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Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice***I

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2010 referitoare la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de 
utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice 
(reformare) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Procedură legislativă ordinară: prima lectură - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0809),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0471/2008),

– având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European și Consiliului, 
intitulată:  „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra 
procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iunie 20091, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 4 decembrie 20092,

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 12 
noiembrie 2010, de a aproba poziţia Parlamentului European în conformitate cu articolul 
294 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Acordul Interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind o utilizare mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative3,

– având în vedere scrisoarea din 11 noiembrie 2009 a Comisiei pentru afaceri juridice, 
adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate 
cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0196/2010),
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A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conţine nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare, luând în considerare 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

2. aprobă declarația sa anexată prezentei rezoluții;

3. ia act de declarațiile Comisiei anexate prezentei rezoluții;

4. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 
naționale poziția Parlamentului.



P7-TC1-COD(2008)0240

Poziţia Parlamentului European adoptată în prima lectură la 24 noiembrie 2010 în 
vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice 
și electronice (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

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

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3,

întrucât:

(1) Directiva 2002/95/CE din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor 
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice4 trebuie să facă obiectul 
mai multor modificări substanțiale. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la 
reformarea directivei menționate.

(2) Neconcordanțele dintre actele cu putere de lege și actele administrative adoptate de 
statele membre în ceea ce privește restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamente electrice și electronice ar putea crea bariere în calea 
comerțului și ar putea denatura concurența în cadrul Uniunii și, ca urmare, ar putea 
avea un impact direct asupra instituirii și funcționării pieței interne. Este, prin urmare, 
necesar să se adopte normele de reglementare în acest domeniu și să se contribuie la 
protecția sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice.

(3) Directiva 2002/95/CE prevede că Comisia trebuie să revizuiască dispozițiile directivei 
menționate, în special în vederea includerii în domeniul său de aplicare a 
echipamentelor care se încadrează în anumite categorii și să examineze necesitatea 
adaptării listei de substanțe, pe baza progreselor științifice, ținând cont de principiul 
precauției, așa cum este confirmat de Rezoluția Consiliului din 4 decembrie 2000. 
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(4) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile1 acordă prioritate prevenirii în legislația privind deșeurile. 
Prevenirea constă, printre altele, în măsuri de reducere a conținutului de substanțe 
nocive din materiale și produse.

(5) Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind programul de acțiune comunitară 
de combatere a poluării mediului cu cadmiu2 a invitat Comisia să elaboreze fără 
întârziere măsuri specifice pentru un asemenea program. Sănătatea umană trebuie, 
de asemenea, protejată și trebuie pusă în aplicare o strategie generală care să 
limiteze în special folosirea cadmiului și să stimuleze cercetarea asupra 
înlocuitorilor acestuia. Rezoluția menționată pune accent pe faptul că folosirea 
cadmiului ar trebui limitată la cazurile în care utilizarea acestuia este adaptată și în 
care nu există alternative mai sigure.

(6) Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți3 reamintește că obiectivul 
protejării mediului și a sănătății umane împotriva poluanților organici persistenți nu 
poate fi realizat pe deplin de către statele membre, date fiind efectele transfrontaliere 
ale poluanților în cauză, și, în consecință, poate fi mai bine atins la nivelul Uniunii. 
În temeiul regulamentului menționat, emisiile de poluanți organici persistenți, cum 
ar fi dioxinele sau furanii, care sunt produse secundare rezultate din procese 
industriale în mod neintenționat, ar trebui identificate și reduse cât mai curând 
posibil, urmărindu-se eliminarea lor, dacă este posibil.

(7) Cercetările existente arată că măsurile privind colectarea, tratarea, reciclarea și 
eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) conform 
Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)4 sunt necesare pentru 
a reduce problemele de gestionare a deșeurilor legate de metalele grele și de 
materialele ignifuge în cauză. Cu toate că s-au luat aceste măsuri, vor continua să se 
găsească părți semnificative de DEEE pe traseele actuale de eliminare în interiorul și 
în afara Uniunii. Chiar dacă DEEE s-ar colecta separat și ar fi supuse unor procese de 
reciclare, conținutul lor de mercur, cadmiu, plumb, crom VI, BPB și DEPB ar putea 
prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru mediu, în special atunci când nu sunt 
tratate în condiții optime.

(8) Luând în considerare fezabilitatea tehnică și economică, inclusiv în ceea ce privește 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)  cea mai eficientă cale de a asigura reducerea 
semnificativă a riscurilor pentru sănătate și mediu pe care le pot prezenta aceste 
substanțe și de a atinge nivelul de protecție ales în Uniune este înlocuirea acelor 
substanțe din echipamentele electrice și electronice cu materiale sigure sau mai sigure. 
Este posibil ca restricționarea folosirii acestor substanțe periculoase să mărească 
posibilitățile și rentabilitatea economică ale reciclării DEEE și să scadă impactul 
negativ asupra sănătății lucrătorilor din instalațiile de reciclare.
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(9) Substanțele cuprinse în prezenta directivă fac obiectul unei cercetări științifice 
aprofundate și al unei evaluări și au fost supuse unei serii de măsuri atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivel național.

(10) Măsurile prevăzute în prezenta directivă iau în considerare liniile directoare și 
recomandările internaționale existente și se bazează pe evaluarea informațiilor 
științifice și tehnice disponibile. Măsurile sunt necesare pentru a atinge nivelul ales de 
protecție a sănătății umane și animale și a mediului, cu respectarea principiului 
precauției și având în vedere riscurile pe care absența acestor măsuri ar putea să le 
creeze în Uniune. Se recomandă ca măsurile să fie revizuite și adaptate, dacă este 
necesar, astfel încât să țină cont de informațiile științifice și tehnice disponibile. 
Anexele la prezenta directivă ar trebui să fie revizuite periodic pentru a ține seama, 
printre altele, de anexele XIV și XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
(REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice1. Ar trebui 
considerate prioritare în special riscurile pentru sănătatea umană și mediu care 
decurg din utilizarea hexabromociclododecanului (HBCDD), a di(2-etilhexil) 
ftalatului (DEHP), a ftalatului de butil benzil (BBP) și a dibutilftalatului (DBP). În 
vederea impunerii de noi restricții pentru anumite substanțe, Comisia ar trebui să 
reanalizeze substanțele care au fost supuse anterior unor evaluări, în conformitate 
cu noile criterii prevăzute în prezenta directivă în cadrul primei revizuiri.

(11) Prezenta directivă completează actele legislative ▌generale ale Uniunii privind 
gestionarea deșeurilor, cum ar fi Directiva 2008/98/CE și Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006.

(12) Pentru a preciza domeniul de aplicare al prezentei directive, aceasta ar trebui să 
includă câteva definiții. În plus, definiția echipamentelor electrice și electronice ar 
trebui completată de o definiție pentru „dependent”, astfel încât să fie acoperite 
anumite produse care au mai multe destinații, funcțiile preconizate ale 
echipamentelor electrice și electronice urmând a fi determinate pe baza unor 
caracteristici obiective, cum ar fi designul și comercializarea produsului.

(13) Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de 
instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică 
aplicabile produselor consumatoare de energie2 permite adoptarea unor cerințe 
specifice în materie de proiectare ecologică pentru produsele consumatoare de energie 
care pot face și obiectul prezentei directive. Directiva 2005/32/CE și măsurile de 
punere în aplicare adoptate în temeiul ei nu aduc atingere legislației Uniunii privind 
gestionarea deșeurilor.

