice, radiatoare din marmură și 
piatră naturală și alte aparate de mari 
dimensiuni pentru încălzirea încăperilor, 
paturilor și a mobilierului destinat șederii
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
îngrijirea corpului, precum solare, saune 
și scaune de masaj
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- Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mari dimensiuni, 
precum calculatoare de mari dimensiuni, 
servere, instalații și echipamente de rețea 
fixe, imprimante, copiatoare, aparate 
telefonice cu monede
- Echipamente sportive și de recreare de 
mari dimensiuni, precum echipamente 
sportive cu componente electrice sau 
electronice, automate de joc cu monede

- Mașini și unelte industriale electrice și 
electronice de mari dimensiuni
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, transformatoare, 
surse de alimentare neîntreruptă (UPS), 
onduloare
- Dispozitive medicale de mari dimensiuni 
- Instrumente de supraveghere și control 
de mari dimensiuni
- Aparate și instrumente de măsură de 
mari dimensiuni, precum cântare, mașini 
staționare
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
distribuirea automată de produse și 
pentru prestarea automată de servicii 
simple, precum distribuitoare de produse, 
bancomate, automate pentru returnarea 
sticlelor goale, cabine foto
5. Aparate de mici dimensiuni
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum prăjitoare de pâine, 
plite cu plăci de încălzire, cuțite electrice, 
fierbătoare, aparate de mărunțit
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru curățenie, precum aspiratoare, 
fiare de călcat etc.
- Ventilatoare, aparate de împrospătare a 
aerului
- Aparate de mici dimensiuni de încălzit, 
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precum păturile electrice
- Ceasuri și ceasuri de mână și alte 
dispozitive de măsurare a timpului
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru îngrijirea corpului, precum 
aparate de ras, periuțe de dinți, uscătoare 
de păr, aparate de masaj
- Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mici dimensiuni, 
precum calculatoare personale, 
imprimante, calculatoare de buzunar, 
telefoane, telefoane mobile, routere, 
aparate de radio, interfoane pentru 
supravegherea copiilor, proiectoare video
- Aparate foto
- Echipamente electronice de 
divertisment, precum aparate de radio, 
amplificatoare audio, aparate de radio 
auto, playere DVD
- Instrumente muzicale și echipamente de 
sunet, precum amplificatoare,  pupitre de 
mixaj, etaje finale, microfoane
- Jucării, precum machete de trenulețe, 
machete de avioane etc.
- Echipamente sportive de mici 
dimensiuni, precum calculatoare pentru 
ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.
- Echipamente de recreare de mici 
dimensiuni, precum console de jocuri 
video, echipamente de pescuit și de golf 
etc.
- Unelte electrice și electronice incluzând 
unelte de grădinărit, precum bormașini, 
fierăstraie, pompe, mașini de tuns iarba
- Aparate de mici dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, încărcătoare de 
baterii, surse de alimentare neîntreruptă 
(SAN), transformatoare
- Dispozitive medicale de mici dimensiuni, 
incluzând aparate utilizate în medicina 
veterinară



AM\809098RO.doc 73/82 PE439.905v01-00

RO

- Instrumente de supraveghere și control 
de mici dimensiuni, precum detectoare de 
fum, regulatoare de căldură, termostate, 
detectoare de mișcare, dispozitive și 
produse de supraveghere, dispozitive de 
telecomandă
- Aparate de măsurat de mici dimensiuni, 
precum cântare, aparate de afișare, 
aparate de telemetrie, termometre
- Distribuitoare automate de produse de 
mici dimensiuni.

Or. en

Justificare

Amendamentul se referă doar la categoria 3.

