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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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și 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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția 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 evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite 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 și a Consiliului 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
(COM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0810),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0472/2008),

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

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată mai jos;

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

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

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar ca prezenta directivă să 
înglobeze toate echipamentele electrice și 
electronice utilizate de consumatori, 

(10) Este necesar ca prezenta directivă să 
înglobeze toate echipamentele electrice și 
electronice utilizate de consumatori, 
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precum și echipamentele electrice și 
electronice destinate utilizării profesionale. 
Este important ca prezenta directivă să se 
aplice fără a aduce atingere legislației 
comunitare privind cerințele de siguranță și 
sănătate care protejează toate persoanele 
care intră în contact cu DEEE, legislației 
comunitare speciale privind gestionarea 
deșeurilor, în special Directiva 2006/66/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind bateriile și 
acumulatorii , precum și legislației 
comunitare în domeniul proiectării 
produselor, în special Directiva 
2005/32/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a unui cadru pentru 
stabilirea cerințelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor 
consumatoare de energie și de modificare a 
Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului. 

precum și echipamentele electrice și 
electronice destinate utilizării profesionale. 
Este important ca prezenta directivă să se 
aplice fără a aduce atingere legislației 
comunitare privind cerințele de siguranță și 
sănătate care protejează toate persoanele 
care intră în contact cu DEEE, legislației 
comunitare speciale privind gestionarea 
deșeurilor, în special Directiva 2006/66/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind bateriile și 
acumulatorii , precum și legislației 
comunitare în domeniul proiectării 
produselor, în special Directiva 
2005/32/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a unui cadru pentru 
stabilirea cerințelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile produselor 
consumatoare de energie și de modificare a 
Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului. 
Ar trebui excluse din domeniul de 
aplicare, printre altele, instalațiile 
industriale mari, fixe, deoarece acestea 
sunt instalate și exploatate în permanență 
în același loc, sunt asamblate și 
dezasamblate de specialiști și generează 
astfel un flux de deșeuri reglementat. De 
asemenea, ar trebui excluse modulele 
fotovoltaice, care sunt și ele asamblate și 
dezasamblate de specialiști și contribuie 
semnificativ la realizarea obiectivelor în 
materie de energie regenerabilă și implicit 
la reducerea emisiilor de CO2. În plus, 
industria energiei solare a încheiat în 
mod voluntar un acord de mediu având ca 
obiectiv reciclarea în proporție de 85% a 
modulelor fotovoltaice. Comisia ar trebui 
să examineze dacă acest acord are 
rezultatele scontate și, după caz, pe baza 
unui raport, să includă modulele 
fotovoltaice în domeniul de aplicare al 
directivei.

Or. de
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Justificare

Atât instalațiile fixe, cât și modulele fotovoltaice presupun fluxuri de deșeuri reglementate, în 
cazul cărora nu există riscul eliminării fără o separare prealabilă și fără tratare.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecție și a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Comunității, statele membre 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 
reduce la minimum eliminarea DEEE ca 
deșeuri municipale nesortate și pentru a 
atinge un nivel înalt de colectare separată a 
DEEE. Pentru ca statele membre să depună 
eforturi în ceea ce privește elaborarea de 
programe eficiente de colectare, se impune 
a li se cere atingerea unui nivel ridicat de 
colectare a DEEE , în special în ceea ce 
privește echipamentele de răcire și de 
congelare care conțin substanțe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon și substanțe 
fluorurate cu efect de seră, dat fiind 
impactul dramatic al acestora asupra 
mediului și având în vedere obligațiile 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 și de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006 . Datele cuprinse în evaluarea 
impactului arată că 65% din echipamentele 
electrice și electronice introduse pe piață 
sunt deja colectate separat în prezent, dar 
că mai mult de jumătate din acestea este 
posibil să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare și al exporturilor 
ilegale. Aceasta duce la pierderea unor 
materii prime secundare valoroase și la 
degradarea mediului. Pentru a se evita 
acest lucru, este necesară stabilirea unui 
obiectiv de colectare ambițios.