(14) Prezenta directivă ar trebui aplicată fără a aduce atingere legislației Uniunii privind 
cerințele de securitate și de sănătate și legislației ▌specifice a Uniunii privind 
gestionarea deșeurilor, în special Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de 
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baterii și acumulatori1 și Regulamentului (CE) 850/2004 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți2.

(15) Ar trebui luată în considerare dezvoltarea tehnică a echipamentelor electrice și 
electronice fără metale grele, DEPB și BPB.

(16) Imediat ce apare o dovadă științifică și luând în considerare principiul precauției, ar 
trebui examinată restricționarea altor substanțe periculoase, inclusiv a oricăror 
substanțe de dimensiuni foarte mici sau cu o structură foarte mică internă sau de 
suprafață (nanomateriale) care pot fi periculoase din cauza proprietăților legate de 
dimensiunile sau structura lor, și înlocuirea lor cu alternative mai ecologice care 
asigură cel puțin același nivel de protecție a consumatorilor▌. În acest sens, revizuirea 
și modificarea listei de substanțe restricționate din anexa II ar trebui să fie coerentă, 
să maximizeze sinergiile cu lucrările desfășurate în temeiul altor acte din legislația 
Uniunii, în special în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, și să reflecte 
natura lor complementară, asigurându-se, în același timp, că prezenta directivă și 
regulamentul în cauză funcționează independent unul de celălalt. Ar trebui să fie 
consultate părțile interesate relevante și ar trebui să se acorde o atenție specială 
impactului potențial asupra IMM-urilor.

(17) Dezvoltarea formelor de energie din surse regenerabile reprezintă unul dintre 
obiectivele-cheie ale Uniunii, iar contribuția energiei din surse regenerabile la 
îndeplinirea obiectivelor privind mediul și clima este esențială. Directiva 2009/28/CE 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile3

reamintește faptul că ar trebui asigurată coerența între aceste obiective și restul 
legislației Uniunii privind mediul. Prin urmare, prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice dezvoltarea tehnologiilor care utilizează surse regenerabile de energie, 
care nu prezintă un risc pentru sănătate și mediu și care sunt durabile și viabile din 
punct de vedere economic.

(18) Ar trebui acordate scutiri de la cerința de a înlocui aceste substanțe dacă înlocuirea nu 
este posibilă din punct de vedere științific și tehnic, acordând o atenție specială 
situației IMM-urilor, sau dacă efectele negative determinate de înlocuire asupra 
mediului, sănătății și siguranței consumatorilor pot depăși avantajele prezentate de 
înlocuire pentru ▌mediu sau pentru sănătatea și siguranța consumatorilor, ori dacă 
▌fiabilitatea înlocuitorilor nu este asigurată. Decizia privind scutirile și durata 
potențialelor scutiri ar trebui să țină seama de disponibilitatea înlocuitorilor și de 
impactul socio-economic al înlocuirii. Ar trebui să se reflecteze asupra efectelor 
generale ale scutirii de-a lungul întregului ciclu de viață, dacă este cazul. Înlocuirea 
substanțelor periculoase din echipamentele electrice și electronice ar trebui efectuată 
astfel încât să fie compatibilă cu sănătatea și securitatea utilizatorilor de echipamente 
electrice și electronice. Pentru introducerea pe piață a unor dispozitive medicale este 
necesară o procedură de evaluare a conformității, în temeiul Directivei 93/42/CEE din 
14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale4 și a Directivei 98/79/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru 
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diagnostic in vitro1, ceea ce ar impune implicarea unui organism de certificare notificat 
desemnat de autoritățile competente ale statelor membre.  În cazul în care un astfel de 
organism notificat certifică faptul că nu este demonstrată siguranța înlocuitorului 
potențial pentru utilizarea propusă în cazul dispozitivelor medicale sau a dispozitivelor 
medicale in vitro, acest lucru va fi interpretat ca având un impact evident negativ 
asupra societății și economiei, precum și asupra sănătății și siguranței consumatorilor. 
Ar trebui să existe posibilitatea de a solicita acordarea unor derogări pentru 
echipamentele incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive de la data intrării 
sale în vigoare, chiar și în cazul în care aceasta are loc înainte de includerea efectivă a 
echipamentului respectiv în domeniul de aplicare al directivei.

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

(20) Dat fiind faptul că refolosirea, renovarea și prelungirea duratei de viață a produselor 
este avantajoasă, este necesar să existe piese de schimb.

(21) Procedurile de evaluare a conformității echipamentelor electrice și electronice care fac 
obiectul prezentei directive ar trebui să fie conforme cu legislația aplicabilă a Uniunii, 
în special cu Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor2. 
Armonizarea procedurilor de evaluare a conformității ar trebui să asigure securitatea 
juridică pentru producători în ceea ce privește dovezile de conformitate pe care trebuie 
să le furnizeze autorităților din întreaga Uniune.

(22) Marcajul de conformitate care se aplică produselor la nivelul Uniunii, marcajul CE, ar 
trebui să se aplice, de asemenea, echipamentelor electrice și electronice care fac 
obiectul prezentei directive.

(23) Mecanismele de supraveghere a pieței instituite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 
al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de 
acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor3 ar 
asigura mecanismele de salvgardare pentru verificarea respectării prezentei directive.

▌

(24) Sunt necesare condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei directive, în 
special în ceea ce privește liniile directoare privind cererile de scutire și formatul 
acestora. În temeiul articolului 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), normele și principiile generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării de către Comisie a competențelor de executare 
se stabilesc în prealabil prin intermediul unui regulament adoptat în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea respectivului nou regulament, se 
aplică în continuare Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 
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stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite 
Comisiei1, cu excepția procedurii de reglementare cu control, care nu se aplică.

(25) În scopul îndeplinirii obiectivelor din prezenta directivă, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE 
pentru modificarea anexei II, stabilirea normelor de aplicare pentru respectarea 
valorilor concentrației maxime și adaptarea la progresele tehnice și științifice a 
anexelor III și IV. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(26) Obligația de a transpune prezenta directivă în legislația națională ar trebui să fie 
limitată la dispozițiile care reprezintă o schimbare de fond față de directiva anterioară. 
Obligația de a transpune dispozițiile nemodificate decurge din directiva anterioară.

(27) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună 
legiferare , statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în 
interesul Uniunii, propriile tabele care să ilustreze, în cea mai mare măsură posibilă, 
corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă 
publice.

(28) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind 
termenele de transpunere în legislația națională și de aplicare a directivelor menționate 
în anexa VII, partea B.

(29) Cu ocazia revizuirii prezentei directive, Comisia ar trebui să facă o analiză 
aprofundată a coerenței cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(30) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume stabilirea de restricții privind 
utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și poate fi realizat mai bine 
la nivelul Uniunii, având în vedere amploarea problemei și implicațiile sale cu privire 
la alte acte din legislația Uniunii referitoare la recuperarea și eliminarea deșeurilor și 
la domenii de interes comun, cum ar fi protecția sănătății umane, Uniunea poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, 
prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiect

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

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Sub rezerva alineatului (2), prezenta directivă se aplică echipamentelor electrice și
electronice care intră în categoriile prevăzute în anexa I ▌.

(2) Fără a aduce atingere articolului 4 alineatele (3) și (4), statele membre prevăd că 
echipamentele electrice și electronice care nu intră sub incidența Directivei 2002/95/CE, dar 
care ar fi neconforme cu prezenta directivă pot fi totuși puse la dispoziție pe piață în 
continuare până la ....

