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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele 
electrice şi electronice (reformare)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Procedura de codecizie – reformare)

Parlamentul European,

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

 având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0159/2008),

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

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

Amendamentul 1

Propunere de directivă 
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 acordă prioritate 
prevenirii în legislaţia privind deşeurile. 
Prevenirea înseamnă, printre altele, 
măsuri de reducere a conţinutului de 
substanţe nocive din materiale şi produse. 

Or. en

Justificare

Reformarea directivei RoHS ar trebui pusă în contextul ierarhiei deşeurilor, stabilită în 
directiva-cadru privind deşeurile din 2008. Prevenirea este prioritatea fundamentală în 
ierarhia obligatorie privind deşeurile. Prevenirea include măsuri de reducere a conţinutului 
de substanţe nocive din materiale şi produse. Reformarea directivei RoHS este o şansă 
importantă transforma această obligaţie în acţiuni concrete, cu atât mai mult cu cât 
echipamentele electrice şi electronice (EEE) continuă să creeze numeroase probleme în timp 
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tratării deşeurilor.  

Amendamentul 2

Propunere de directivă 
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Rezoluţia Consiliului din 25 ianuarie 
1988 privind programul de acţiune 
comunitară de combatere a poluării 
mediului cu cadmiu1 invită Comisia să 
elaboreze fără întârziere măsuri specifice 
pentru un asemenea program. Sănătatea 
umană trebuie, de asemenea, protejată şi 
trebuie pusă în aplicare o strategie 
generală care să limiteze, în special, 
folosirea cadmiului şi să stimuleze 
cercetarea asupra înlocuitorilor acestuia. 
Această rezoluţie pune accent pe faptul că 
folosirea cadmiului ar trebui limitată la 
cazurile în care utilizarea acestuia este 
corespunzătoare şi nu există alternative 
adecvate mai sigure.
1 JO C 30, 4.2.1988, p. 1.

Or. en

Justificare

Trimiterea la Rezoluţia Consiliului din 1988 (considerentul 4 din actuala directivă RoHS) ar 
trebui reintrodusă, întrucât este trimiterea politică pentru combaterea poluării mediului cu 
cadmiu.  

Amendamentul 3

Propunere de directivă 
Considerentul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Parlamentul European, în rezoluţia 
sa din 14 noiembrie 1996 referitoare la 
comunicarea Comisiei privind revizuirea 
strategiei comunitare de gestionare a 
deşeurilor şi la proiectul de rezoluţie a 
Consiliului referitoare la politica 
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deşeurilor1, a solicitat Comisiei să 
prezinte propuneri de directive privind o 
serie de fluxuri prioritare de deşeuri, 
inclusiv deşeurile electrice şi electronice. 
În aceeaşi rezoluţie, Parlamentul 
European a solicitat Consiliului şi 
Comisiei să prezinte propuneri pentru 
reducerea prezenţei în deşeuri a 
substanţelor periculoase, cum ar fi clorul, 
mercurul, clorura de polivinil (PVC), 
cadmiumul şi alte metale grele.
1 JO C 362, 2.12.1996, p. 241.

Or. en

Justificare

Trimiterea la rezoluţia Parlamentului European din 1996 (considerentul 4 din actuala 
directivă RoHS) ar trebui introdusă pentru a reaminti faptul că Parlamentul a cerut deja 
restricţii concrete privind PVC în 1996.  

Amendamentul4

Propunere de directivă 
Considerentul 3d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 29 aprilie 2004 privind poluanţii 
organici persistenţi reaminteşte că 
obiectivul protejării mediului şi a sănătăţii 
umane împotriva poluanţilor organici 
persistenţi nu poate fi realizat pe deplin de 
către statele membre, date fiind efectele 
transfrontaliere ale poluanţilor în cauză, 
şi în consecinţă pot fi mai bine atinse la 
nivel comunitar.  În temeiul acestui 
regulament, emisiile de poluanţi organici 
persistenţi, cum ar fi dioxinele sau 
furanii, care reprezintă produse 
secundare neintenţionate rezultate din 
procese industriale, ar trebui identificate 
şi reduse cât mai curând posibil, 
urmărindu-se eliminarea lor, dacă este 
posibil. Tratarea termică sau eliminarea 
necontrolată a deşeurilor de echipamente 
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electrice şi electronice care conţin 
substanţe ignifuge halogenate sau PVC 
pot contribui în mod semnificativ la 
formarea dioxinelor sau a furanilor. 
1 JO L 158, 30.4.2004, p. 7.

Or. en

Justificare

Reformarea directivei RoHS trebuie să fie pusă în contextul obligaţiilor internaţionale ale UE 
de a reduce emisiile totale de dioxine şi furani, în vederea scăderii lor permanente şi, dacă 
este posibil, a eliminării acestora. Destinaţia finală a unor mari cantităţi de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE) rămâne neclară. Incinerarea la temperaturi 
foarte ridicate rămâne o excepţie. Există riscul ca tratarea DEEE sub nivelul standard, în UE 
sau în ţări terţe, să rămână o realitate pentru cantităţi importante. Emisiile de dioxine şi 
furani pot fi combătute doar prin alegerea materialelor în faza de proiectare.

Amendamentul 5

Propunere de directivă 
Considerentul 3e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Studiul comandat de Comisie privind 
substanţele periculoase în echipamentele 
electrice şi electronice a recomandat cu 
stringenţă eliminarea progresivă a 
compuşilor organici bromuraţi şi 
cloruraţi ca urmare a potenţialului 
acestora de a forma dioxine şi furani 
polibromuraţi şi policloruraţi în timpul 
operaţiunilor de tratare a deşeurilor şi a 
acordat prioritate eliminării progresive a 
PVC în dauna opţiunilor de gestionare 
selectivă riscurilor pentru a garanta 
emisii reduse de PVC, de aditivi ai 
acestuia şi de produşi periculoşi rezultaţi 
în urma arderii sale;

Or. en

Justificare

Institutul Öko este referinţa cea mai importantă a Comisiei în privinţa RoHS. Acesta 
evaluează din 2005 toate cererile de derogare de la articolul 4 privind eliminarea progresivă 
şi face în continuare aceste evaluări. Concluziile esenţiale ale studiului Comisiei Europene 
privind viitoarele restricţii (Öko-Institut, „Study on hazardous substances in Electrical and 
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Electronic Equipment, Not Regulated by the RoHS Directive”, 17 octombrie 2008) ar trebui 
menţionate în considerente.

Amendamentul 6

Propunere de directivă 
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cercetările existente arată că măsurile 
privind colectarea, tratarea, reciclarea şi 
eliminarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) conform 
Directivei 2002/96/CE sunt necesare 
pentru a reduce problemele de gestionare a 
deşeurilor legate de metalele grele şi de 
materialele ignifuge în cauză. Cu toate că 
s-au luat aceste măsuri, părţi semnificative 
de DEEE vor continua să se găsească pe 
traseele actuale de eliminare. Chiar dacă 
DEEE s-ar colecta separat şi ar fi supuse 
unor procese de reciclare, conţinutul lor de 
mercur, cadmiu, plumb, crom VI, BPB şi 
DEPB ar putea prezenta riscuri pentru 
sănătate sau pentru mediu.

(4) Cercetările existente arată că măsurile 
privind colectarea, tratarea, reciclarea şi 
eliminarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice (DEEE) conform 
Directivei 2002/96/CE sunt necesare 
pentru a reduce problemele de gestionare a 
deşeurilor legate de metalele grele şi de 
materialele ignifuge halogenate în cauză, 
PVC şi plastifianţii săi periculoşi. Cu toate 
că s-au luat aceste măsuri, părţi 
semnificative de DEEE vor continua să se 
găsească pe traseele actuale de eliminare. 
Chiar dacă DEEE s-ar colecta separat şi ar 
fi supuse unor procese de reciclare, 
conţinutul lor de mercur, cadmiu, plumb, 
crom VI, BPB şi DEPB ar putea prezenta 
riscuri pentru sănătate sau pentru mediu. 
Reciclarea DEEE care conţin materiale 
ignifuge bromurate, materiale ignifuge 
clorurate, PVC şi plastifianţii săi 
periculoşi nu oferă niciun beneficiu 
ecologic şi nu este rentabilă. Prin urmare 
acestea sunt tratate termic sau eliminate, 
operaţiuni care pot pune în pericol 
sănătatea umană sau mediul fie direct, 
prin eliberarea acestor substanţe în 
mediu, fie indirect, prin formarea 
produşilor de descompunere periculoşi 
sau a deşeurilor secundare periculoase 
rezultate în urma incinerării. 

Or. en

(Amendament corelat cu amendamentul la Anexa IV)

Justificare
Studiul Comisiei privind reformarea RoHS a recomandat cu stringenţă eliminarea progresivă 
a compuşilor organici bromuraţi şi cloruraţi ca urmare a problemelor pe care le creează în 
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timpul tratării deşeurilor. Industria electronică a realizat progrese importante în iniţiativa sa 
de a trece la o tehnologie cu un nivel redus de halogen (substanţe ignifuge bromurate, 
substanţe ignifuge clorurate, PVC sub 900 ppm). Unii producători de produse electrocasnice 
au întreprins deja acţiuni similare. Aceste acţiuni voluntare ar trebui sprijinite de către 
legislator cu cerinţe clare care să ofere condiţii de concurenţă echitabile şi certitudine 
comercială.

Amendamentul 7

Propunere de directivă 
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă vine în completarea 
actelor legislative comunitare generale 
privind gestionarea deşeurilor, cum ar fi 
Directiva 2008/[…]/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului cu privire la 
deşeuri. 

(8) Prezenta directivă vine în completarea 
actelor legislative comunitare generale 
privind gestionarea deşeurilor, cum ar fi 
Directiva 2008/[…]/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului cu privire la 
deşeuri, precum şi Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH)1.
1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Justificare

Ar trebui menţionat în mod specific faptul că directiva RoHS completează regulamentul 
REACH. RoHS şi REACH au obiective, domenii de aplicare şi termene diferite. RoHS a fost 
elaborată pentru a aborda probleme specifice ale creşterii rapide a fluxurilor de deşeuri, iar 
REACH abordează substanţele chimice la nivel general, fără accent special pe deşeuri. 
REACH este o lege regională aflată într-un stadiu incipient, RoHS stabileşte deja un standard 
global. Problemele esenţiale ale DEEE sunt create de polimeri, care fac obiectul unei 
derogări de la REACH. RoHS ar trebui dezvoltată în continuare pentru a aborda problemele 
specifice ale recuperării şi eliminării DEEE la sursă.