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecție și a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Comunității, statele membre 
ar trebui să ia măsurile necesare pentru a 
reduce la minimum eliminarea DEEE ca 
deșeuri municipale nesortate și pentru a 
atinge un nivel înalt de colectare separată a 
DEEE. Pentru ca statele membre să depună 
eforturi în ceea ce privește elaborarea de 
programe eficiente de colectare, se impune 
a li se cere atingerea unui nivel ridicat de 
colectare a DEEE , în special în ceea ce 
privește echipamentele de răcire și de 
congelare care conțin substanțe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon și substanțe 
fluorurate cu efect de seră, dat fiind 
impactul dramatic al acestora asupra 
mediului și având în vedere obligațiile 
prevăzute de Regulamentul (CE) 
nr. 2037/2000 și de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006 . Datele cuprinse în evaluarea 
impactului arată că 65% din echipamentele 
electrice și electronice introduse pe piață 
sunt deja colectate separat în prezent, dar 
că mai mult de jumătate din acestea este 
posibil să facă obiectul unei tratări 
necorespunzătoare și al exporturilor 
ilegale. Aceasta duce la pierderea unor 
materii prime secundare valoroase și la 
degradarea mediului. Pentru a se evita 
acest lucru, este necesară stabilirea unui 
obiectiv de colectare ambițios. În plus, este 
deosebit de important ca statele membre 
să se asigure că directiva este 
monitorizată și aplicată în mod eficient, 
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mai ales în ceea ce privește controlarea 
echipamentelor electrice și electronice 
scoase de pe teritoriul UE.

Or. de

Justificare

Transferul ilegal de echipamente în afara UE poate fi combătut numai prin controale 
eficiente realizate de statele membre, care dețin competențe exclusive în acest domeniu. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice și electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puțin 
gratuit. Producătorii ar trebui să finanțeze 
cel puțin colectarea de la punctele de 
colectare, tratarea, valorificarea și 
eliminarea DEEE. Statele membre ar trebui 
să încurajeze producătorii să își asume 
integral responsabilitatea pentru 
colectarea DEEE, în special prin 
finanțarea colectării DEEE de-a lungul 
întregului lanț al deșeurilor, inclusiv de la 
gospodăriile particulare, pentru a evita 
riscul ca DEEE colectate separat să facă 
obiectul unei tratări necorespunzătoare și al 
exporturilor ilegale, pentru a crea un 
mediu concurențial echitabil prin 
armonizarea finanțării din partea 
producătorilor la nivelul întregii UE, 
pentru ca plata aferentă colectării acestor 
deșeuri să fie suportată de consumatorii de 
EEE și nu de masa contribuabililor, în 
concordanță cu principiul „poluatorul 
plătește”. Pentru a atinge un grad maxim 
de eficiență a conceptului de 
responsabilitate a producătorului, fiecare 
producător trebuie să răspundă de 
finanțarea gestionării deșeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 

(19) Este important ca utilizatorii de 
echipamente electrice și electronice din 
gospodăriile particulare să aibă 
posibilitatea de a preda DEEE cel puțin 
gratuit. În consecință, producătorii ar 
trebui să finanțeze recuperarea la punctele 
de colectare, tratarea, valorificarea și 
eliminarea DEEE. Pentru a evita riscul ca 
DEEE colectate separat să facă obiectul 
unei tratări necorespunzătoare și al 
exporturilor ilegale, statele membre ar 
trebui să încurajeze toate părțile implicate 
în manipularea DEEE să contribuie la 
realizarea obiectivelor directivei. Pentru ca 
plata aferentă colectării acestor deșeuri să 
fie suportată de consumatorii de EEE și nu 
de masa contribuabililor, în concordanță cu 
principiul „poluatorul plătește”, statele 
membre ar trebui să încurajeze 
producătorii să trateze toate DEEE 
colectate. Pentru ca acestea să fie tratate 
corespunzător, consumatorii au 
responsabilitatea de a se asigura că EEE 
scoase din uz sunt duse la punctele de 
colectare. Pentru a atinge un grad maxim 
de eficiență a conceptului de 
responsabilitate a producătorului, fiecare 
producător trebuie să răspundă de 
finanțarea gestionării deșeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 
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trebui să poată opta pentru îndeplinirea 
acestei obligații prin intermediul unor 
sisteme individuale sau colective. Atunci 
când introduce un produs pe piață, fiecare 
producător ar trebui să ofere o garanție 
financiară care să evite o situație în care 
costurile de gestionare a DEEE provenite 
de la produsele al căror producător și-a 
încetat activitatea sau care nu poate fi 
identificat (produse orfane) să fie suportate 
de societate sau de producătorii care rămân 
în activitate. Responsabilitatea finanțării 
gestionării deșeurilor istorice ar trebui 
împărțită între toți producătorii existenți, în 
cadrul unor sisteme colective de finanțare 
la care toți producătorii existenți pe piață în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporțional. Sistemele colective de 
finanțare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii și nou-
veniții pe piață specializați sau de serie 
mică.