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

(4) Prezenta directivă nu se aplică:

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

(b) echipamentelor destinate să fie trimise în spațiu;

(c) echipamentelor concepute în mod specific și care urmează să fie instalate ca 
parte a altui tip de echipamente care sunt excluse sau nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive, care nu pot funcționa decât ca parte a acelor 
echipamente și care pot fi înlocuite doar de aceleași echipamente concepute 
în mod specific;

▌

(d) uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni;

(e) instalațiilor industriale fixe de mari dimensiuni;

(f) mijloacelor de transport pentru persoane și bunuri, inclusiv vehiculelor 
electrice cu două roți care nu sunt omologate;

(g) echipamentelor mobile fără destinație rutieră disponibile doar pentru uz 
profesional;

(h) dispozitivelor medicale active implantabile;

(i) panourilor fotovoltaice destinate a fi utilizate într-un sistem care este 
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conceput, asamblat și instalat de profesioniști pentru uz permanent într-un 
anumit loc pentru a produce energie solară pentru aplicații publice, 
comerciale, industriale și rezidențiale;

(j) echipamentelor concepute în mod specific exclusiv pentru cercetare și 
dezvoltare și disponibile doar în cadrul unor tranzacții între întreprinderi.

Articolul 3
Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a) „echipamente electrice și electronice” (denumite în continuare „EEE”) înseamnă 
echipamente care sunt dependente de curenți electrici sau de câmpuri electromagnetice 
pentru a funcționa corespunzător și echipamente pentru generarea, transferul și 
măsurarea acestor curenți și câmpuri și proiectate pentru utilizarea la o tensiune 
nominală mai mică sau egală cu 1 000 de volți, pentru curentul alternativ, și 1 500 de 
volți, pentru curentul continuu;

(b) în sensul literei (a) „dependent” înseamnă, în ceea ce privește echipamentele 
electrice și electronice, care necesită curenți electrici sau câmpuri electromagnetice 
pentru a îndeplini cel puțin una dintre funcțiile preconizate;

(c) „unelte industriale fixe de mari dimensiuni” înseamnă un ansamblu de mari 
dimensiuni de mașini, echipamente și/sau componente care funcționează împreună 
pentru o aplicație specifică, sunt instalate permanent și dezinstalate de profesioniști 
într-un anumit loc și sunt utilizate și întreținute de profesioniști într-o instalație 
industrială de producție sau de cercetare și dezvoltare;

(d) „instalație fixă de mari dimensiuni” înseamnă o anumită combinație de mari 
dimensiuni de mai multe tipuri de aparate și, după caz, de alte dispozitive care sunt 
asamblate și instalate de profesioniști și destinate a fi folosite în mod permanent 
într-un loc prestabilit și dedicat și care urmează a fi dezinstalate de profesioniști;

(e) „cabluri” înseamnă toate cablurile cu o tensiune nominală mai mică de 250 V care 
sunt folosite pentru conectarea sau ca prelungitor pentru conectarea EEE la o priză 
de curent sau pentru interconectarea a două sau mai multe EEE;

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

(g) „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta 
decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un EEE;

(h) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în UE, care introduce 
pe piața Uniunii un EEE dintr-o țară terță;

(i) „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, 
importatorul și distribuitorul;



(j) „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui EEE pentru distribuție, 
consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau 
gratuit;

(k) „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unui EEE pe 
piața Uniunii;

(l) „standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de către unul dintre organismele 
europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru 
furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al 
normelor privind serviciile societății informaționale1, pe baza unei cereri din partea 
Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 98/34/CE;

(m) „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe 
care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;

(n) „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune
care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele 
acestuia în legătură cu sarcini specifice;

(o) „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este 
în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația ▌de armonizare a Uniunii
care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

(p) „evaluarea conformității” înseamnă procesul care demonstrează în ce măsură sunt 
îndeplinite cerințele prezentei directive în ceea ce privește un EEE;

(q) „supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de 
autoritățile publice pentru a garanta că EEE sunt conforme cerințelor stabilite în 
prezenta directivă și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte 
referitoare la protecția intereselor publice;

(r) „rechemare” înseamnă orice măsură întreprinsă cu scopul de a se returna un 
produs care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;

(s) „retragere” înseamnă orice măsură întreprinsă cu scopul de a împiedica punerea la 
dispoziție pe piață a unui produs aflat în lanțul de distribuție;

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

(u) „dispozitiv medical” înseamnă un dispozitiv medical în sensul articolului 1 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 93/42/CE care este totodată un echipament 
electric și electronic;

(v) „dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro” înseamnă un dispozitiv medical pentru 
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diagnostic in vitro în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 98/79/CE;

(w) „dispozitiv medical activ implantabil” înseamnă orice dispozitiv medical activ 
implantabil în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 90/385/CEE a 
Consiliului din 20 iunie 1990 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind 
dispozitivele medicale active implantabile1;

(x) „instrumente de monitorizare și control industriale” înseamnă instrumente de 
monitorizare și control pentru uz exclusiv industrial sau profesional;

(y) „disponibilitatea unui înlocuitor” înseamnă că înlocuitorul poate fi fabricat și livrat 
într-o perioadă de timp rezonabilă comparativ cu perioada necesară pentru 
fabricarea și livrarea substanțelor enumerate în anexa II;

(z) „fiabilitatea unui înlocuitor” înseamnă probabilitatea ca un EEE care utilizează 
înlocuitorul să îndeplinească o anumită funcție fără defecțiuni în anumite condiții 
pentru o anumită perioadă de timp;

(aa) „piesă de schimb” înseamnă o piesă separată a unui EEE care poate înlocui o piesă 
a unui EEE; EEE nu poate funcționa în mod corespunzător fără piesa respectivă; 
funcționalitatea EEE rămâne neschimbată sau este îmbunătățită după înlocuirea 
piesei cu o piesă de schimb;

(ab) „echipamente mobile fără destinație rutieră disponibile doar pentru uz profesional” 
înseamnă mașini care dispun de o sursă de putere la bord, a căror funcționare în 
timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mișcare continuă sau semicontinuă între 
mai multe puncte de lucru fixe și care sunt disponibile doar pentru uz profesional.

Articolul 4
Prevenirea

(1) Statele membre se asigură că EEE introduse pe piață, inclusiv cablurile și piesele de 
schimb pentru repararea sau reutilizarea lor ori pentru actualizarea funcțiilor sau mărirea 
capacității lor, nu conțin substanțele enumerate în anexa II.

(2) În sensul prezentei directive se tolerează o valoare a concentrației maxime din 
greutatea materialelor omogene conform specificațiilor din anexa IV. Comisia adoptă prin 
intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 20 și sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolele 21 și 22, măsuri detaliate pentru asigurarea conformității cu aceste 
valori ale concentrațiilor maxime, ținând seama, printre altele, de straturile de acoperire a 
suprafeței.

(3) Alineatul (1) se aplică dispozitivelor medicale și instrumentelor de monitorizare și 
control introduse pe piață de la …*, dispozitivelor medicale in vitro introduse pe piață de la** și 
instrumentelor industriale de monitorizare și control introduse pe piață de la***.
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(4) Alineatul (1) nu se aplică cablurilor și pieselor de schimb pentru repararea,
reutilizarea, actualizarea funcțiilor sau mărirea capacității următoarelor:

(a) EEE introduse pe piață înainte de 1 iulie 2006;

(b) dispozitive medicale introduse pe piață înainte de ...;

(c) dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro introduse pe piață înainte de...;

(d) instrumente de monitorizare și control introduse pe piață înainte de …*;

(e) instrumente industriale de monitorizare și control introduse pe piață înainte de 
…**;

(f) EEE care au beneficiat de o derogare și au fost introduse pe piață înainte de 
expirarea derogării în cauză, în măsura în care este vorba despre scutirea 
respectivă.