Amendamentul 8

Propunere de directivă 
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui luată în considerare (11) Ar trebui luată în considerare 



PR\796736RO.doc 11/57 PE430.424v02-00

RO

dezvoltarea tehnică a echipamentelor 
electrice şi electronice fără metale grele,
DEPB şi BPB. 

dezvoltarea tehnică a echipamentelor 
electrice şi electronice fără metale grele, 
materiale ignifuge bromurate, materiale 
ignifuge clorurate, PVC şi plastifianţi 
periculoşi ai acestuia. 

Or. en

Justificare
Industria electronică a realizat progrese importante în iniţiativa sa de a elimina în mod 
progresiv utilizarea de substanţe ignifuge bromurate, substanţe ignifuge clorurate şi PVC. 
Mari societăţi electronice au eliminat deja treptat utilizarea acestor substanţe în unele sau 
toate produsele lor (de exemplu 50% din telefoanele mobile noi conţin deja un nivel redus de 
halogen). Aproape toate marile societăţi electronice s-a angajat să facă acelaşi lucru pentru 
bunurile de consum (de exemplu cota de piaţă a calculatoare personale cu conţinut redus de 
halogen va fi de 40% în următorii 1-2 ani).  Unii producători de produse electrocasnice au 
întreprins deja acţiuni similare în trecut. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă 
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Imediat ce apare o dovadă ştiinţifică şi 
luând în considerare principiul precauţiei, 
trebuie examinată interzicerea altor 
substanţe periculoase şi înlocuirea lor cu 
alternative mai ecologice care asigură cel 
puţin acelaşi nivel de protecţie a 
consumatorilor, acordând atenţie coerenţei 
cu celelalte acte legislative comunitare, în 
special cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea 
şi restricţionarea substanţelor chimice 
(REACH). Trebuie acordată o atenţie 
specială impactului potenţial asupra IMM-
urilor. 

(12) Imediat ce apare o dovadă ştiinţifică şi 
în orice caz cu regularitate, luând în 
considerare principiul precauţiei, trebuie 
examinată interzicerea altor substanţe 
periculoase şi înlocuirea lor cu substanţe 
sau tehnologii alternative mai ecologice 
care asigură cel puţin acelaşi nivel de 
protecţie a consumatorilor. În acest sens 
Comisia ar trebui să studieze impactul 
negativ al altor substanţe periculoase şi 
fezabilitatea înlocuirii acestora, în special 
la sfârşitul perioadei de funcţionare a 
echipamentelor electrice şi electronice, 
pentru a face propuneri legislative în 
vederea consolidării dispoziţiilor acestei 
directive cu regularitate. La realizarea 
acestui lucru, Comisia ar trebui să acorde
atenţie coerenţei cu celelalte acte 
legislative comunitare şi maximizării 
sinergiilor cu activitatea derulată în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
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înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice 
(REACH). Trebuie acordată o atenţie 
specială impactului potenţial asupra IMM-
urilor.

Or. en

Justificare

RoHS 1.0 a avut un succes la scară mondială. Totuşi, această directivă reprezintă numai un 
început, întrucât o serie de substanţe sau materiale periculoase sunt folosite în continuare. 
RoHS ar trebui să devină un veritabil proces dinamic care să recompenseze eliminarea 
progresivă proactivă a substanţelor periculoase de către societăţi. În vederea realizării 
acestui lucru, trebuie stabilită o revizuire periodică a probelor ştiinţifice privind impactul 
negativ al anumitor substanţe periculoase şi fezabilitatea înlocuirii lor.  

Amendamentul 10

Propunere de directivă 
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Scutirile de la cerinţa de a înlocui aceste 
substanţe trebuie acordate dacă nu este 
posibilă înlocuirea din punct de vedere 
ştiinţific şi tehnic, acordând o atenţie 
specială situaţiei IMM-urilor sau dacă 
efectele negative asupra mediului, sănătăţii
sau domeniului socio-economic determinate 
de înlocuire pot depăşi avantajele prezentate 
de înlocuire pentru sănătate şi mediu sau pe 
cele socio-economice, ori dacă 
disponibilitatea şi fiabilitatea substitutelor 
nu este asigurată. Înlocuirea substanţelor 
periculoase din echipamentele electrice şi 
electronice trebuie efectuată astfel încât să 
fie compatibilă cu sănătatea şi securitatea 
utilizatorilor de echipamente electrice şi 
electronice. Pentru introducerea pe piaţă a 
unor dispozitive medicale este necesară o 
procedură de evaluare a conformităţii, în 
temeiul Directivelor 93/42/CE şi 98/79/CE, 
ceea ce ar impune implicarea unui organism 
de certificare notificat desemnat de 
autorităţile competente ale statelor membre.
În cazul în care un astfel de organism 
notificat certifică faptul că nu este 

(13) Scutirile de la cerinţa de a înlocui 
aceste substanţe trebuie acordate dacă nu 
este posibilă înlocuirea din punct de vedere 
ştiinţific şi tehnic, acordând o atenţie 
specială situaţiei IMM-urilor sau dacă 
efectele negative asupra mediului şi
sănătăţii determinate de înlocuire pot 
depăşi avantajele prezentate de înlocuire 
pentru sănătate şi mediu. Înlocuirea 
substanţelor periculoase din echipamentele 
electrice şi electronice trebuie efectuată 
astfel încât să fie compatibilă cu sănătatea 
şi securitatea utilizatorilor de echipamente 
electrice şi electronice. Trebuie să se ţină 
seama de considerentele socio-economice 
atunci când se decide durata unei 
derogări. Ar trebui să fie posibilă 
acordarea unei perioade de graţie pentru 
a permite certificarea regulamentară sau 
furnizarea de substitute mai sigure la 
nivelul cerinţele necesare. Pentru 
introducerea pe piaţă a unor dispozitive 
medicale este necesară o procedură de 
evaluare a conformităţii, în temeiul 
Directivelor 93/42/CE şi 98/79/CE, ceea ce 
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demonstrată siguranţa înlocuitorului 
potenţial 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 
societăţii şi economiei, precum şi asupra 
sănătăţii şi siguranţei 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 şi în cazul în 
care aceasta are loc înainte de includerea 
efectivă a echipamentului respectiv în 
domeniul de aplicare al directivei.

ar impune implicarea unui organism de 
certificare notificat desemnat de autorităţile 
competente ale statelor membre. În cazul în 
care un astfel de organism notificat 
certifică faptul că nu este demonstrată 
siguranţa înlocuitorului potenţial 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 societăţii 
şi economiei, precum şi asupra sănătăţii şi 
siguranţei 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 şi în cazul în care aceasta are loc 
înainte de includerea efectivă a 
echipamentului respectiv în domeniul de 
aplicare al directivei.

Or. en

Justificare

Trecerea la alternative mai sigure poate necesita investiţii iniţiale. Dar odată ce alternativele 
sunt create, iar producţia acestora creşte, costurile scad repede şi se obţin beneficii. Prin 
urmare, considerentele socio-economice ar trebui folosite numai atunci când se decide durata 
unei derogări. Disponibilitatea insuficientă a substitutelor nu ar trebui să fie un criteriu de 
acceptare sau respingere, dar ar trebui să aibă efecte pe perioada până la data la care 
interdicţia este aplicată în totalitate. Nu este necesară introducerea „fiabilităţii” ca criteriu 
separat, deoarece este deja enunţat în consideraţiile privind siguranţa.

Amendamentul 11

Propunere de directivă 
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Derogările de la interdicţiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură, în 
vederea eliminării progresive a 
substanţelor periculoase din echipamentele 
electrice şi electronice, deoarece utilizarea 
acestor substanţe în astfel de aplicaţii ar 
trebui evitată.

(14) Derogările de la interdicţiile aplicate 
anumitor materiale sau componente 
specifice ar trebui limitate ca anvergură şi 
durată, în vederea eliminării progresive a 
substanţelor periculoase din echipamentele 
electrice şi electronice, deoarece utilizarea 
acestor substanţe în astfel de aplicaţii ar 
trebui evitată.
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament reflectă propunerea Comisiei de la articolul 5 alineatul (2), care 
limitează validitatea unei derogări la patru ani.  

Amendamentul 12

Propunere de directivă 
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

[Amendamentul este corelat cu amendamentele la articolul 2 alineatul (1), articolul 4 
alineatul (6) şi anexa VIa şi extinde domeniul de aplicare la unul deschis (referitor la anexa 
II).
Amendamentul este corelat cu amendamentele la articolul 4 şi articolul 6a referitor la anexa 
IV]

Justificare

Comisia ar trebui să fie împuternicită să decidă derogările numai în cadrul comitologiei 
(anexele V, VI şi VIa). Se propune eliminarea ca atare anexei II („Lista obligatorie a 
produselor care intră în categoriile enumerate în anexa I”), deci trebuie eliminată şi aici. 
Anexele III şi IV ar trebui modificate numai prin codecizie. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă 
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte norme privind Prezenta directivă stabileşte norme privind 
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restricţiile de utilizare a substanţelor 
periculoase în echipamentele electrice şi 
electronice în vederea  aducerii unei 
contribuţii la protecţia sănătăţii umane şi la 
recuperarea şi eliminarea ecologică a 
deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice.

restricţiile de utilizare a substanţelor 
periculoase în echipamentele electrice şi 
electronice în vederea  aducerii unei 
contribuţii la protecţia sănătăţii umane, a 
mediului şi la recuperarea şi eliminarea 
ecologică a deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice.

Or. en

Justificare

Subiectul ar trebui să reflecte conţinutul considerentelor. Considerentul (4) afirmă: „Chiar 
dacă DEEE s-ar colecta separat şi ar fi supuse unor procese de reciclare, conţinutul lor de 
mercur, cadmiu (...) ar putea prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru mediu." Apoi 
considerentul (4) afirmă că „cea mai eficientă cale de a asigura reducerea semnificativă a 
riscurilor pentru sănătate şi mediu pe care le pot prezenta aceste substanţe (...) este 
înlocuirea acelor substanţe (...)”. Astfel eliminarea progresivă a substanţelor periculoase 
contribuie ca atare la protecţia mediului, nu numai prin recuperarea şi eliminarea lor 
ecologică.

Amendamentul 14

Propunere de directivă 
Articolul 2 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)  Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice şi electronice care 
intră sub incidenţa categoriilor prevăzute în 
anexa I conform specificaţiilor din 
anexa II  .