Amendamentul 270
Sirpa Pietikäinen

Propunere de directivă
Anexa IB (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IB

Categorii de echipamente electrice și 
electronice care intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive
1. Echipamente de răcire
2. Echipamente de afișare
3. Echipamente de iluminat
4. Echipamente de mari dimensiuni
5. Echipamente de mici dimensiuni
6. Echipamente TIC

Or. en

Justificare

Un domeniu de aplicare structurat pe cinci categorii ar reprezenta un obstacol în calea 
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proiectării ecologice de echipamente TIC și ar fi incompatibil cu responsabilitatea financiară 
individuală a producătorilor. Avantajele proiectării ecologice pentru echipamentele TIC și-ar 
pierde din atractivitate dacă această aparatură ar fi clasificată alături de produse precum 
prăjitoarele de pâine, jucăriile și aspiratoarele. Pentru a promova proiectarea economică,
este important să se introducă o categorie separată pentru echipamentele TIC.

Amendamentul 271
Sabine Wils

Propunere de directivă
Anexa I B (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IB
Listă neexhaustivă de exemple de 

echipamente care intră în categoriile de la 
anexa IA 

1. Aparate frigorifice și radiatoare
- Frigidere
- Congelatoare
- Distribuitoare automate de produse reci
- Aparate de aer condiționat
- Radiatoare care conțin ulei și alte 
schimbătoare de căldură care conțin alți 
agenți termici decât apa, precum pompe 
de căldură și dezumidificatoare
2. Ecrane și monitoare
- Ecrane
- Televizoare
- Rame foto digitale
- Monitoare
3. Lămpi
- Lămpi fluorescente drepte
- Lămpi fluorescente compacte
- Lămpi cu descărcare de intensitate 
ridicată, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu 
la înaltă presiune și lămpi cu halogene 
metalice
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- Lămpi cu vapori de sodiu la joasă 
presiune
- Lămpi cu LED-uri
4. Aparate de mari dimensiuni
- Aparate de mari dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum plite de gătit, 
cuptoare, sobe, cuptoare cu microunde, 
mașini de cafea fixe 
- Hote
- Aparate de curățat de mari dimensiuni, 
precum mașini de spălat rufe, uscătoare 
de rufe, mașini de spălat vase
- Aparate de încălzit de mari dimensiuni, 
precum suflante de aer cald, șemineuri 
electrice, radiatoare din  marmură și 
piatră naturală, sisteme de încălzire 
pentru piscine și alte aparate de mari 
dimensiuni pentru încălzirea încăperilor, 
paturilor și mobilierului destinat șederii

- Aparate de mari dimensiuni pentru 
îngrijirea corpului, precum solare, saune 
și scaune de masaj
- Aparate sportive și de recreare de mari 
dimensiuni, precum echipamente sportive 
cu componente electrice sau electronice, 
automate de joc cu monede
- Echipamente de iluminat de mari 
dimensiuni și alte echipamente de 
difuzare sau distribuire a luminii
- Mașini și unelte industriale electrice și 
electronice de mari dimensiuni 

- Aparate de mari dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, transformatoare, 
surse de alimentare neîntreruptă (UPS), 
onduloare
- Dispozitive medicale de mari dimensiuni 

- Instrumente de supraveghere și control 
de mari dimensiuni
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- Aparate și instrumente de măsură de 
mari dimensiuni, precum cântare, mașini 
staționare
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
distribuirea automată de produse și 
pentru prestarea automată de servicii 
simple, precum distribuitoare de produse, 
bancomate, automate pentru returnarea 
sticlelor goale, cabine foto
5. Aparate de mici dimensiuni
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum prăjitoare de pâine, 
plite cu plăci de încălzire, cuțite electrice, 
fierbătoare, aparate de tăiat
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru curățenie, precum aspiratoare, 
fiare de călcat etc.
- Ventilatoare, aparate de împrospătare a 
aerului
- Aparate de mici dimensiuni de încălzit, 
precum păturile electrice
- Ceasuri și ceasuri de mână și alte 
dispozitive de măsurare a timpului
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru îngrijirea corpului, precum 
aparate de ras, periuțe de dinți, uscătoare 
de păr, aparate de masaj
- Aparate foto