▌

(5) Alineatul (1) nu se aplică pieselor de schimb recuperate din EEE introduse pe piață 
înainte de 1 iulie 2006 care sunt reutilizate în echipamente introduse pe piață înainte de 1 
iulie 2016, cu condiția ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme controlabile de 
returnare în circuit închis între întreprinderi, iar reutilizarea pieselor de schimb să fie 
notificată consumatorului.
▌

(6) Alineatul (1) nu se aplică aplicațiilor cuprinse în listele din anexele III și IV.

▌

Articolul 5
Adaptarea anexelor la progresul științific și tehnic

(1) În vederea adaptării anexelor III și IV la progresul științific și tehnic și pentru 
realizarea obiectivelor stabilite la articolul 1, Comisia adoptă prin intermediul unor acte 
delegate individuale, în conformitate cu articolul 20 și sub rezerva condițiilor prevăzute la 
articolele 21 și 22, următoarele măsuri:

▌

(a) includerea materialelor și componentelor EEE pentru aplicații specifice în anexele III
și IV privind scutirile, dacă această includere nu slăbește protecția mediului și a 
sănătății prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și dacă sunt îndeplinite 

                                                                                                                                                     
*** JO: A se introduce data: șase ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
 JO: A se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
 JO: A se introduce data: cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
 JO: A se introduce data: șase ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.



oricare din condițiile următoare:

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

– ▌fiabilitatea înlocuitorilor nu este asigurată;

– efectele negative totale asupra mediului și asupra sănătății și securității 
consumatorului ▌provocate de înlocuire pot depăși avantajele totale pentru 
mediu și pentru sănătatea și securitatea consumatorului▌; 

Decizia privind includerea materialelor și componentelor EEE în anexele III și IV
privind scutirile și durata potențialelor scutiri țin seama de disponibilitatea 
înlocuitorilor și de impactul socio-economic al înlocuirii. Deciziile privind durata 
posibilelor scutiri țin seama de potențialele efecte adverse asupra inovării. Se iau în 
considerare efectele generale ale scutirii de-a lungul întregului ciclu de viață, dacă 
este cazul.

(b) eliminarea materialelor și componentelor EEE din anexele III și IV în cazul în care nu 
mai sunt îndeplinite condițiile stabilite la litera (a).

▌

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu alineatul (1) litera (a) au o perioadă de 
valabilitate de maximum cinci ani pentru categoriile 1-7, 10 și 11 din anexa I și o perioadă de 
valabilitate de maximum șapte ani pentru categoriile 8 și 9 din anexa I, decise de la caz la 
caz, și care pot fi reînnoite.

Pentru scutirile enumerate în anexa III la …., perioada maximă de valabilitate, care poate fi 
prelungită, este de cinci ani de la data intrării în vigoare pentru categoriile 1-7 și 10 din 
anexa I și de șapte ani de la datele prevăzute la articolul 4 alineatul (3)pentru categoriile 8 și 
9 din anexa I, cu excepția cazului în care se prevede o perioadă mai scurtă.

Pentru scutirile enumerate în anexa IV la …*, perioada maximă de valabilitate, care poate fi 
prelungită, este de șapte ani de la datele prevăzute la articolul 4 alineatul (3), cu excepția 
cazului în care se prevede o perioadă mai scurtă.

(3) Cererile de acordare, de reînnoire sau de anulare a unei scutiri se prezintă Comisiei 
în conformitate cu anexa V.

(4) Comisia:

(a) confirmă în scris primirea cererii în termen de 15 zile de la primirea 
acesteia; confirmarea indică data primirii cererii;

(b) informează fără întârziere statele membre cu privire la cerere și pune la 
dispoziția acestora cererea și orice informații suplimentare furnizate de 
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solicitant;

(c) pune la dispoziția publicului un rezumat al cererii;

(d) evaluează cererea și justificarea acesteia.

(5) Orice cerere de reînnoire se depune cu cel puțin 18 de luni înainte de expirarea 
derogării.

Comisia ia o decizie cu privire la cererea de reînnoire cu cel mult șase luni înainte de data 
expirării scutirii existente, cu excepția cazurilor în care circumstanțe specifice justifică alte 
termene. În orice caz, scutirea existentă rămâne valabilă până la adoptarea de către Comisie 
a deciziei referitoare la cererea de înnoire.

(6) În cazul în care cererea de reînnoire este respinsă sau în cazul eliminării scutirii, 
data expirării scutirii intervine după o perioadă de minimum 12 luni și de maximum 18 luni 
de la data deciziei.

(7) Înainte ca anexele să fie modificate, Comisia consultă, inter alia, operatorii economici, 
reciclatorii, întreprinderile de tratare, organizațiile de mediu și asociațiile salariaților și ale 
consumatorilor și pune la dispoziția publicului observațiile primite.

(8) Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare, Comisia adoptă, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 19 alineatul (2), un format armonizat pentru cererile 
prevăzute la alineatul (3), precum și linii directoare cuprinzătoare pentru cererile respective, 
ținând seama de situația IMM-urilor.
▌

▌

Articolul 6
Revizuirea și modificarea listei de substanțe restricționate din anexa II

(1) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 1 și ținând seama de principiul 
precauției, Comisia are în vedere o revizuire, bazată pe o analiză aprofundată, și modificarea 
listei de substanțe restricționate din anexa II până la …* și ulterior periodic, din proprie 
inițiativă sau pe baza unei propuneri a unui stat membru care conține informațiile prevăzute 
la alineatul (2).

Revizuirea și modificarea listei de substanțe restricționate din anexa II se face de o manieră 
coerentă cu celelalte acte legislative privind substanțele chimice, în special cu Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006, și țin seama, printre altele, de anexele XIV și XVII la regulamentul în 
cauză. Revizuirea ar trebui să se bazeze pe cunoștințele disponibile public obținute prin 
aplicarea legislației respective.
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Pentru revizuirea și modificarea anexei II, Comisia ține seama în mod deosebit de 
posibilitatea ca o substanță, inclusiv la substanțele de dimensiuni foarte mici sau cu o 
structură foarte mică internă sau de suprafață, sau un grup de substanțe similare:

(a) să aibă un impact negativ în cursul operațiunilor de gestionare a deșeurilor de EEE, 
inclusiv asupra posibilităților de pregătire pentru reutilizarea deșeurilor de EEE sau 
pentru reciclarea materialelor din deșeurile de EEE;

(b) să determine, din cauza utilizărilor sale, dispersia necontrolată sau difuză în mediu 
a substanței sau să genereze reziduuri periculoase sau produși de transformare sau 
de degradare în urma pregătirii materialelor din deșeuri de EEE pentru reutilizare, 
reciclare sau alt tip de tratament în condițiile actuale de operare;

(c) să conducă la o expunere inacceptabilă a lucrătorilor implicați în procesele de 
colectare sau procesare a deșeurilor de EEE;

(d) să poată fi înlocuit(ă) de înlocuitori sau tehnologii alternative care au efecte
negative reduse.

În cursul revizuirii, Comisia consultă părțile interesate, inclusiv operatori economici, 
reciclatori, întreprinderi de tratare, organizații de mediu și asociații ale salariaților și 
ale consumatorilor.