trebui să poată opta pentru îndeplinirea 
acestei obligații prin intermediul unor 
sisteme individuale sau colective. Atunci 
când introduce un produs pe piață, fiecare 
producător ar trebui să ofere o garanție 
financiară care să evite o situație în care 
costurile de gestionare a DEEE provenite 
de la produsele al căror producător și-a 
încetat activitatea sau care nu poate fi 
identificat (produse orfane) să fie suportate 
de societate sau de producătorii care rămân 
în activitate. Responsabilitatea finanțării 
gestionării deșeurilor istorice ar trebui 
împărțită între toți producătorii existenți, în 
cadrul unor sisteme colective de finanțare 
la care toți producătorii existenți pe piață în 
momentul generării costurilor să contribuie 
în mod proporțional. Sistemele colective de 
finanțare nu ar trebui să aibă efectul de a 
exclude producătorii, importatorii și nou-
veniții pe piață specializați sau de serie 
mică.

Or. de

Justificare

Colectarea DEEE ar trebui să se facă în continuare prin intermediul infrastructurilor 
existente și consacrate de-a lungul timpului. Finanțarea colectării încă de la domiciliu nu are 
nicio influență asupra proiectării echipamentelor sau asupra altor avantaje ecologice și o 
modificare a repartizării costurilor nu reprezintă o garanție pentru o rată de colectare mai 
ridicată. Nu trebuie neglijată nici responsabilitatea consumatorilor în ceea ce privește 
eliminarea corespunzătoare a echipamentelor vechi.

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Producătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a informa cumpărătorii, 
în mod voluntar, în momentul vânzării de 
produse noi, în legătură cu costurile de 
colectare, tratare și eliminare în mod 
ecologic a DEEE. Aceasta este în 

eliminat
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concordanță cu Comunicarea Comisiei cu 
privire la Planul de acțiune privind 
consumul și producția durabile și politica 
industrială durabilă, în special în ceea ce 
privește un consum mai inteligent și 
achizițiile publice ecologice.

Or. de

Justificare

Costurile rezultate în urma colectării și tratării ar trebui incluse în prețul produsului astfel 
încât să existe un stimulent pentru reducerea acestor costuri. Costurile forfetare nu reflectă 
nici costurile efective la finalul duratei de utilizare, și nici impactul produsului asupra 
mediului. În final, consumatorul nu primește informații despre posibilitatea de reciclare a 
produsului și despre costurile efective ale tratării.

Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a elimina obstacolele actuale 
din calea funcționării pieței interne, ar 
trebui redusă povara administrativă prin 
uniformizarea proceselor de înregistrare 
și de raportare și prin evitarea apariției 
unor taxe multiple în cazul unor 
înregistrări multiple în fiecare stat 
membru. În special, ar trebui să se 
renunțe la cerința privind existența unui 
sediu social în fiecare stat membru pentru 
a avea permisiunea de a introduce pe 
piață EEE; în acest sens, ar trebui să fie 
suficientă numirea unui reprezentant 
juridic la nivel local. 

Or. de

Justificare
Experiențele acumulate în urma aplicării directivei actuale privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice au demonstrat că existența unor cerințe de înregistrare și de raportare 
diferite în cele 27 de state membre are ca rezultat o sarcină birocratică excesivă și conduce 
la costuri neașteptate. Potrivit evaluării de impact, se estimează că, în fiecare an, s-ar putea 
evita cheltuieli birocratice în valoare de 66 milioane EUR. Din acest motiv, trebuie să se 
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promoveze armonizarea înregistrării și a raportării, precum și interoperabilitatea registrelor 
naționale, în beneficiul funcționării pieței interne.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică 
echipamentelor electrice și electronice 
incluse în categoriile enumerate în anexa 
I la Directiva 20xx/xx/CE (RoHS).