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

Or. en

[Amendamentul este corelat cu amendamentele la articolul 4 alineatul (6), articolul 5 
alineatul (1) litera (a), anexa I şi anexa VIa şi extinde domeniul de aplicare la unul deschis]



PE430.424v02-00 16/57 PR\796736RO.doc

RO

Justificare

Directiva RoHS ar trebui să se aplice tuturor EEE, nu numai anumitor categorii, şi include 
cabluri, consumabile şi accesorii. Anexa II produce confuzie: se spune că este o listă 
obligatorie de produse, dar nu este exhaustivă, ci doar dă anumite exemple: „Aparate de uz 
casnic, inclusiv”. Acest lucru nu rezolvă problema interpretării diferite a categoriilor. Anexa 
II ar trebui eliminată şi în locul său ar trebui să se aplice definiţia generală a EEE. 
Categoriile din anexa I ar trebui menţinute, completate cu o categorie cuprinzătoare pentru a 
aborda diferite restricţii şi termene pentru categorii diferite de EEE.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Alineatul (1) nu se aplică 
echipamentelor electrice şi electronice din 
anexa I categoria 11 înainte de 1 iulie 
2014.

Or. en

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare a RoHS la alte categorii în afara celor 10 actuale necesită 
o perioadă de tranziţie pentru a permite producătorilor să depună cereri de derogare. 

Amendamentul 16

Propunere de directivă 
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) pieselor din instalaţii fixe sau din 
echipamente de transport care nu sunt 
echipamente electrice sau electronice;

Or. en

Justificare

Actuala directivă RoHS nu conţine o astfel de derogare de la domeniul de aplicare în textul 
său. Este greu de înţeles de ce un radio de automobil ar trebui exclus din domeniul de 
aplicare al RoHS, în timp ce radiourile normale sunt incluse. Pentru a evita situaţia în care 
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întregul automobil intră în domeniul de aplicare al RoHS, ar trebui să fie clar că doar piesele 
care nu sunt electrice sau electronice nu intră în domeniul său de aplicare.

Amendamentul 17

Propunere de directivă 
Articolul 2 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Actuala directivă RoHS nu conţine o astfel de derogare de la domeniul de aplicare. RoHs se 
aplică doar EEE introduse pe piaţă (articolul 4 alineatul (1). Adăugarea unei astfel de 
derogări ar crea neclarităţi cu privire la domeniul de aplicare al RoHS.

Amendamentul 18

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care fabrică EEE sau 
care deţine EEE concepute sau fabricate şi 
le comercializează sub numele sau marca 
comercială proprii;

Or. en

Justificare

Acest amendament aduce o clarificare a definiţiei conceptului de producător în conformitate 
cu dezbaterile din cadrul Consiliului.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă 
Articolul 3 - litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „operatori economici” înseamnă 
producătorul, reprezentantul autorizat, 
importatorul şi distribuitorul;

Or. en

Justificare

Termenul „operator economic” este utilizat în mai multe rânduri în directivă. Ar trebui 
aplicată aceeaşi definiţie din Decizia nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor.

Amendamentul 20

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera ga (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „specificaţie tehnică” înseamnă un 
document care stabileşte cerinţele tehnice 
pe care trebuie să le îndeplinească un 
produs, proces sau serviciu;

Or. en

Justificare

Termenul „specificaţie tehnică” este utilizat în mai multe rânduri în directivă. Ar trebui 
aplicată aceeaşi definiţie din Decizia nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor.

Amendamentul 21

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera ka (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „rechemare” înseamnă orice măsură 
întreprinsă cu scopul de a returna un 
produs care a fost pus deja la dispoziţia 
utilizatorului final;
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Or. en

Justificare

Termenul „rechemare” este utilizat în mai multe rânduri în directivă. Ar trebui aplicată 
aceeaşi definiţie din Decizia nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera kb (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) „retragere” înseamnă orice măsură 
întreprinsă cu scopul de a împiedica 
punerea la dispoziţie pe piaţă a unui 
produs în lanţul de distribuţie;

Or. en

Justificare

Termenul „retragere” este utilizat în mai multe rânduri în directivă. Ar trebui aplicată 
aceeaşi definiţie din Decizia nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru 
comercializarea produselor.

Amendamentul 23

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera l 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(l) „material omogen” înseamnă: 
- un material care este format dintr-un 
singur material;

- sau o combinaţie de mai multe materiale 
care nu pot fi separate mecanic în 
materiale diferite, cu excepţia straturilor 
de acoperire a suprafeţei;  sau
- un strat de acoperire a suprafeţei.



PE430.424v02-00 20/57 PR\796736RO.doc

RO

Or. en

[Amendament corelat cu amendamentul la articolul 3 litera (1a) nouă].

Justificare

Trebuie făcută o distincţie între materialele care sunt formate dintr-un singur material şi cele 
formate din mai multe materiale care nu pot fi separate mecanic. Straturile de acoperire a 
suprafeţei ar trebui considerate materiale omogene de sine stătătoare.

Amendamentul 24

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera la (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „separat mecanic” înseamnă 
separarea materialelor formate din mai 
multe materiale prin acţiuni mecanice 
cum ar deşurubare, tăiere, strivire, 
măcinare şi procese abrazive;

Or. en

Amendament corelat cu amendamentul la articolul 3 litera (1).

Justificare

Este necesară o definiţie a termenului „separat mecanic”. 

Amendamentul 25

Propunere de directivă 
Articolul 3 - litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p)„instrumente de monitorizare şi control 
industriale” înseamnă instrumente de 
monitorizare şi control pentru uz exclusiv 
industrial sau profesional.

(p)„instrumente de monitorizare şi control 
industriale” înseamnă instrumente de 
monitorizare şi control pentru uz exclusiv 
industrial.

Or. en

Justificare

În mod normal, legislaţia comunitară face distincţie între utilizarea de către publicul larg, 
uzul profesional sau industrial. Distincţia dintre utilizarea de către publicul larg şi uzul 
profesional diferă în funcţie de statul membru. Distincţia este estompată şi mai mult, întrucât 
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persoane din publicul larg pot avea acces la produse profesionale, în timp ce profesioniştii 
pot folosi produse puse la dispoziţia publicului larg. Pentru a evita confuziile, definiţia 
„instrumentelor de monitorizare şi control industriale” ar trebui limitată exclusiv la „uzul 
industrial”.

Amendamentul 26

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) „consumabil” înseamnă orice unitate 
utilizată cu un EEE în cazul în care EEE 
nu poate funcţiona în mod corespunzător 
fără consumabil; 

Or. en

Justificare

RoHS stabileşte norme pentru a contribui la protecţia sănătăţii umane. Consumabilele care 
conţin substanţe periculoase pot pune în pericol sănătatea umană în timpul folosirii EEE sau 
pot afecta recuperarea şi eliminarea ecologică a deşeurilor de EEE. Consumabile sunt de 
exemplu CD-urile, DVD-urile, cartuşele de toner sau lămpile (de ex. din frigidere). 
Restricţiile din RoHS ar trebui să fie aplicate şi consumabilelor. Aşadar ar trebui inclusă o 
definiţie.

Amendamentul 27

Propunere de directivă 
Articolul 3 – litera pb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pb) „accesoriu” înseamnă orice unitate 
utilizată cu un EEE şi care nu poate 
funcţiona fără acel EEE. 

Or. en

Justificare

RoHS ar trebui să includă şi accesoriile. Aşadar ar trebui inclusă o definiţie.
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Amendamentul 28

Propunere de directivă 
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, EEE
inclusiv piesele de schimb pentru 
reparaţiile sau pentru reutilizarea acestora 
introduse pe piaţă nu conţin substanţele 
enumerate în anexa IV.  

(1) Statele membre se asigură că, EEE
inclusiv piesele de schimb pentru 
reparaţiile sau pentru reutilizarea acestora, 
pentru actualizarea funcţiilor sau pentru 
mărirea capacităţii sale introduse pe piaţă 
nu conţin substanţele enumerate în 
anexa IV partea A.  

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să fie aplicată şi pieselor pentru actualizarea funcţiilor sau pentru 
mărirea capacităţii. Este necesară o subdiviziune a anexei IV pentru a permite un termen în 
viitor pentru noi restricţii.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că EEE,
inclusiv piesele de schimb pentru 
repararea sau pentru reutilizarea 
acestora, pentru actualizarea funcţiilor 
sau pentru mărirea capacităţii, introduse 
pe piaţă nu conţin substanţele enumerate 
în anexa IV partea B.  

Or. en

Justificare

Este necesară o subdiviziune a anexei IV pentru a permite un termen în viitor pentru noi 
restricţii.
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Amendamentul 30

Propunere de directivă 
Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4). Alineatul (1) nu se aplică pieselor de 
schimb pentru reparaţiile sau reutilizarea, 
actualizarea funcţiilor sau mărirea 
capacităţii, următoarelor:

Or. en

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

Justificare

Dacă domeniul de aplicare general este extins pentru a cuprinde piesele pentru actualizarea 
funcţiilor sau mărirea capacităţii, acest lucru trebuie să fie reflectat în derogarea 
corespunzătoare. 

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fără a aduce atingere articolului 6, 
alineatul (1a) se aplică acelor EEE 
incluse în categoriile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 
stabilite în anexa I care sunt introduse pe 
piaţă din [...*].
* se introduce data de la 42 de luni după 
intrarea în vigoare.

Or. en

Justificare

Noile restricţii pentru substanţe şi materiale halogenate ar trebui iniţial să fie aplicabile 
numai anumitor categorii de EEE şi cu o perioadă de tranziţie adecvată. Prin analogie cu 
RoHS 1.0, noile restricţii ar trebui aplicate categoriilor 1-7 şi 10 în termen de 3,5 ani după 
intrarea în vigoare. Societăţile care comercializează EEE din categoriile 3 şi 4 depun eforturi 
pentru a înceta utilizarea substanţelor halogenate în cauză până cel târziu în 2012. Astfel ar 
fi posibil ca producătorii de alte EEE să obţină o eliminare progresivă similară în 2014, 
dispunând totodată de  timpul necesar pentru a depune cereri de derogare în conformitate cu 
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articolul 5.

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Alineatul (1a) nu se aplică pieselor 
de schimb pentru repararea sau 
reutilizarea, actualizarea funcţiilor sau 
mărirea capacităţii, următoarelor:
(a) EEE introduse pe piaţă înainte 
de [...*],
(b) EEE care beneficiază de o derogare şi 
au fost introduse pe piaţă înainte de 
expirarea acesteia.
* se introduce data de la 42 de luni după 
intrarea în vigoare.

Or. en

Justificare

Derogările pentru piese pentru EEE introduse pe piaţă înainte de aplicarea noilor restricţii 
sau pentru EEE care beneficiază de o derogare şi au fost introduse pe piaţă înainte de 
expirarea acesteia ar trebui să se aplice prin analogie noilor restricţii.

Amendamentul 33

Propunere de directivă 
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Alineatul (1) nu se aplică aplicaţiilor 
cuprinse în lista din anexele V, VI şi VIa.