(2) Propunerile de revizuire și de modificare a listei de substanțe restricționate, sau a 
unui grup de substanțe similare, din anexa II conțin cel puțin: 

(a) un limbaj precis și clar în formularea propunerii;

(b) dovezi științifice documentate cu privire la restricție;

(c) informații privind utilizarea substanței sau a grupului de substanțe similare în EEE;

(d) informații privind efectele negative și expunere, în special în cursul operațiunilor de 
gestionare a deșeurilor de EEE;

(e) informații privind posibilii înlocuitori și alte alternative, precum și informații privind 
disponibilitatea și fiabilitatea acestora;

(f) motivele pentru care o restricție la nivelul Uniunii este considerată a fi măsura cea 
mai adecvată;

(g) evaluarea socio-economică.

(3) Comisia adoptă măsurile menționate la prezentul articol prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 20 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 21 și 
22.

Articolul 7

Obligațiile producătorilor



Statele membre se asigură că:

(a) atunci când introduc EEE pe piață, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate 
și fabricate în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 4;

(b) producătorii întocmesc documentația tehnică solicitată și aplică procedura de control 
intern al producției prevăzută în modulul A din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE 
sau contractează efectuarea ei. 
În cazul în care s-a demonstrat conformitatea EEE cu cerințele aplicabile prin 
procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate CE și aplică 
marcajul CE pe produsul finit.

În cazul în care alte dispoziții aplicabile din legislația Uniunii impun realizarea unei 
proceduri de evaluare a conformității care este cel puțin la fel de strictă, 
conformitatea cu cerințele de la articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă poate 
fi demonstrată în contextul procedurii respective. Poate fi întocmită o singură 
documentație tehnică;

(c) producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate CE timp de 
zece ani după introducerea pe piață a EEE;

(d) producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a 
producției în serie. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile 
produsului și modificările standardelor armonizate sau ale specificațiilor tehnice, în 
raport cu care se declară conformitatea ▌EEE, se iau în considerare în mod 
corespunzător;

(e) ▌producătorii țin un registru cu EEE neconforme și rechemările produselor și 
informează distribuitorii cu privire la aceasta;

(f) producătorii se asigură de faptul că EEE au inscripționate tipul, lotul sau numărul de 
serie sau alt element de identificare, iar dacă dimensiunea sau natura EEE nu permite 
acest lucru, producătorii se asigură că informațiile solicitate sunt furnizate pe ambalaj 
sau într-un document care însoțește EEE;

(g) producătorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca 
înregistrată și adresa la care pot fi contactați pe EEE sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește EEE. Adresa trebuie să indice 
un singur punct de contact al producătorului.

În cazul în care legislația aplicabilă a Uniunii conține alte dispoziții cel puțin la fel 
de stricte care prevăd aplicarea numelui și adresei producătorului, se aplică 
dispozițiile respective;

(h) producătorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe 
piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare 
pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l 
rechema, după caz și informează imediat autoritățile naționale competente din statele 
membre în care au pus EEE la dispoziție pe piață cu privire la aceasta, dând detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate;



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

Articolul 8

Reprezentanții autorizați

Statele membre se asigură că:
(a) un producător are posibilitatea de a numi printr-un mandat scris un reprezentant 

autorizat.

Obligațiile stabilite la articolul 7 litera (a) și întocmirea documentației tehnice nu fac 
parte din mandatul reprezentantului autorizat;

(b) reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la 
producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin 
următoarele:

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

– în urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, să 
furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesare pentru a 
demonstra conformitatea unui EEE cu prezenta directivă;

– să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu 
privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea cu 
dispozițiile prezentei directive a EEE care fac obiectul mandatului lor.

Articolul 9
Obligațiile importatorilor

Statele membre se asigură că:

(a) importatorii introduc pe piața Uniunii numai produse conforme;

(b) înainte de introducerea unui EEE pe piață, importatorii se asigură că procedura 
corespunzătoare de evaluare a conformității a fost efectuată de către producător. 
Importatorii se asigură, de asemenea, că producătorul a întocmit documentația 
tehnică, că EEE poartă marcajul CE și este însoțit de documentele prevăzute și că 
producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 literele (e) și (f).



Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu 
articolul 4, el nu ▌introduce EEE pe piață înainte ca acesta să fie pus în conformitate și 
informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens;

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

În cazul în care legislația aplicabilă a Uniunii conține alte dispoziții cel puțin la fel 
de stricte care prevăd aplicarea numelui și adresei importatorului, se aplică 
dispozițiile respective;

▌

(d) pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile prezentei directive, importatorii țin un 
registru privind EEE neconforme și rechemările de EEE și informează distribuitorii cu 
privire la aceasta;

(e) importatorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe 
piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare 
pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l 
rechema, după caz, și informează imediat autoritățile naționale competente din statele 
membre în care au pus EEE la dispoziție pe piață cu privire la aceasta, dând detalii, în 
special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate;

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

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

Articolul 10
Obligațiile distribuitorilor

Statele membre se asigură că:

(a) atunci când pun la dispoziție un EEE pe piață, distribuitorii acționează cu grija 
cuvenită în ceea ce privește cerințele aplicabile, verificând în special dacă EEE 
poartă marcajul CE, dacă este însoțit de documentele necesare, într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și alți utilizatori finali din statul 
membru în care EEE este pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și 
importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 literele (f) și (g) și la 
articolul 9 litera (c);



(b) dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu 
articolul 4, nu pune la dispoziție EEE pe piață înainte ca acesta să fie pus în 
conformitate și informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și 
autoritățile de supraveghere a pieței;

▌

(c) distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au pus la 
dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage 
sau pentru a-l rechema, după caz, și informează imediat autoritățile naționale 
competente din statele membre în care au pus EEE la dispoziție pe piață cu privire la 
aceasta, dând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective 
luate;

(d) distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a 
demonstra conformitatea ▌ EEE. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea 
cu prezenta directivă a EEE pe care le-au pus la dispoziție pe piață.

Articolul 11
Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Statele membre se asigură că un importator sau un distribuitor este considerat producător în 
sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul 
articolului 7 atunci când introduce pe piață ▌EEE sub numele sau marca sa ori modifică ▌ EEE 
deja introduse pe piață într-un mod în care conformitatea cu cerințele aplicabile poate fi 
afectată.

Articolul 12

Identificarea operatorilor economici

Statele membre se asigură că operatorii economici transmit, la cerere, autorităților de 
supraveghere a pieței, pentru o perioadă de zece ani, datele de identificare ale:

(a) oricărui operator economic care le-a furnizat un EEE;

(b) oricărui operator economic căruia i-a fost furnizat un EEE.

Articolul 13

Declarația CE de conformitate

(1) Declarația CE de conformitate stipulează faptul că s-a demonstrat îndeplinirea 
cerințelor specificate la articolul 4.



(2) Declarația CE de conformitate are structura modelului și conține elementele prevăzute 
în anexa VI și se actualizează constant. Declarația se traduce în limba sau limbile cerute de 
statul membru pe piața căruia produsul este introdus sau pus la dispoziție.

În cazul în care alte dispoziții aplicabile din legislația Uniunii impun realizarea unei 
proceduri de evaluare a conformității care este cel puțin la fel de strictă, conformitatea cu 
cerințele de la articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă poate fi demonstrată în 
contextul procedurii respective. Se poate întocmi doar o singură documentație tehnică.

(3) Prin redactarea declarației CE de conformitate, producătorul își asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea EEE cu prezenta directivă.

Articolul 14
Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008.

Articolul 15
Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe EEE finit sau pe plăcuța cu 
date a EEE. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de 
natura EEE, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire▌.