- Echipamente electronice de 
divertisment, precum aparate de radio, 
amplificatoare audio, aparate de radio 
auto, playere DVD
- Instrumente și echipamente muzicale, 
precum amplificatoare, etaje finale, 
pupitre de mixaj, microfoane
- Echipamente de iluminat de mici 
dimensiuni și alte echipamente de 
difuzare sau distribuire a luminii
- Jucării, precum machete de trenulețe, 
machete de avioane etc.
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- Echipamente sportive de mici 
dimensiuni, precum calculatoare pentru 
ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.
- Echipamente de recreare de mici 
dimensiuni, precum console de jocuri 
video, echipamente de pescuit și de golf 
etc.
- Unelte electrice și electronice incluzând 
unelte de grădinărit, precum bormașini, 
fierăstraie, pompe, mașini de tuns iarba
- Aparate de mici dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, încărcătoare de 
baterii, surse de alimentare neîntreruptă 
(SAN), transformatoare
- Dispozitive medicale de mici dimensiuni 
incluzând aparatele utilizate în medicina 
veterinară
- Instrumente de supraveghere și control 
de mici dimensiuni, precum detectoare de 
fum, regulatoare de căldură, termostate, 
detectoare de mișcare, dispozitive și 
produse de supraveghere, dispozitive de 
telecomandă
- Aparate de măsurat de mici dimensiuni, 
precum cântare, aparate de afișare, 
aparate de telemetrie, termometre
- Distribuitoare automate de produse de 
mici dimensiuni
6. Echipamente informatice și de 
telecomunicații (TIC)
- Laptopuri
- Notebookuri 
- Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mari dimensiuni, 
precum calculatoare de mari dimensiuni, 
servere, instalații și echipamente de rețea 
fixe, imprimante, copiatoare, aparate 
telefonice cu monede
- Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mici dimensiuni, 
precum calculatoare personale, 
imprimante, calculatoare de buzunar, 
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telefoane, telefoane mobile, routere, 
aparate de radio, interfoane copii, 
proiectoare video

Or. de

Amendamentul 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Propunere de directivă
Anexa IB (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANNEX IB

  Listă neexhaustivă de exemple de 
echipamente care intră în categoriile din 
anexa IA 
1. Aparate frigorifice și radiatoare
- Frigidere
- Congelatoare
- Distribuitoare automate de produse reci
- Aparate de aer condiționat
- Radiatoare care conțin ulei și alte 
schimbătoare de căldură care conțin alți 
agenți termici decât apa, precum pompele 
de căldură și dezumidificatoarele
2. Ecrane și monitoare separate 
- Ecrane
- Televizoare
- Rame foto digitale
- Monitoare
3. Lămpi
- Lămpi fluorescente drepte
- Lămpi fluorescente compacte
- Lămpi cu descărcare de intensitate 
ridicată, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu 
la înaltă presiune și lămpi cu halogene 
metalice
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- Lămpi cu vapori de sodiu la joasă 
presiune
- Lămpi cu LED-uri
4. Aparate de mari dimensiuni
- Aparate de mari dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum plite de gătit, 
cuptoare, sobe, cuptoare cu microunde, 
mașini de cafea fixe 
- Hote
- Aparate de curățat de mari dimensiuni, 
precum mașini de spălat rufe, uscătoare 
de rufe, mașini de spălat vase
-Aparate de încălzit de mari dimensiuni, 
precum suflante de aer cald, șemineuri 
electrice, radiatoare din marmură și 
piatră naturală, sisteme de încălzire 
pentru piscine și alte aparate de mari 
dimensiuni pentru încălzirea încăperilor, 
paturilor și mobilierului destinat șederii
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
îngrijirea corpului, precum solare, saune 
și scaune de masaj
- Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mari dimensiuni, 
precum calculatoare de mari dimensiuni, 
servere, instalații și echipamente de rețea 
fixe, imprimante, copiatoare, aparate 
telefonice cu monede
- Echipamente sportive și de recreare de 
mari dimensiuni, precum echipamente 
sportive cu componente electrice sau 
electronice, automate de joc cu monede
- Echipamente de iluminat de mari 
dimensiuni și alte echipamente de 
difuzare sau distribuire a luminii
- Mașini și unelte industriale electrice și 
electronice de mari dimensiuni
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, transformatoare, 
surse de alimentare neîntreruptă (UPS), 
onduloare
- Dispozitive medicale de mari dimensiuni 
- Instrumente de supraveghere și control 
de mari dimensiuni