Or. en

[Amendamentul este corelat cu amendamentele la articolul 2 alineatul (1), anexa I şi anexa 
VIa şi extinde domeniul de aplicare la unul deschis]

Justificare

Introducerea unui domeniu de aplicare deschis necesită o anexă separată pentru a permite 
aplicaţiile exceptate de la interdicţia de la articolul 4 alineatul (1) pentru EEE care în prezent 
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nu intră în domeniul de aplicare al RoHS, întrucât nu sunt cuprinse în niciuna dintre primele 
10 categorii.

Amendamentul 34

Propunere de directivă 
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

(Prezentul amendament este corelat cu amendamentul care reintroduce articolul 6 din 
directiva RoHS modificată)

Justificare

RoHS este o directivă cu un obiectiv unic: restricţionarea substanţelor periculoase din EEE. 
Nu este acceptabilă delegarea competenţei de luare a deciziilor privind esenţa RoHS 
comitologiei, şi cu atât mai puţin unei metodologii în comitologie care nu este încă definită, 
cu atât mai mult cu cât legislatorul a mandatat în mod clar Comisia să prezinte astfel de 
propuneri prin procedura codeciziei. Dacă s-ar proceda astfel, nu ar fi posibilă adoptarea de 
noi restricţii în acest moment, ceea ce este contrar recomandărilor din studiul Comisiei. 
Pentru a menţine forţa motrice a RoHS, noile restricţii trebuie adoptate acum, nu amânate 
pentru un moment nedefinit din viitor.
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Amendamentul 35

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În vederea adaptării anexelor V, VI şi 
VIa la progresul ştiinţific şi tehnic, 
Comisia adoptă următoarele măsuri: 

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze derogările la progresul ştiinţific şi tehnic 
prin comitologie. 

Amendamentul 36

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice modificări necesare  ale  anexei 
II  .

eliminată

Or. en

Amendamentul este corelat cu amendamentele la articolul 2 alineatul (1), articolul 4 alineatul 
(6), anexa I şi anexa VIa şi extinde domeniul de aplicare la unul deschis)

Justificare

Dacă anexa II este eliminată, nu este necesară modificarea sa prin comitologie.

Amendamentul 37

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) includerea  materialelor şi 
componentelor EEE pentru aplicaţii 
specifice în anexele V, VI şi VIa, dacă este 
îndeplinită oricare din condiţiile 
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următoare: 

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al derogărilor ar trebui să fie cât mai specific posibil. Introducerea 
unui domeniu de aplicare deschis necesită o anexă separată pentru a permite aplicaţiile 
exceptate de la interdicţia de la articolul 4 alineatul (1) pentru EEE care în prezent nu intră 
în domeniul de aplicare al RoHS, întrucât nu sunt cuprinse în niciuna dintre primele 10 
categorii.

Amendamentul 38

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 1 – litera (b) – liniuţă 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– disponibilitatea şi fiabilitatea 
substitutelor nu este asigurată,

eliminată

Or. en

Justificare

Disponibilitatea insuficientă a substitutelor nu ar trebui să fie un criteriu de acceptare sau 
respingere a derogării. Întrucât există posibilitatea reînnoirii derogărilor, societăţile care 
oferă substitute ar putea să nu investească în creşterea producţiei, având în vedere că situaţia 
pieţei este neclară. Disponibilitatea insuficientă a substitutelor ar trebui să creeze 
posibilitatea perioadelor de tranziţie între expirarea unei derogări şi momentul în care o 
derogare ia într-adevăr sfârşit pentru a acorda timp pentru creşterea necesară a producţiei. 
Nu este necesară introducerea „fiabilităţii” ca criteriu separat, deoarece este deja enunţată 
în consideraţiile privind siguranţa de la a treia liniuţă.

Amendamentul 39

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 1 – litera (b) – liniuţă 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– efectele negative asupra mediului, 
sănătăţii şi securităţii consumatorului sau 
cele din domeniul socio-economic
provocate de înlocuire pot depăşi 
avantajele ecologice ale acesteia, pe cele 

efectele negative asupra mediului, sănătăţii 
şi securităţii consumatorului provocate de 
înlocuire pot depăşi avantajele ecologice 
ale acesteia, pe cele pentru sănătatea şi 
securitatea consumatorului bazate pe o 
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pentru sănătatea şi securitatea 
consumatorului şi/sau pe cele din 
domeniul socio-economic ;

evaluare a ciclului de viaţă, dacă este 
cazul;

Or. en

Justificare

S-a stabilit politica CE de eliminare progresivă a metalelor grele atunci când este posibil, cu 
acceptarea costurilor şi eforturilor legate de aceasta. Introducerea aspectelor socio-
economice ca posibilă justificare a derogărilor ar pune capăt acestei politici. Mai mult, astfel 
de aspecte sunt foarte greu de examinat şi cu atât mai greu de verificat. Ca orice inovaţie, 
trecerea la alternative mai sigure necesită investiţii. Dar odată ce alternativele sunt create, 
iar producţia acestora creşte, costurile scad rapid şi se obţin beneficii. Considerentele socio-
economice ar trebui folosite numai la luarea deciziilor privind durata unei derogări. 

Amendamentul 40

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În prezent Comisia include mai multe propuneri de derogare într-un singur pachet. Pachetul 
este discutat în ansamblu în comitologie. Astfel, deciziile privind derogările, care sunt în 
esenţă total independente unele de celelalte, sunt legate între ele şi astfel riscă să devină 
decizii politice sau să facă obiectul unor false compromisuri. Derogările şi eliminarea 
derogărilor ar trebui decise în temeiul propriilor circumstanţe şi nu în legătură cu alte 
derogări.
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Amendamentul 41

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere includerii 
materialelor şi componentelor în anexa V, 
VI şi VIa, operatorii economici iau toate 
măsurile necesare pentru a reduce în 
materialele şi componentele EEE 
expunerea la substanţele enumerate în 
anexa IV pentru consumatori, lucrători şi 
mediu la nivelul cel mai scăzut posibil din 
punct de vedere tehnic şi practic.

Or. en

Justificare

Trebuie stipulat în mod clar că derogarea de la interdicţia prevăzută la articolul 4 nu 
scuteşte operatorii economici de la obligaţia de a reduce expunerea la aceste substanţe de-a 
lungul întregului ciclu de viaţă. Aceeaşi obligaţie este valabilă şi în cazul substanţelor cu 
grad ridicat de risc care au fost aprobate în cadrul REACH (articolul 60 alineatul (10).

Amendamentul 42

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) au o durată maximă 
de valabilitate de până la patru ani, 
stabilită de la caz la caz, cu posibilitate de 
prelungire. Comisia ţine seama de efectele 
socio-economice atunci când decide 
durata unei derogări. Comisia adoptă, cel 
târziu cu şase luni înainte de expirarea 
unei derogări, o decizie cu privire la 
fiecare cerere de reînnoire depusă cu cel 
puţin 18 luni înainte de expirarea derogării. 
În cazul în care consideră că este necesar 
mai mult timp decât perioada până la 
expirarea derogării pentru procedurile de 
certificare regulamentare sau pentru a 
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asigura disponibilitatea adecvată a 
substitutelor, Comisia acordă o perioadă 
de graţie după expirarea derogării. 
Durata perioadei de graţie este hotărâtă 
de la caz la caz şi nu depăşeşte 18 luni de 
la expirarea derogării.
Măsurile respective, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 18 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Operatorii economici solicită certitudine juridică privind reînnoirea sau nereînnoirea unei 
derogări. Prin urmare, Comisia ar trebui să aibă un termen pentru adoptarea deciziilor sale. 
Pentru a permite adaptarea corespunzătoare după expirarea derogării (de ex. pentru 
procedurile de certificare, suficienta disponibilitate a substitutelor) poate fi acordată o 
perioadă de graţie de până la 18 luni. Astfel se ajunge la o perioadă de tranziţie de până la 
24 de luni care ar acorda operatorilor economici, în viziunea lor, suficient timp pentru a se 
adapta. Se va ţine seama de considerentele socio-economice atunci când se decide durata 
unei derogări. 

Amendamentul 43

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Înainte ca anexele  să fie modificate , 
Comisia consultă, inter alia, producătorii 
de echipamente electrice şi electronice, 
reciclatorii, întreprinderile de tratare, 
organizaţiile de mediu şi asociaţiile 
salariaţilor şi ale consumatorilor.

(3) Înainte ca anexele V, VI şi VIa să fie 
modificate, Comisia consultă, inter alia, 
operatorii economici, reciclatorii, 
întreprinderile de tratare, organizaţiile de 
mediu şi asociaţiile salariaţilor şi ale 
consumatorilor. Comentariile primite de 
Comisie în contextul unor astfel de 
consultări sunt făcute publice şi transmise 
Comitetului menţionat la articolul 18 
alineatul (1). Comisia prezintă un raport 
asupra informaţilor primite şi îl face 
public.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să se menţioneze care sunt anexele pe care Comisia le poate modifica în 
comitologie. Termenul „operator economic” ar trebui folosit în conformitate cu modificarea 
definiţiilor. Ultima parte reintroduce dispoziţiile din directiva RoHS 1.0 modificată, 
codificând practica actuală privind consultările publice ale părţilor interesate. 

Amendamentul 44

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare
REACH şi RoHS au abordări diferite privind restricţiile pentru substanţele chimice. 
Acestea ar trebui să se completeze reciproc.
 Aşadar, materialele sau componentele incluse în anexele V şi VI (şi VIa) nu ar trebui 
exceptate de la cerinţele de autorizare în temeiul REACH.  

Amendamentul 45

Propunere de directivă 
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă măsuri detaliate pentru: Până la cel târziu [...*], Comisia adoptă 
măsuri detaliate pentru:
* se introduce data la optsprezece luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei Directive.

Or. en
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Justificare

În vederea asigurării certitudinii juridice pentru operatorii economici, măsurile de punere în 
aplicare în cauză nu ar trebui adoptate mai târziu de momentul în care noile dispoziţii intră 
în vigoare.

Amendamentul 46

Propunere de directivă 
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– cererile de derogare, inclusiv formatul şi 
tipul de informaţii verificabile care trebuie 
furnizate şi orientări detaliate în momentul 
depunerii cererilor respective, inclusiv
analiza alternativelor pe baza ciclului de 
viaţă şi, dacă există alternative adecvate, 
planurile de înlocuire menţionate în 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, inclusiv 
perioada de tranziţie necesară pentru 
certificarea regulamentară şi 
disponibilitatea suficientă a alternativelor 
adecvate.