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca EEE să fie introdus pe piață. ▌

▌

(3) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă 
a regimului care reglementează marcajul CE și iau măsuri adecvate în caz de utilizare incorectă 
a marcajului. Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru încălcarea legislației, 
inclusiv sancțiuni penale pentru încălcările grave. Sancțiunile în cauză sunt proporționale cu 
gravitatea faptei și reprezintă o măsură eficace de descurajare a utilizării necorespunzătoare.

Articolul 16
Prezumția de conformitate

(1) În absența unor dovezi indicând contrariul, statele membre pleacă de la premisa că 
echipamentele electrice și electronice care poartă marcajul CE sunt conforme cu prezenta 
directivă.

(2) Materialele, componentele și EEE care au fost supuse unor teste și măsurători care 
demonstrează conformitatea cu cerințele de la articolul 4 sau care au fost evaluate în 
conformitate cu standardele armonizate, ale căror specificații au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi conforme ▌cerințelor ▌din prezenta directivă▌.



Articolul 17
Obiecția formală față de un standard armonizat

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat 
nu satisface în întregime cerințele pe care le acoperă și care sunt prevăzute la articolul 4, 
Comisia sau statul membru în cauză sesizează Comitetul instituit prin articolul 5 din 
Directiva 98/34/CE, prezentând argumente. După consultarea organismelor europene de 
standardizare relevante, Comitetul emite un aviz fără întârziere.

(2) Luând în considerare avizul comitetului, Comisia decide cu privire la publicarea sau 
nepublicarea, publicarea cu restricții, menținerea, menținerea cu restricții sau retragerea 
referințelor la standardul armonizat în cauză în sau din Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(3) Comisia informează organismul european de standardizare în cauză și, în cazul în 
care este necesar, solicită revizuirea standardelor armonizate în cauză.

Articolul 18
Supravegherea pieței și controalele asupra EEE care intră pe piața Uniunii

Statele membre supraveghează piața în conformitate cu articolele 15–29 din Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008.

Articolul 19
Comitetul

(1) Comisia este asistată de comitetul constituit în temeiul articolului 39 din Directiva 
2008/98/CE.

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

Articolul 20
Exercitarea delegării

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4 alineatul (2), 
articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia prezintă un raport privind competențele 
delegate cel târziu cu 6 luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 21.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl transmite simultan Parlamentului 
European și Consiliului.



(3) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute 
la articolele 21 și 22.

Articolul 21
Revocarea delegării de competențe

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de 
competențe menționată la articolul 4 alineatul (2), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6.

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să 
revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia în timp util înainte 
de luarea deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum și motivele revocării.

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. 
Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 22
Obiecțiuni la actele delegate

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în 
termen de două luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două 
luni.

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în 
vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula 
obiecțiuni.

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la un 
act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.
▌

Articolul 23
Sancțiuni



Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prevederilor 
naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a garanta 
punerea lor în aplicare. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu 
efect de descurajare. Statele membre notifică Comisiei prevederile respective cel târziu până la 
data specificată la articolul 25 și comunică Comisiei fără întârziere orice modificări ulterioare 
ale acestor prevederi.

Articolul 24
Revizuirea

(1) Până cel târziu la …*, Comisia examinează necesitatea de a modifica domeniul de 
aplicare al prezentei directive în ceea ce privește EEE prevăzute la articolul 2 și prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un raport în acest sens, însoțit de o propunere 
legislativă, dacă este cazul, pentru eventualele scutiri suplimentare referitoare la EEE în 
cauză.

(2) Până cel târziu la …*, Comisia realizează o revizuire generală a prezentei directive și 
prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în acest sens, însoțit, dacă este 
cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 25

Transpunerea

(1) Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la ...**, actele cu putere de lege și 
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele acestor acte▌.

▌

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau 
sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe 
care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 26

Abrogare

Directiva 2002/95/CE, astfel cum a fost modificată prin actele enumerate în anexa VII partea A, 
se abrogă începând cu ziua următoare datei menționate la articolul 25 alineatul (1) primul 

                                               
* JO: A se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
 JO: A se introduce data: 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
 JO: A se introduce data: 18 luni de la publicarea prezentei directive.



paragraf, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în 
dreptul intern și aplicarea directivei, menționate în anexa VII partea B.

Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în 
conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.

Articolul 27

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a 20-a zi de  la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Articolul 28

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele



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

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3. Echipamente informatice și de telecomunicații

4. Aparate electrice de consum

5. Echipamente de iluminat

6. Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari 
dimensiuni) 7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament 
sportiv

8. Dispozitive medicale

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

10. Distribuitoare automate

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

▌



ANEXA II

Substanțe restricționate menționate la articolul 4 alineatul (1) și valorile concentrațiilor maxime 
din greutate tolerate în materialele omogene

Plumb (0,1 %)

Mercur (0,1 %)

Cadmiu (0,01 %)

Crom hexavalent (0,1 %)

Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1 %)

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



ANEXA III

Aplicații exceptate de la restricția de la articolul 4 alineatul (1) în ceea ce privește toate EEE1

1. Mercurul din lămpi compacte fluorescente, care nu depășește 5 mg pe lampă.

2. Mercurul din lămpi fluorescente drepte, cu utilizare generală, care nu depășește:

— fosfat halogenat 10 mg

— trifosfat cu durată de viață 
normală

5 mg

— trifosfat cu durată de viață lungă 8 mg.

3. Mercurul din lămpi fluorescente drepte, cu utilizare specială.

4. Mercurul din alte tipuri de lămpi care nu au fost menționate în prezenta anexă.

5. Plumbul din sticla tuburilor cu raze catodice, din componente electronice și tuburi 
fluorescente.

6. Plumbul ca element de aliere din oțel cu conținut de până la 0,35 % plumb în greutate, 
aluminiu conținând până la 0,4 % plumb în greutate și ca aliaj de cupru cu conținut de 
până la 4 % plumb în greutate.

7. – Plumb în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de 
plumb care conțin 85 % sau mai mult plumb);

– plumb în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare și de rețele de 
stocare, echipamente de infrastructură de rețele pentru comutare, semnalizare, 
transmisie, precum și pentru gestionarea rețelelor de telecomunicații;

– plumb în piese electronice din ceramică (de exemplu, dispozitive 
piezoelectrice).

8. Cadmiul și compușii săi din contactele electrice și placarea cu cadmiu, cu excepția 
aplicațiilor interzise în temeiul Directivei 91/338/CEE2 de modificare a Directivei 
76/769/CEE3 în ceea ce privește limitarea comercializării și utilizării anumitor 
substanțe și preparate periculoase.

9. Cromul hexavalent ca anticorosiv pentru sistemele de răcire din oțel carbon din 
refrigeratoarele cu absorbție.

10. Plumb în cuzineți și semicuzineți din bronz cu plumb.

                                               
1 Conținutul anexei V se va înlocui cu versiunea aprobată recent (JO L 251, 25.9.2010, p. 28) în 

momentul finalizării juridico-lingvistice.
2 JO L 186, 12.7.1991, p. 59.
3 JO L 262, 27.9.1976, p. 201.



11. Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini flexibili.

12. Plumbul ca material de acoperire pentru inelul C al modulului termoconductor.

13. Plumbul și cadmiul în sticla optică și sticla filtrantă.

14. Plumbul în aliaje de lipit care conțin mai mult de două elemente de conectare între pini 
și pachetul de microprocesoare cu un conținut de plumb mai mare de 80 % și mai mic 
de 85 % în greutate.

15. Plumbul în aliaje de lipit care vizează realizarea unei conexiuni electrice viabile între 
purtător și substratul semiconductorului în carcasele de circuit integrat tip Flip Chip.