PE439.905v01-00 80/82 AM\809098RO.doc

RO

- Aparate și instrumente de măsură de 
mari dimensiuni, precum cântare, mașini 
staționare
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
distribuirea automată de produse și 
pentru prestarea automată de servicii 
simple, precum distribuitoare de produse, 
bancomate, automate pentru returnarea 
sticlelor goale, cabine foto
5. Aparate de mici dimensiuni
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum prăjitoare de pâine, 
plite cu plăci de încălzire, cuțite electrice, 
fierbătoare, aparate de tăiat
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru curățenie, precum aspiratoare, 
fiare de călcat etc.
- Ventilatoare, aparate de împrospătare a 
aerului
- Aparate de mici dimensiuni de încălzit, 
precum păturile electrice
- Ceasuri și ceasuri de mână și alte 
dispozitive de măsurare a timpului
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru îngrijirea corpului, precum 
aparate de ras, periuțe de dinți, uscătoare 
de păr, aparate de masaj
- Aparate foto
- Echipamente electronice de 
divertisment, precum aparate de radio, 
amplificatoare audio, aparate de radio 
auto, playere DVD
- Instrumente muzicale și echipamente de 
sunet, precum amplificatoare,  pupitre de 
mixaj, etaje finale, microfoane
- Echipamente de iluminat de mici 
dimensiuni și alte echipamente de 
difuzare sau distribuire a luminii
- Jucării, precum machete de trenulețe, 
machete de avioane etc.
- Aparate de mici dimensiuni utilizate la 
practicarea sportului, precum 
calculatoare pentru ciclism, scufundare, 
cros, canotaj etc.
- Aparate de mici dimensiuni pentru 
petrecerea timpului liber, precum jocuri 
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video, echipamente de pescuit și de golf 
etc.
- Unelte electrice și electronice incluzând 
unelte de grădinărit, precum bormașini, 
fierăstraie, pompe, mașini de tuns iarba
- Aparate de mici dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, încărcătoare de 
baterii, surse de alimentare neîntreruptă 
(SAN), transformatoare
- Dispozitive medicale de mici dimensiuni, 
incluzând aparate utilizate în medicina 
veterinară
- Instrumente de supraveghere și control 
de mici dimensiuni, precum detectoare de 
fum, regulatoare de căldură, termostate, 
detectoare de mișcare, dispozitive și 
produse de supraveghere, dispozitive de 
telecomandă
- Aparate de măsurat de mici dimensiuni, 
precum cântare, aparate de afișare, 
aparate de telemetrie, termometre
- Distribuitoare automate de produse de 
mici dimensiuni
6. Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mici dimensiuni
- Laptopuri
- Notebookuri 
- Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mici dimensiuni, 
precum calculatoare personale, 
imprimante, calculatoare de buzunar, 
telefoane, telefoane mobile, routere, 
aparate de radio, interfoane pentru 
supravegherea copiilor, proiectoare video

Or. en

Justificare

Această listă neexhaustivă de exemple vizează să faciliteze gruparea în cadrul celor cinci 
categorii din anexa IA și să asigure o mai mare claritate a sistemului. Lista ar trebui să 
contribuie la o punere în aplicare  unitară a directivei.
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Amendamentul 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Propunere de directivă
Anexa II – alineatul 1 – liniuța 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cablurile electrice externe; eliminat

Or. de

Justificare

Dispoziția din anexa II la propunerea de directivă pentru colectarea separată și tratarea 
selectivă a cablurilor electrice externe nu este fezabilă și nici necesară pentru asigurarea 
nivelului dorit de protecție a mediului.