Or. en

Justificare

Solicitanţii au sarcina probelor atunci când solicită o derogare. Normele detaliate care 
trebuie adoptate de Comisie trebuie să solicite o documentaţie şi informaţii uniforme pentru 
toate cererile, evaluabile şi verificabile. Solicitanţii ar trebui să beneficieze de orientări 
detaliate. Odată cu introducerea posibilităţii perioadei de graţie după expirarea unei 
derogări în vederea acordării de timp suficient pentru procedurile de certificare şi adaptare a 
furnizării alternativelor, ar trebui oferite informaţiile pertinente împreună cu cererile de 
derogare.
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Amendamentul 47

Propunere de directivă 
Articolul 6 – alineatul 1 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– respectarea valorilor concentraţiei 
maxime stabilite la articolul 4 alineatul (2);

– respectarea valorilor concentraţiei 
maxime stabilite la articolul 4 alineatul (2), 
inclusiv prin definirea unui volum de 
minimis şi a unor norme specifice pentru 
straturile de acoperire a suprafeţei .
Procedurile de verificare pentru 
interzicerea substanţelor clorurate şi 
bromurate au la bază standardele 
industriale internaţionale existente 
referitoare la conţinutul în clor şi/sau 
brom;

Or. en

Justificare

Introducerea unui volum de minimis ar contribui la testarea conformităţii concentraţiei 
maxime. Sunt necesare norme specifice cu privire la modul de aplicare a restricţiilor pentru 
straturi de acoperire , întrucât suprafaţa tratată poate reprezenta un factor de referinţă mai 
adecvat decât volumul. Testarea conformităţii unui EEE cu conţinut scăzut de halogen ar fi 
mai uşoară şi mai puţin costisitoare dacă la baza primei verificări ar sta conţinutul de
brom/clor şi nu conţinutul anumitor compuşi halogenaţi. Există deja numeroase standarde 
internaţionale care aplică această metodă (de ex. IPC-4101 pentru materiale laminate din 
PCB, IEC 61249 pentru plăci imprimate).

Amendamentul 48

Propunere de directivă 
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Revizuire

Înainte de [...*], Comisia revizuieşte 
măsurile prevăzute de prezenta directivă 
în aşa fel încât să se ţină seama în mod 
corespunzător de dovezile ştiinţifice noi.
În special, până la data respectivă, 
Comisia prezintă propuneri de includere a 
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echipamentelor care se încadrează în 
categoriile 8, 9 şi 11 în domeniul de 
aplicare a articolului 4 alineatul (1a).
De asemenea, Comisia analizează, până 
la data respectivă, iar ulterior din patru în 
patru ani, necesitatea extinderii listei de 
substanţe sau grupuri de substanţe din 
anexa IV, în special cu privire la 
substanţele enumerate în anexa III, pe 
baza datelor ştiinţifice şi ţinând seama de 
principiul precauţiei.
La această revizuire, se acordă o atenţie 
deosebită următoarelor categorii de efect 
ale acestor substanţe sau materiale:
- fezabilitatea şi rentabilitatea reutilizării 
şi reciclării;
- expunerea cumulativă a lucrătorilor 
implicaţi în colectare, reutilizare, 
reciclare şi tratare;
- potenţialul de eliberare în mediu al 
acestor substanţe şi materiale sau al 
produşilor periculoşi rezultaţi în urma 
transformării acestora ori al deşeurilor 
lor secundare pe parcursul recuperării 
sau eliminării, inclusiv operaţiunile 
substandard din UE şi ţările terţe, în 
special procedeele de tratare termică.
Comisia analizează fezabilitatea înlocuirii 
acestor substanţe şi materiale cu 
substitute mai sigure şi prezintă propuneri 
Parlamentului European şi Consiliului 
până la data menţionată anterior, iar 
ulterior din patru în patru ani, în vederea 
extinderii domeniului de aplicare al 
anexei IV, după caz. 
* a se insera data de patru ani de la 
intrarea în vigoare a directivei

Or. en

Justificare

RoHS este o directivă cu un obiectiv unic:  restricţionarea substanţelor periculoase din EEE. 
RoHS a fost adoptată prin codecizie. Orice restricţii ulterioare ar trebui să fie în continuare 
adaptate prin codecizie. Directiva ar trebui să stabilească criterii clare pentru revizuirile 
viitoare. Acestea ar trebui să includă consecinţele economice asupra reutilizării şi reciclării, 
expunerii lucrătorilor şi eliberarea în mediu, inclusiv eliberarea produşilor rezultaţi în urma 
transformării (precum dioxinele) sau formarea deşeurilor secundare (de ex. deşeurile 
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periculoase create în urma incinerării). Ar trebui să fie realizate revizuiri din patru în patru 
ani.

Amendamentul 49

Propunere de directivă 
Articolul 6b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b
Adaptare la REACH

În cazul în care Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 adoptă noi restricţii sau 
neautorizări cu privire la substanţele 
periculoase din EEE, anexele 
corespunzătoare la prezenta directivă se 
modifică în consecinţă. 
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentei 
directive, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 18 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este necesar să se introducă un mecanism care să permită preluarea în RoHS a acelor 
restricţii şi eliminări progresive din cadrul autorizaţiilor care sunt adoptate în temeiul 
REACH.

Amendamentul 50

Propunere de directivă 
Articolul 7 – partea introductivă (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că:
(Acest amendament va necesita 
modificarea în consecinţă a textului 
întregului articol; alineatele vor deveni 
puncte, iar structura lor gramaticală va 
trebui adaptată după caz.) 

Or. en
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(Aceleaşi modificări sunt valabile pentru articolele 8, 9 şi 10)

Justificare

Prin acest amendament se corectează o eroare de formulare din propunerea Comisiei. O 
directivă nu poate impune obligaţii în mod direct operatorilor economici. O directivă poate 
doar să impună statelor membre obligaţia de a se asigura că operatorii economici iau 
anumite măsuri.

Amendamentul 51

Propunere de directivă 
Articolul 7 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Producătorii întocmesc documentaţia 
tehnică solicitată şi efectuează procedura 
de control intern al producţiei prevăzută în 
modulul A al anexei II la Decizia 
nr. 768/2008/CE sau contractează 
efectuarea ei. 

(2) Producătorii întocmesc documentaţia 
tehnică solicitată şi efectuează procedura 
de control intern al producţiei prevăzută în 
modulul A al anexei II la Decizia 
nr. 768/2008/CE sau contractează 
efectuarea ei, exceptând cazurile în care 
există dispoziţii legislative speciale prin 
care se solicită ca documentaţia tehnică şi 
procedurile de control să fie cel puţin la 
fel de stricte ca procedura stabilită în 
modulul menţionat anterior.

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea EEE cu cerinţele aplicabile 
prin procedura menţionată, producătorii 
întocmesc o declaraţie de conformitate CE 
şi aplică marcajul CE.

În cazul în care s-a demonstrat 
conformitatea EEE cu cerinţele aplicabile 
prin procedurile menţionate, producătorii 
întocmesc o declaraţie de conformitate CE 
şi aplică marcajul CE.

Or. en

Justificare

În cazul în care se aplică deja alte acte legislative comparabile (de ex. pentru dispozitivele 
medicale) şi în cazul în care acestea conţin cel puţin elementele specificate în anexa VII, 
pentru a se evita birocraţia ar trebui să fie acceptabilă furnizarea unei declaraţii de 
conformitate în temeiul respectivelor dispoziţii legislative.
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Amendamentul 52

Propunere de directivă 
Articolul 7 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ori de câte ori acest lucru este justificat 
de riscurile prezentate de un produs, 
producătorii testează prin eşantionare EEE 
comercializate, pentru a proteja sănătatea 
şi siguranţa consumatorilor, investigând 
şi, după caz, ţinând un registru de 
reclamaţii, EEE neconforme şi rechemări 
ale unor produse, şi informează 
distribuitorii privind orice astfel de 
activităţi de monitorizare.

(5) Ori de câte ori acest lucru este justificat 
de riscurile prezentate de un produs faţă de 
sănătatea umană, de mediu sau de 
recuperarea şi eliminarea ecologică, 
producătorii testează prin eşantionare EEE 
comercializate, investigând şi, după caz, 
ţinând un registru de reclamaţii, EEE 
neconforme şi rechemări ale unor produse, 
şi informează distribuitorii privind orice 
astfel de activităţi de monitorizare.

Or. en

Justificare

RoHS a fost adoptată pentru a aborda riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, în special 
la finalul utilizării, dată fiind prezenţa în EEE a anumitor substanţe sau materiale 
periculoase.  Acest aspect ar trebui să se reflecte în formularea acestui articol.

Amendamentul 53

Propunere de directivă 
Articolul 7 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Producătorii indică pe EEE numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată şi adresa la care pot fi 
contactaţi sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoţeşte EEE. Adresa trebuie să 
indice un singur punct de contact al 
producătorului.

(7) Producătorii indică pe EEE numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată şi adresa la care pot fi 
contactaţi sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoţeşte EEE. În cazul în care aceste 
cerinţe sunt deja prevăzute de alte acte 
legislative specifice în vigoare, se aplică în 
schimb cerinţele din respectivele acte 
legislative. Adresa trebuie să indice un 
singur punct de contact al producătorului.

Or. en
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Justificare

În cazul în care există deja alte acte legislative în vigoare (de ex. pentru dispozitive 
medicale), ar trebui să se aplice dispoziţiile acestora.

Amendamentul 54

Propunere de directivă 
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un EEE pe care l-au 
introdus pe piaţă nu este conform prezentei 
directive iau de îndată măsurile corective 
necesare pentru a pune respectivul EEE în 
conformitate, pentru a-l retrage sau pentru 
a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în 
care EEE prezintă un risc, producătorii 
informează imediat în acest sens 
autorităţile naţionale competente din statele 
membre în care au pus la dispoziţie pe 
piaţă EEE, indicând detaliile, în special cu 
privire la neconformitate şi la orice măsuri 
corective luate.

Or. en

Justificare

Cadrul de referinţă pentru conformitate ar trebui să fie prezenta directivă, care include 
trimiterile relevante la legislaţia comunitară de armonizare şi nu doar la aceasta.  
Eliminarea termenului „shall” din textul în limba engleză se impune ca urmare a corectării 
unei erori de formulare din propunerea Comisiei (a se vedea amendamentul 49). O directivă 
nu poate impune obligaţii în mod direct operatorilor economici. O directivă poate doar să 
impună statelor membre obligaţia de a se asigura că operatorii economici iau anumite 
măsuri.
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Amendamentul 55

Propunere de directivă 
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un producător poate numi printr-un 
mandat scris un reprezentant autorizat.

(1) Un producător are posibilitatea de a
numi printr-un mandat scris un 
reprezentant autorizat.

Obligaţiile stabilite la articolul 7 
alineatul (1) şi întocmirea documentaţiei 
tehnice nu fac parte din mandatul 
reprezentantului autorizat.