16. Plumb în lămpi incandescente liniare cu tuburi cu înveliș de silicat.

17. Halogenură de plumb ca agent iradiant în lămpi cu descărcare de intensitate mare 
(HID) folosite pentru aplicații profesionale de reprografie.

18. Plumbul ca activator în pudră fluorescentă (1 % sau mai puțin din greutate plumb) din 
lămpile cu descărcare în cazul în care sunt folosite ca lămpi solare de bronzat 
conținând substanțe fosforescente ca BSP (BaSi2O5:Pb), precum și în cazul în care 
sunt folosite ca lămpi speciale pentru reprografiere prin imprimare diazo, litografiere, 
capcane pentru insecte, procese fotochimice și de întărire conținând substanțe 
fosforescente ca SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

19. Plumb cu PbBiSn-Hg și PbInSn-Hg în amestecuri caracteristice ca amalgam principal 
și cu PbSn-Hg ca amalgam auxiliar în lămpi compacte pentru economisirea energiei 
(ESL).

20. Sticlă de oxid de plumb folosită pentru îmbinarea substraturilor din față și din spate ale 
lămpilor fluorescente folosite pentru ecranele cu cristale lichide (LCD).

21. Plumbul și cadmiul conținute în cernelurile de imprimare pentru aplicarea de emailuri 
pe sticla de borosilicat.

22. Plumbul ca impuritate în rotatoarele Faraday RIG (granat ferifer cu pământuri rare) 
utilizate la sistemele de comunicații prin fibră optică.

23. Plumbul din finisajele componentelor cu filet fin, altele decât conectoarele cu un pas 
de 0,65 mm sau mai mic cu cadre de plumb NiFe și plumbul din finisajele 
componentelor cu filet fin, altele decât conectoarele cu un pas de 0,65 mm sau mai mic 
cu cadre de plumb cupru.

24. Plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă 
discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere.

25. Oxidul de plumb din ecranele de plasmă (PDP) și ecranele de emisie a electronilor prin 
conducție (SED) utilizate în elemente structurale, în special în straturile dielectrice din 
sticlă din față și din spate, electrozi de autobuz, benzi negre, electrozi de direcție, 
bariere, frită de sticlă de etanșare și de vidare, precum și din pastele de imprimare.

26. Oxidul de plumb din baloanele de sticlă ale lămpilor de lumină ultravioletă.



27. Aliajele de plumb pentru sudarea traductoarelor utilizate la difuzoarele de mare putere 
(proiectate să funcționeze timp de mai multe ore la niveluri de putere acustică de 125 
dB SPL și mai mari).

29. Plumbul fixat în sticla cristal în conformitate cu anexa I (categoriile 1, 2, 3 și 4) la 
Directiva 69/493/CEE a Consiliului1.

30. Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările electro-mecanice prin lipire ale conductorilor 
electrici amplasați direct pe bobina vocală a traductorilor utilizați în construcția 
difuzoarelor de mare putere având nivelul de presiune sonoră de cel puțin 100 dB (A).

31. Plumbul din materialele de lipit utilizate în construcția lămpilor plane fluorescente fără 
mercur (care, de exemplu, sunt utilizate la afișajele cu cristale lichide, la iluminatul 
decorativ sau industrial)..

32. Oxizii de plumb din etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor tip fereastră 
pentru tuburile laser cu argon și kripton.

                                               
1 JO L 326, 29.12.1969, p. 36.



ANEXA IV

Aplicații exceptate de la restricția de la articolul 4 alineatul (1) specifice dispozitivelor 
medicale și instrumentelor de monitorizare și control

Echipamente care utilizează sau detectează radiații ionizante

1 Plumb, cadmiu și mercur în detectoare de radiații ionizante

2 Lagăre de plumb în tuburile cu raze X

3 Plumb în dispozitivele de amplificare a radiațiilor electromagnetice: plăcuță cu 
microcanale sau plăcuță capilară

4 Plumb în frita de sticlă a tuburilor cu raze X și a intensificatoarelor de imagine și 
plumb în liantul de frită de sticlă pentru asamblarea laserelor cu gaz și pentru tuburile 
cu vacuum care convertesc radiațiile electromagnetice în electroni

5 Plumb în scuturile de protecție contra radiații ionizante

6 Plumb în obiectele de testare pentru raze X.

7 Cristale cu stearat de plumb de difracție a razelor X

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

Senzori, detectoare și electrozi (plus punctul 1)

1a Plumb și cadmiu în electrozi ion-selectivi, inclusiv în sticla pentru electrozii de pH

1b Anozi de plumb în senzorii electrochimici de oxigen

1c Plumb, cadmiu și mercur în detectoare cu raze infraroșii

1d Mercur în electrozi de referință: clorură de mercur cu conținut scăzut de clorură, sulfat 
de mercur și oxid de mercur

Altele

9 Cadmiu în lasere cu heliu-cadmiu

10 Plumb și cadmiu în lămpile de spectroscopie de adsorbție atomică

11 Plumb în aliaje ca supraconductor și conductor termic în IRM

12 Plumb și cadmiu în legături metalice pentru materialele supraconductoare în IRM și 
detectoare SQUID

13 Plumb în contragreutăți



14 Plumb în materiale piezoelectrice cu monocristale pentru transductorii ultrasonici

15 Plumb în aliajele pentru lipirea transductorilor ultrasonici

16 Mercur în punți de foarte înaltă precizie pentru măsurarea capacitanței și a pierderilor, 
în comutatoare RF de înaltă frecvență și în relee utilizate în instrumente de 
monitorizare și control, fără a depăși 20 mg de mercur per comutator sau releu

17 Plumb în aliaje de lipit pentru defibrilatoarele portabile de urgență

18 Plumb în aliajele de lipit pentru modulele de imagistică cu radiații infraroșii de înaltă 
performanță pentru detectare în intervalul 8 – -14 µm

19 Plumb în ecranele cu cristale lichide pe siliciu (LCoS)

20 Cadmiu în filtrele de măsurare a razelor X

___________________



ANEXA V
Cererile de acordare, eliminare sau reînnoire a unor scutiri prevăzute la articolul 5

Cererile de acordare sau reînnoire a unor scutiri sau, mutatis mutandis, de eliminare a unei 
scutiri pot fi depuse de un producător, un reprezentant autorizat al unui producător sau orice 
agent din lanțul de distribuție și includ, cel puțin, următoarele:

(a) numele, adresa și datele de contact ale solicitantului;

(b) informații privind materialul sau componenta și utilizările specifice ale substanței în 
materialul sau componenta pentru care se solicită scutirea și caracteristicile 
specifice ale acesteia;

(c) o justificare verificabilă și documentată pentru o scutire sau pentru eliminarea ei, în 
conformitate cu condițiile stabilite la articolul 5;

(d) o analiză a eventualelor substanțe, materiale sau proiecte alternative, efectuată pe 
baza ciclului de viață, inclusiv, dacă sunt disponibile, informații privind cercetări 
independente, studii evaluate inter pares și activități de dezvoltare realizate de 
solicitat și o analiză privind disponibilitatea unor astfel de alternative;

(e) informații privind posibilele pregătiri pentru reutilizarea și reciclarea materialelor 
din deșeuri de EEE, dispozițiile adecvate privind procesarea în conformitate cu 
anexa II la Directiva (.../...) a Parlamentului European și a Consiliului privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE);

(f) alte informații relevante;

(g) acțiunile propuse pentru dezvoltarea, solicitarea dezvoltării și/sau aplicarea 
eventualelor alternative, inclusiv un calendar pentru desfășurarea de astfel de 
acțiuni de către solicitant;

(h) după caz, o indicație privind informațiile care ar trebui considerate ca fiind 
proprietatea exclusivă a solicitantului, însoțită de o justificare verificabilă;

(i) o propunere de formulare exactă și clară a scutirii, în cazul cererilor de acordare a 
unei scutiri;

(j) un rezumat al cererii.