Obligaţiile stabilite la articolul 7 
alineatul (1) şi întocmirea documentaţiei 
tehnice nu fac parte din mandatul 
reprezentantului autorizat.

Or. en

Justificare

 Se modifică formularea ca urmare a inserării noii părţi introductive (a se vedea 
amendamentul 49).

Amendamentul 56

Propunere de directivă 
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să păstreze la dispoziţia autorităţilor 
naţionale de supraveghere, timp de zece 
ani, declaraţia de conformitate CE şi 
documentaţia tehnică;

(a) să păstreze pentru a pune la dispoziţia 
autorităţilor naţionale de supraveghere 
declaraţia de conformitate CE şi 
documentaţia tehnică timp de zece ani de 
la ultima introducere pe piaţă a EEE de 
către producător sau importator;

Or. en

Justificare

Termenul de zece ani necesită o dată de începere clară. 
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Amendamentul 57

Propunere de directivă 
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Importatorii indică pe EEE numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată şi adresa la care pot fi 
contactaţi sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoţeşte EEE. În cazul în care aceste 
cerinţe sunt deja prevăzute de alte 
dispoziţii legislative specifice în vigoare, 
se aplică în schimb cerinţele respectivelor 
dispoziţii legislative.

Or. en

Justificare

În cazul în care există deja alte acte legislative în vigoare(de ex. pentru dispozitive medicale), 
ar trebui să se aplice dispoziţiile acestora.

Amendamentul 58

Propunere de directivă 
Articolul 9 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care acest lucru este 
considerat oportun în raport cu riscurile 
prezentate de un EEE, importatorii, pentru 
a proteja sănătatea şi siguranţa 
consumatorilor, testează prin eşantionare 
EEE comercializate, investigând şi, după 
caz, ţinând un registru de reclamaţii, EEE 
neconforme şi rechemări ale unor EEE şi 
informează distribuitorii privind această 
monitorizare.

(5) În cazul în care acest lucru este 
considerat oportun în raport cu riscurile 
prezentate de un EEE faţă de sănătatea 
umană, de mediu sau de recuperarea şi 
eliminarea ecologică, importatorii testează 
prin eşantionare EEE comercializate, 
investigând şi, după caz, ţinând un registru 
de reclamaţii, EEE neconforme şi 
rechemări ale unor EEE şi informează 
distribuitorii privind această monitorizare.

Or. en

Justificare

RoHS a fost adoptată pentru a aborda riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, în special 
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la finalul utilizării, dată fiind prezenţa în EEE a anumitor substanţe sau materiale 
periculoase.  Acest aspect ar trebui să se reflecte în formularea acestui articol.

Amendamentul 59

Propunere de directivă 
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Timp de zece ani importatorii păstrează 
la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a 
pieţei o copie a declaraţiei de conformitate 
CE şi se asigură că documentaţia tehnică 
poate fi pusă la dispoziţia autorităţilor 
respective, la cererea acestora.

(7) Timp de zece ani de la ultima 
introducere pe piaţă a EEE, importatorii 
păstrează pentru a pune la dispoziţia 
autorităţilor de supraveghere a pieţei o 
copie a declaraţiei de conformitate CE şi se 
asigură că documentaţia tehnică poate fi 
pusă la dispoziţia autorităţilor respective, la 
cererea acestora.

Or. en

Justificare

Termenul de zece ani necesită o dată de începere clară. 

Amendamentul 60

Propunere de directivă 
Articolul 10 – alineatul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înainte de a pune la dispoziţie un EEE 
pe piaţă, distribuitorii verifică dacă EEE 
poartă marcajul CE şi dacă acesta este 
însoţit de documentele necesare, într-o 
limbă uşor de înţeles de către consumatori 
şi alţi utilizatori finali din statul membru în 
care EEE este pus la dispoziţie pe piaţă, şi 
dacă producătorul şi importatorul au 
respectat cerinţele prevăzute la articolul 7 
alineatele (5) şi (6) şi la articolul 9 
alineatul (3)].

(2) Înainte de a pune la dispoziţie un EEE 
pe piaţă, distribuitorii verifică dacă EEE 
poartă marcajul CE şi dacă acesta este 
însoţit de documentele necesare, într-o 
limbă uşor de înţeles de către consumatori 
şi alţi utilizatori finali din statul membru în 
care EEE este pus la dispoziţie pe piaţă, şi 
dacă producătorul şi importatorul au 
respectat cerinţele prevăzute la articolul 7 
alineatele (6) şi (7) şi la articolul 9 
alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Prin acest amendament se corectează o eroare din propunerea Comisiei. 

Amendamentul 61

Propunere de directivă 
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un importator sau un distribuitor este 
considerat producător în sensul prezentei 
directive şi este supus obligaţiilor ce revin 
producătorului în temeiul articolului 7 
atunci când introduce pe piaţă un EEE sub 
numele sau marca sa ori modifică un EEE 
deja introdus pe piaţă într-un mod în care 
conformitatea cu cerinţele aplicabile poate 
fi afectată.

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

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se corectează o eroare de formulare din propunerea Comisiei (a se 
vedea amendamentul 49). O directivă nu poate impune obligaţii în mod direct operatorilor 
economici. O directivă poate doar să impună statelor membre obligaţia de a se asigura că 
operatorii economici iau anumite măsuri.

Amendamentul 62

Propunere de directivă 
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operatorii economici transmit, la cerere, 
autorităţilor de supraveghere a pieţei, 
pentru o perioadă de zece ani, datele de 
identificare ale:

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

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se corectează o eroare de formulare din propunerea Comisiei (a se 
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vedea amendamentul 49). O directivă nu poate impune obligaţii în mod direct operatorilor 
economici. O directivă poate doar să impună statelor membre obligaţia de a se asigura că 
operatorii economici iau anumite măsuri.

Amendamentul 63

Propunere de directivă 
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declaraţia CE de conformitate are 
structura modelului şi conţine elementele 
prevăzute în anexa VII şi se actualizează 
constant. 

Declaraţia CE de conformitate are structura 
modelului şi conţine elementele prevăzute 
în anexa VII şi se actualizează constant, cu 
excepţia cazului în care se aplică alte 
dispoziţii legislative care prevăd o 
declaraţie de conformitate care conţine 
cel puţin elementele specificate în anexa 
VII. Declaraţia de conformitate se traduce 
în limba sau în limbile solicitate de statul 
membru pe a cărui piaţă se introduce sau 
se pune la dispoziţie produsul de către un 
producător, importator sau distribuitor.

Or. en

Justificare

În cazul în care se aplică deja alte acte legislative comparabile (de ex. pentru dispozitivele 
medicale) şi în cazul în care acestea conţin cel puţin elementele specificate în anexa VII, 
pentru a se evita birocraţia ar trebui să fie acceptabilă furnizarea respectivei declaraţii de 
conformitate. Declaraţia de conformitate CE trebuie să fie disponibilă în limbile oficiale ale 
fiecărui stat membru în parte pe a cărui piaţă se introduce sau se pune la dispoziţie produsul.

Amendamentul 64

Propunere de directivă 
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Marcajul CE este urmat de numărul 
de identificare al organismului notificat, 
în cazul în care un astfel de organism este 
implicat în faza de control a producţiei.

eliminat

Numărul de identificare al organismului 
notificat se aplică chiar de către 
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organismul notificat sau, conform 
instrucţiunilor acestuia, de către 
producător sau reprezentantul său 
autorizat.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se corectează eroare din propunerea Comisiei. Nu există organisme 
notificate pentru RoHS.

Amendamentul 65

Propunere de directivă 
Articolul 16 – al doilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Materialele, componentele şi
echipamentele electrice şi electronice care 
au trecut teste sau măsurători în 
conformitate cu standardele armonizate, ale 
căror specificaţii au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se 
consideră a fi conforme tuturor cerinţelor 
relevante din prezenta directivă, la care se 
raportează aceste standarde.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibil să se demonstreze respectarea cerinţelor la nivelurile relevante 
(materiale, componente sau produs integral). Când se realizează astfel de teste sau 
măsurători, se poate presupune că cerinţele sunt respectate numai când părţile relevante au 
trecut efectiv testele/măsurătorile. Doar realizarea unui test în conformitate cu standardele 
nu înseamnă în mod automat că testul a fost trecut.

Amendamentul 66

Propunere de directivă 
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
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Obiecţia formală în raport cu un standard 
armonizat

(1) În cazul în care un stat membru sau 
Comisia consideră că un standard 
armonizat nu satisface în întregime 
cerinţele pe care le acoperă şi care sunt 
prevăzute la [articolul 4], Comisia sau 
statul membru în cauză înaintează 
problema Comitetului instituit prin 
articolul 5 din Directiva 98/34/CE 
prezentând argumentele. După 
consultarea organismelor europene de 
standardizare relevante, Comitetul 
pronunţă avizul său fără întârziere.
(2) În lumina avizului dat de Comitet, 
Comisia decide să publice sau să nu 
publice, să publice cu restricţie, să 
menţină, să menţină fără restricţie sau să 
retragă referinţele la standardul 
armonizat în cauză în sau din Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 
(3) Comisia informează organismul 
european de standardizare în cauză şi, în 
cazul în care este necesar, solicită 
revizuirea standardelor armonizate sau a 
specificaţiilor tehnice armonizate în 
cauză.

Or. en

Justificare

Acest text reproduce întocmai articolul R9 al Deciziei nr. 768/2008/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea 
produselor. În conformitate cu acest cadru legislativ, ar trebui să existe posibilitatea ca un 
stat membru sau Comisia să prezinte în mod oficial obiecţii faţă de un standard armonizat.

Amendamentul 67

Propunere de directivă 
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă şi publică, cel târziu 
până la [18 luni de la publicarea prezentei 
directive în Jurnalul oficial al Uniunii 
Europene], actele cu putere de lege şi 

Statele membre adoptă şi publică, cel târziu 
până la [18 luni de la publicarea prezentei 
directive în Jurnalul oficial al Uniunii 
Europene], actele cu putere de lege şi 
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actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Ele comunică
ulterior Comisiei textul prevederilor 
menţionate şi un tabel de corespondenţă 
între prevederile respective şi prezenta 
directivă.

actele administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziţii, precum şi un tabel 
de corespondenţă între respectivele 
dispoziţii şi prezenta directivă.

Statele membre aplică prevederile 
respective începând cu […].

Statele membre pun în aplicare aceste 
dispoziţii începând cu […*].
* a se introduce data: 18 de luni de la publicarea 
prezentei directive în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene

Or. en

Justificare
Comisia nu a specificat data de la care se aplică dispoziţiile, întrucât a dorit să lase această 
opţiune deschisă legislatorului.  În opinia Comisiei, nu este necesară amânarea aplicării 
măsurilor după data transpunerii în legislaţia naţională. Prin urmare, se propune ca statele 
membre să aplice dispoziţiile începând cu expirarea termenului de 18 luni de la publicarea 
directivei. 

Amendamentul 68

Propunere de directivă 
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni 2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
3. Echipamente informatice şi de 
telecomunicaţii

3. Echipamente informatice şi de 
telecomunicaţii

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

6. Unelte electrice şi electronice

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

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

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

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

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

Or. en

Justificare

Nu pare să existe un motiv evident pentru care echipamentele industriale la scară largă ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare, în timp ce instrumentele de monitorizare şi control, 
inclusiv cele industriale, sunt incluse. În lumina domeniului de aplicare diferit al restricţiilor 
şi a diferitelor termene corespunzătoare aplicabile pentru diferite categorii de EEE, ar trebui 
menţinută o listă a categoriilor de EEE, completată însă cu o categorie care include toate 
EEE care nu se regăsesc în niciuna din actualele zece categorii. Astfel s-ar asigura existenţa 
unui domeniu de aplicare deschis, fără a se pierde posibilitatea de a se face distincţie între 
diferitele categorii.

Amendamentul 69

Propunere de directivă 
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă eliminată

Or. en

Justificare

RoHS ar trebui să se aplice tuturor EEE, nu doar anumitor categorii. Anexa II creează mari 
confuzii: textul acesteia se doreşte a fi o „listă obligatorie a produselor”, însă lista nu este 
exhaustivă, ci oferă doar anumite exemple: „aparate…, inclusiv”. În acest mod nu se rezolvă 
problema diferitelor interpretări ale acestor categorii. Anexa II ar trebui eliminată, iar în 
locul acesteia ar trebui să se aplice definiţia generală a conceptului de EEE.

Amendamentul 70

Propunere de directivă 
Anexa III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanţe menţionate la articolul 4 
alineatul (7)

Substanţe menţionate la articolul 6a

1. Hexabromociclododecan (HBCDD) 1. Compuşi ai arsenului
2. Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) 2. Beriliu şi compuşii săi 
3. Ftalat de butil benzil (BBP) 3. Trioxid de antimoniu
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4. Dibutilftalat (DBP) 4. Trioxid de dinichel
5. Bisfenol A
6. Bromuri organice, cu excepţia 
materialelor ignifuge bromurate
7. Cloruri organice, cu excepţia 
materialelor ignifuge clorurate şi a 
plastifianţilor cloruraţi

Or. en

Justificare

Studiul solicitat de Comisie a identificat o serie de substanţe periculoase prioritare în 
compoziţia EEE, care au potenţialul de a dăuna grav oamenilor şi mediului. Acestea includ 
substanţele menţionate la punctele 1-5 de mai sus. Pentru acestea, studiul a recomandat 
etichetarea sau „nicio acţiune necesară în prezent”.  Pentru bromurile organice şi clorurile 
organice, studiul a recomandat eliminarea progresive a întregului grup. Următoarea 
revizuire ar trebui să evalueze în mod prioritar în special aceste substanţe, precum şi 
bromurile organice şi clorurile organice a căror adăugare în anexa IV nu s-a propus încă.

Amendamentul 71

Propunere de directivă 
Anexa IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanţe interzise menţionate la 
articolul 4 alineatul (7) şi valorile 
concentraţiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

Substanţe interzise menţionate la 
articolul 4 alineatul (7) şi valorile 
concentraţiilor maxime din greutate 
tolerate în materialele omogene

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

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

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

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

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

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

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

Partea B
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Materiale ignifuge bromurate (0,1 %)

Materiale ignifuge clorurate (0,1 %)

Policlorură de vinil (PVC) (0,1 %)

Plastifinaţi cloruraţi (0,1 %)

Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP) 

Ftalat de butil benzil (BBP)(0,1 %)

Dibutilftalat (DBP)(0,1 %)

Or. en

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

Amendamentul 72

Propunere de directivă 
Anexa V - paragraful introductiv (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exceptând cazurile în care există 
dispoziţii contrare, aplicaţiile din prezenta 
anexă expiră la […*]
* a se insera data - 48 de luni de la intrarea în 
vigoare

Or. en

Justificare

Data expirării pentru aplicaţiile exceptate de la interdicţia de la articolul 4 alineatul (1) ar 
trebui specificate în mod clar pentru a se evita orice neînţelegeri cu privire la data exactă a 
expirării.
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Amendamentul 73

Propunere de directivă 
Anexa VI - paragraful introductiv (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exceptând cazurile în care există 
dispoziţii contrare, aplicaţiile din prezenta 
anexă expiră la patru ani de la datele 
prevăzute la articolul 4 alineatul (3).

Or. en

Justificare
Data expirării pentru aplicaţiile exceptate de la interdicţia de la articolul 4 alineatul (1) ar 
trebui specificate în mod clar pentru a se evita orice neînţelegeri cu privire la data exactă a 
expirării. Dat fiind faptul că diferite subcategorii de produse din categoriile 8 şi 9 sunt 
incluse în mod progresiv în directivă la momente diferite, datele indicate la articolul 4 
alineatul (3) ar trebui să servească drept referinţă.

Amendamentul 74

Propunere de directivă 
Anexa VIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Cadmiu în panouri fotovoltaice din film 
subţire pe bază de telură de cadmiu

Or. en

Justificare

Introducerea unui domeniu de aplicare deschis necesită o anexă separată care să permită 
aplicaţiile exceptate de la interdicţia de la articolul 4 alineatul (1) pentru EEE care în prezent 
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nu se regăsesc în domeniul de aplicare a RoHS întrucât nu intră în niciuna din primele 10 
categorii. Panourile fotovoltaice din film subţire pe bază de telură de cadmiu ar trebui să 
beneficieze de exceptare, întrucât impactul negativ cauzat de substituţie (utilizarea unor 
alternative inferioare din punct de vedere tehnologic şi al consumului de energie) este mai 
mare în comparaţie cu avantajele substituţiei (neutilizarea cadmiului).

Amendamentul 75

Propunere de directivă 
Anexa VII – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Acest amendament reprezintă o aliniere la introducerea unei definiţii a conceptului de 
„specificaţie tehnică”.

Amendamentul 76

Propunere de directivă 
Anexa VII – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare
Prin acest amendament se corectează o eroare din propunerea Comisiei. Nu există organisme 
notificate pentru RoHS.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Unele companii importante au făcut deja în mod voluntar un pas mai departe 
spre eliminarea progresivă a substanţelor organice bromurate şi clorurate, însă 
acţiunea lor nu e suficientă pentru a soluţiona problemele din lanţul de 
distribuţie. Considerăm că numai legislaţia poate determina întregul lanţ de 
distribuţie să elimine treptat substanţele periculoase şi să producă produse FSP 
[fără substanţe periculoase]. Pentru a respecta principiul precauţiei şi pentru a 
ne îndeplini responsabilitatea care ne revine în calitate de corporaţie, Acer va 
sprijini RoHS 2.0 pentru interzicerea tuturor substanţelor organice clorurate şi 
bromurate."

Acer Environment Progress - Halogen Free Products1

1. Context general

Potrivit Comisiei, în fiecare an, numai în UE se vând aproximativ 9,3 milioane de tone 
echipamente electrice şi electronice (EEE), cea mai mare parte dintre acestea reprezentând 
aparate de uz casnic de mari dimensiuni şi echipamente de IT şi telecomunicaţii. Pe măsură ce 
piaţa continuă să se dezvolte şi ciclurile de inovare devin din ce în ce mai scurte, înlocuirea 
echipamentelor se accelerează, ceea ce face ca deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) să constituie sursa de deşeuri cu cea mai rapidă creştere. Se 
estimează că până în anul 2020 volumul de noi DEEE va creşte până la 12,3 milioane de tone.

DEEE reprezintă o sursă complexă de deşeuri, incluzând mai multe substanţe periculoase. 
Aceste substanţe, sau produşii lor de transformare, pot fie eliberate în mediu şi pot dăuna 
sănătăţii umane, mai ales dacă nu sunt tratate în mod corespunzător. Riscurile pentru sănătatea 
umană şi mediu cresc şi mai mult din cauza operaţiunilor substandard de reciclare/recuperare 
din ţările în curs de dezvoltare. 

În conformitate cu articolul 174 alineatul (2) din tratat, daunele provocate mediului ar 
trebui rectificate cu prioritate la sursă. Ierarhia deşeurilor din directiva-cadru privind 
deşeurile acordă prioritate în primul rând prevenirii, definită, printre altele, drept stabilirea 
unor măsuri de reducere a conţinutului de substanţe nocive din materiale şi produse.

Actuala directivă RoHS, adoptată în 2003, care are la bază o propunere prezentată în 2000, a 
urmărit eliminarea progresivă a unei prime serii de substanţe periculoase din EEE, în special 
anumite metale grele şi două grupuri de materiale ignifuge bromurate. Aceasta a condus la 
reducerea a peste 100 000 de tone de astfel de substanţe eliminate şi potenţial eliberate în 
mediu. 

                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Grupul Acer reuneşte patru mărci -- Acer, Gateway, Packard Bell şi eMachines.  Grupul este al treilea fabricant 
de calculatoare personale ca mărime din lume şi se situează pe locul doi în ceea ce priveşte laptopurile. 
Veniturile grupului în anul 2008 au atins suma de 16,65 miliarde USD.
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RoHS a reprezentat un instrument important în stabilirea nu doar a unui standard european, ci 
a unui standard mondial pentru fabricanţi. Directiva nu a împiedicat dezvoltarea continuă de 
noi produse, ci, dimpotrivă, produsele au fost reproiectate pentru a respecta RoHS, multe 
societăţi mergând chiar mai departe, eliminând în mod progresiv utilizarea compuşilor 
halogenaţi.

2. Aspecte esenţiale

Reformarea oferă o ocazie importantă de a duce progresele în acest domeniu mai departe.
Raportorul se va concentra asupra explicaţiilor cu privire la noile restricţii propuse, întrucât 
acestea au fost solicitate în mod expres în timpul dezbaterii în cadrul comisiei de la 4 
noiembrie 2009. 

Alte aspecte esenţiale, precum
- domeniul de aplicare deschis (articolul 2),
- diferenţierea dintre RoHS şi REACH [considerentul 8 şi articolul 4 alineatul (7)], 
- modificarea criteriilor pentru exceptări [articolul 5 alineatul (1)],
- criteriile de decizie cu privire la durata perioadelor de exceptare/graţie [articolul 5 

alineatul (2)],
- codecizia pentru viitoarele restricţii în locul comitologiei (articolul 6),

ar trebui să fie explicate într-o măsură suficientă în justificările amendamentelor 
corespunzătoare. 