ANEXA VI

DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE

1. Nr. … (număr unic de identificare a EEE)

2. Numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului (sau a 
instalatorului):

4. Obiectul declarației (identificare a EEE permițând trasabilitatea. Poate include și o 
fotografie, dacă este cazul.):

5. Obiectul declarației descris mai sus este conform Directivei …/… în ceea ce privește 
restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice

6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile 
tehnice în legătură cu care se declară conformitatea, dacă este cazul:

▌

8. Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele: …………………………………

(locul și data emiterii)

(numele, funcția) (semnătura):



ANEXA VII

Partea A

Directiva abrogată, cu modificările sale succesive

(menționată la articolul 26)
Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului 
(JO L 37, 13.2.2003, p. 19)

Decizia 2005/618/CE a Comisiei (JO L 214, 19.8.2005, p. 65)

Decizia 2005/717/CE a Comisiei (JO L 271, 15.10.2005, p. 48)

Decizia 2005/747/CE a Comisiei (JO L 280, 25.10.2005, p. 18)

Decizia 2006/310/CE a Comisiei (JO L 115, 28.4.2006, p. 38)

Decizia 2006/690/CE a Comisiei (JO L 283, 14.10.2006, p. 47)

Decizia 2006/691/CE a Comisiei (JO L 283, 14.10.2006, p. 48)

Decizia 2006/692/CE a Comisiei (JO L 283, 14.10.2006, p. 50)

Directiva 2008/35/CE a Parlamentului
European și a Consiliului

(JO L 81, 20.3.2008, p. 67)

Decizia 2008/385/CE a Comisiei (JO L 136, 24.5.2008, p. 9)

Partea B

Lista termenelor de transpunere în legislația națională

(menționată la articolul 26)

Directiva Termenul de transpunere

2002/95/CE 12 august 2004

2008/35/CE -

___________________



ANEXA VIII

Tabel de corespondență1

Directiva 2002/95/CE Prezenta directivă

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) Articolul 2 alineatele (1) și (2), Anexa I

Articolul 2 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3) Articolul 2 alineatul (4) partea introductivă

- Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 litera (a) Articolul 3 literele (a) și (b)

Articolul 3 litera (b) -

- Articolul 3 literele (f)-(ab)

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (1), anexa II

- Articolul 4 alineatele (3)-(4)

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (3) -

Articolul 5 alineatul (1) partea introductivă Articolul 5 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) Articolul 5 alineatul (1) litera (a) prima și a
treia liniuță

- Articolul 5 alineatul (1) litera (a) a doua
liniuță

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) ultimul 
paragraf

Articolul 5 alineatul (1) litera (c) Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

- Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatele (3)-(6)

Articolul 5 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (7)

                                               
1 De actualizat în momentul finalizării juridico-lingvistice.



- Articolul 5 alineatul (8)

Articolul 6 prima, a treia și a patra liniuță Articolul 6

- Articolele 7-18

Articolul 7 Articolele 19-22

Articolul 8 Articolul 23

Articolul 9 Articolul 25

- Articolul 26

Articolul 10 Articolul 27

Articolul 11 Articolul 28

- Anexele I-II

Anexă punctele 1-28 Anexa III punctele 1-28

Anexă punctul 29 primul paragraf Anexa III punctul 29 primul paragraf

Anexă punctul 29 al doilea paragraf Articolul 4 alineatul (2)

Anexă punctele 30-32 Anexa III punctele 30-32

- Anexele IV, V, VI –VIII.



ANEXĂ

Declarații

Declarația Parlamentului European 

Parlamentul European regretă faptul că Consiliul nu a fost pregătit să accepte publicarea 
obligatorie a tabelelor de corespondență în contextul reformării Directivei 2002/95/CE. În 
vederea prezentării unei soluții orizontale și interinstituționale la această problemă, Parlamentul 
European invită Comisia European să prezinte un raport în termen de șase luni de la adoptarea 
prezentului acord în sesiune plenară cu privire la practicile statelor membre de a elabora tabele 
de corelație în domeniul legislației europene de protecție a mediului și să le facă publice, 
inclusiv o evaluare a modului în care actualele practici afectează rolul Comisiei de «gardian al 
tratatelor» în controlarea transpunerii corecte a directivelor UE în legislația națională în 
domeniul protecției mediului.

Declarația Comisiei privind domeniul de aplicare (Articolul 2 alineatul (2))

The Commission interprets Article 2(2) that electrical and electronic equipment that was 
outside of the scope of Directive 2002/95/EC, but which would be covered by the new 
Directive does not need to comply with the requirements of this Directive during a transitional 
period of 8 years.

EEE that was outside of the scope of Directive 2002/95/EC, but which would be covered by the 
new Directive includes amongst others EEE covered by: 
 the new category 11 in Annex I;
 the new definition of "dependent" of Article 3(b);
 "cables" mentioned in article 4 and the related definition in Article 3(e);
 two-wheel vehicles which are not type-approved (Article 2(4)(f)).

During the transitional period of 8 years, in the Commission's interpretation, it follows from 
Article 2(2) that Member States are obliged to allow electrical and electronic equipment that 
was outside of the scope of Directive 2002/95/EC but which would be covered by the new 
Directive, to continue to be made available on their market.

Declarația Comisiei privind revizuirea (Articolul 24)

Pursuant to Article 24, the Commission intends to undertake, no later than three years after the 
entry into force of this Directive, an impact assessment (review) on Article 2 focussing on the 
changes in scope of this Directive compared to Directive 2002/95/EC which have not yet been 
impact assessed.



This review, followed by a report to the Council and the European Parliament may be 
accompanied with a legislative proposal, if the Commission deems so appropriate. The extent 
of the review and of the legislative proposal remains to be determined by the Commission in 
light of its right of legislative initiative, in line with the Treaties.

Declarația Comisiei privind nano-materialele (considerentul 16 și articolul 6)

The Commission notes that work towards a common definition on nanomaterials is still on-
going and intends to adopt a Commission Recommendation on a common definition for all 
legislative sectors in the near future. The Commission considers that the RoHS provisions cover 
different forms (including nanoforms) of the substances which are currently banned and those 
which will be in the future subject to a priority review under RoHS.

Declarția Comisiei privind tabelele de corespondență

The Commissions recalls its commitment towards ensuring that Member States establish 
correlation tables linking the transposition measures they adopt with the EU directive and 
communicate them to the Commission in the framework of transposing EU legislation, in the 
interest of citizens, better-law making and increasing legal transparency and to assist the 
examination of the conformity of national rules with EU provisions.

The Commission regrets the lack of support for the provision included in the 2008 COM 
proposal on the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment (recast), which aimed at rendering the establishment of 
correlation tables obligatory.

The Commission, in a spirit of compromise and in order to ensure the immediate adoption of 
that proposal, can accept the substitution of the obligatory provision on correlation tables 
included in the text with a relevant recital encouraging Member States to follow this practice.

However, the position followed by the Commission in this file shall not be considered as a 
precedent. The Commission will continue its efforts with a view to finding together with the 
European Parliament and the Council an appropriate solution to this horizontal institutional 
issue.