Propunerile pentru dispoziţiile specifice privind nanomaterialele vor fi adăugate în ianuarie 
2010 în urma altor evaluări a situaţiei.

3. Noi restricţii

Problema substanţelor periculoase din EEE, în special în ceea ce priveşte tratarea deşeurilor, 
nu a fost rezolvată în RoHS 1.0. Colegislatorul a fost conştient de acest fapt încă din 2003. 
Articolul 6 din RoHS obligă în mod explicit Comisia să examineze fezabilitatea înlocuirii 
altor substanţe şi materiale periculoase utilizate în EEE şi să prezinte propuneri pentru 
extinderea domeniului de aplicare al articolului 4, dacă este cazul. 

(a) Dovezi cu privire la efectele negative ale materialelor ignifuge halogenate şi al PVC-
ului

Comisia a studiat alte substanţe şi materiale periculoase. Comisia a solicitat Öko-Institut să 
analizeze o serie de substanţe nereglementate încă de RoHS, să selecteze substanţele 
candidate în vederea eventualei includeri în Directiva RoHS, să evalueze posibilele substitute 
şi să propună opţiuni de politică pentru fiecare substitut candidat1. Öko-Institut revizuieşte 
exceptările de la articolul 4 al RoHS din 2005 pentru Comisie - prin urmare, acesta poate fi 
considerat drept autoritate de referinţă cu privire la restricţiile din RoHS.

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
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Materiale ignifuge halogenate

Studiul precizează următoarele: 

„în studiul de faţă a fost analizat grupul de substanţe organice bromurate şi 
clorurate, iar autorii recomandă insistent eliminarea progresivă a acestora din 
EEE”. 

Principalele motive sunt următoarele: 
- potenţialul de a forma dioxine şi furani în caz de incendiu şi la cocombustie la 

temperaturi mai scăzute sau în incineratoare defectuoase; 
- formarea de dioxine şi furnani şi de alte produse de combustie periculoase poate fi 

evitată numai prin utilizarea unor tehnologii de eliminare avansate. 

Totuşi, tehnologiile avansate nici măcar nu există în toate statele membre ale UE, cu atât 
mai puţin în ţările în curs de dezvoltare, iar în cazul în care există, nu există o cerinţă 
referitoare la utilizarea lor efectivă pentru aceste deşeuri.

Alte motive pentru eliminarea lor progresivă se pot găsi în expunerea de motive a propunerii 
Comisiei privind DEEE şi RoHS din 13 iunie 20001: 

„Substanţele halogenate pe care le conţin DEEE, în special materialele ignifuge 
bromurate, constituie un motiv de îngrijorare şi în timpul … reciclării 
materialelor plastice. Din cauza riscului generării de dioxine şi furani, agenţii de 
reciclare evită de obicei să recicleze materialele plastice din DEEE care conţin 
materiale ignifuge. Date fiind lipsa unei identificări corecte a materialelor 
plastice care conţin substanţe ignifuge şi dificultatea distingerii materialelor 
plastice ignifuge de materiale plastice obişnuite, majoritatea agenţilor de 
reciclare nu prelucrează niciun material plastic provenit din DEEE." 

Utilizarea materialelor ignifuge constituie un impediment direct faţă de reciclarea 
materialelor plastice din întreg ansamblul DEEE

Până în prezent, problemele expuse mai sus nu au fost soluţionate doar prin eliminarea 
progresivă a două grupuri de substanţe ignifuge bromurate (PBDE şi PBB). 

PVC

Studiul Comisiei formulează următoarea recomandare: 

„Eliminarea progresivă a PVC ar trebui să aibă prioritate faţă de măsurile de 
gestionare selectivă riscurilor pentru a garanta emisii reduse de PVC şi de aditivi 
şi produşi periculoşi rezultaţi în urma arderii acestuia”.

                                               
1 COM(2000) 347 final
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În general, problemele legate de deşeurile de PVC au fost bine documentate de Comisia 
Europeană încă din anul 2000, pe baza a cinci studii. La aceste concluzii s-a făcut referire în 
mod explicit în expunerea de motive a propunerii din 2000: 

DEEE conţin cantităţi semnificative de PVC1. Există dovezi substanţiale care vin 
în sprijinul opiniei că PVC nu ar trebui incinerat, în special date fiind cantitatea 
şi natura periculoasă a reziduurilor de gaze de evacuare care rezultă în urma 
incinerării.2 În plus, pierderile de plastifianţi, în special ftalaţi, din depozitarea 
PVC-ului la gropile de deşeuri sunt recunoscute la scară largă şi pot avea 
potenţiale efecte nefaste asupra sănătăţii umane şi a mediului.3 De asemenea, 
trebuie remarcat faptul că în prezent, se reciclează foarte puţine deşeuri de PVC, 
mai ales din DEEE4.

Din păcate, dovezile cu privire la PVC au fost disponibile prea târziu pentru a fi incluse în 
RoHS. Însă problema persistă şi trebuie soluţionată acum!

(b) Măsuri întreprinse de producători

Industria producătoare de produse electronice a înţeles încă din 2003 problemele pe care le 
prezintă în general substanţele halogenate. O serie de companii importante au luat măsuri 
individuale pentru trecerea la produse cu conţinut scăzut de halogen (fără materiale ignifuge 
halogenate şi PVC)5. În prezent există o iniţiativă la scară mondială în această direcţie, iar 
progresele înregistrate de aceasta sunt remarcabile6. Potrivit organizaţiei Greenpeace, cota de 
piaţă a acestui tip de produse se ridică deja la 50% pentru telefoanele mobile (Nokia, Sony 
Ericsson şi Apple), iar pentru noile calculatoare se preconizează o creştere până la un nivel de 
peste 40% (Acer şi HP) în următorii 1-2 ani. Această iniţiativă include, de asemenea, lanţul de 
distribuţie (de exemplu producătorii de componente din plastic), care la rândul său 
influenţează producătorii de EEE din alte categorii.

Dacă industria produselor electronice, cu produsele sale complexe, poate trece la produse cu 
conţinut scăzut de halogen în următorii câţiva ani, nu ar trebui să fie o problemă, de exemplu, 
nici pentru sectorul produselor electrocasnice să procedeze în acelaşi mod.  De pildă, în 
Suedia Electrolux oferă frigidere care nu conţin PVC7. 

Când astfel de măsuri sunt luate în stadiul proiectării produsului, potrivit industriei, acestea nu 
creează costuri suplimentare. Pe de altă parte, societatea va putea economisi costuri 

                                               
1 Potrivit lui M. Rohr, Umwelt Wirtschaftsforum, nr.1, 1992, peste 20% din plasticul utilizat în 

echipamentele electrice şi electronice este PVC.
2 Aspecte ecologice ale PVC (Copenhaga, 1996), Agenţia Daneză de Protecţie a Mediului. Document 

privind poziţia Ţărilor de Jos cu privire la PVC (Haga, 1997), Ministerul Locuinţelor, Amenajării 
Teritoriale ş i  al Mediului. Influenţa PVC-ului asupra cantităţii şi pericolului pe care îl prezintă 
reziduurile de gaze de evacuare, Studiu pentru DG ENV, Bertin Technologies, 2000. 

3 The Behaviour of PVC in Landfill, Studiu pentru DG ENV, Argus în colaborare cu Universitatea din 
Rotstock, 1999.

4 Prognos, Studiu pentru DG XI, Reciclarea mecanică a deşeurilor de PVC, ianuarie 2000.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-

Free_Conversion.pdf
7 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
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semnificative în termenii daunelor cauzate sănătăţii şi mediului. Însă pentru a avea cu 
adevărat succes, operatorii economici au nevoie de certitudine, iar aceasta este oferită în 
modul optim într-un cadru legislativ clar.

(c) Dovezi cu privire la substitute

Materiale ignifuge halogenate
Potrivit Comisiei, datele disponibile nu permit luarea unor decizii cu privire la alte restricţii 
privind materialele ignifuge halogenate. În acelaşi timp, Comisia afirmă că sunt disponibile 
„câteva” informaţii cu privire la substitute şi că „s-a stabilit că acestea nu prezintă unele 
pericole (precum persistenţă, bioacumulare sau toxicitate pentru materialele ignifuge fără 
halogen)”1.

O controversă similară a existat cu privire la DecaBDE timp de mulţi ani. După ce a ignorat 
disponibilitatea unor substitute mai sigure, Comisia a trebuit să recunoască într-un studiu din 
2007 că „într-adevăr, există substitute pe piaţă… iar datele din literatura de specialitate 
sugerează că efectele asupra mediului şi a sănătăţii umane pe care le-ar putea avea cel 
puţin unele substitute pot fi minime."2

În consecinţă, pentru DecaBDE Comisia consideră că „incertitudinile care persistă cu privire 
la toxicitatea şi degradarea în alte produse interzise, precum şi disponibilitatea comercială a 
substitutelor justifică menţinerea interdicţiei acestei substanţe”3.

Este greu de înţeles de ce aceeaşi analiză conduce la o interdicţie într-unul din cazuri 
(DecaBDE), dar nu într-un alt caz similar (alte materiale ignifuge halogenate).

PVC
În evaluarea impactului, Comisia nu pune sub semnul întrebării disponibilitatea substitutelor 
mai sigure pentru PVC, cu abordează doar aspectele legate de costuri. În cazul în care 
costurile externe ale PVC-ului ar fi internalizate, utilizarea sa ar fi extrem de scumpă. Faptul 
că PVC este ieftin nu poate reprezenta un argument împotriva înlocuirii sale în situaţia în care 
acesta creează costuri externe semnificative din cauza unor probleme multiple, bine 
documentate, legate de tratarea deşeurilor de PVC. 

3. Concluzii

Prevenirea este mai eficientă decât vindecarea. Este mult mai eficient dacă problemele legate 
de mediu sunt abordate la sursă - prioritate prevăzută chiar de tratat şi preluată de directiva-
cadru privind deşeurile.

În consecinţă, pe baza următoarelor: 
a) studiile Comisiei cu privire la RoHS, PVC şi materialele ignifuge halogenate, 
                                               
1 Evaluarea de către Comisie a impactului reformării RoHS, SEC(2008)2930

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC2930:EN:NOT
2 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-

Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
3 Evaluarea de către Comisie a impactului reformării RoHS, SEC(2008)2930
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b) acţiunile operatorilor economici şi 
c) informaţiile cu privire la substitute, 
raportorul propune eliminarea progresivă a materialelor ignifuge bromurate şi clorurate, 
precum şi a PVC-ului şi a aditivilor periculoşi ai acestuia.