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

Or. de

Justificare

Directivele RoHS și DEEE urmăresc obiective normative diferite, motiv pentru care 
domeniile de aplicare ale acestora ar trebui diferențiate. Un așa-numit domeniu de aplicare 
„deschis” sporește certitudinea juridică, un obiectiv esențial al revizuirii directivei, deoarece 
cuprinde, în principiu, toate echipamentele electrice și electronice. O listă de produse 
coercitivă, împărțită pe categorii, ar necesita o revizuire permanentă pentru a reflecta 
progresele tehnice de pe piața produselor electrice și electronice.

Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) instalațiile industriale mari, fixe;

Or. de

Justificare

Directiva urmărește în special ca deșeurile de echipamente electrice și electronice să fie
colectate și eliminate corespunzător. Instalațiile industriale mari, fixe sunt asamblate și 
dezasamblate de specialiști și generează un flux de deșeuri reglementat.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) modulele fotovoltaice.

Or. de

Justificare

Directiva urmărește tratarea și reciclarea deșeurilor de echipamente într-o manieră 
ecologică, acest lucru fiind asigurat în cazul asamblării și dezasamblării modulelor 
fotovoltaice de către specialiști. În acest caz, fluxul de deșeuri este reglementat. De 
asemenea, o mare parte a producătorilor de module fotovoltaice sunt pe cale de a elabora, în 
mod voluntar, un acord de mediu privind colectarea și reciclarea, urmând ca acesta să fie 
semnat în primăvara lui 2010, iar apoi să fie recunoscut de Comisie (COM(2002)0412). 
Modulele fotovoltaice contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor în materie de energie 
regenerabilă și implicit la reducerea emisiilor de CO2.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la 31 decembrie 2014, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport în care 
se examinează domeniul de aplicare al 
directivei, în special pentru a stabili dacă 
modulele fotovoltaice ar trebui incluse în 
domeniul de aplicare. Dacă este cazul, pe 
baza acestui raport, Comisia prezintă o 
propunere corespunzătoare.

Or. de

Justificare

O examinare a domeniului de aplicare este necesară ca urmare a extinderii directivei pentru 
a include toate echipamentele electrice și electronice. În plus, trebuie să se analizeze dacă 
acordul de mediu încheiat în mod voluntar de către PV Cycle și având ca obiectiv reciclarea 
în proporție de 85% a modulelor fotovoltaice are efectul scontat.
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Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) DEEE se clasifică drept deșeuri 
provenind din gospodării particulare sau 
de la alți utilizatori decât gospodăriile 
particulare. Se stabilește clasificarea 
tipurilor de DEEE într-una dintre aceste 
categorii. Această măsură, destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 18 alineatul (3). 
Această clasificare se bazează, între altele, 
pe evaluarea ponderii echipamentelor 
vândute către gospodării sau către 
societăți comerciale.

eliminat

Or. de

Justificare

Producătorii nu pot să știe dinainte dacă un echipament cu posibilitate de utilizare duală (în 
domeniul privat sau comercial) ajunge în posesia unui consumator sau a unei întreprinderi. 
De cele mai multe ori, colectarea deșeurilor de echipamente de la utilizatorii casnici este mai 
costisitoare. În acest caz există pericolul ca aceste echipamente să fie declarate ca nefiind 
echipamente electrocasnice, ceea ce ar reprezenta un risc pentru finanțarea deșeurilor de 
echipamente utilizate în mediul casnic. Din acest motiv, reglementarea și definirea ar trebui 
să se facă deja în cadrul directivei [a se vedea articolul 3 litera (l)].

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „echipamente electrice și electronice” 
sau „EEE” înseamnă echipamente care 
funcționează pe bază de curenți electrici 
sau câmpuri electromagnetice și 

(a) „echipamente electrice și electronice” 
sau „EEE” înseamnă echipamente care 
funcționează pe bază de curenți electrici 
sau câmpuri electromagnetice și 
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echipamente de producție, de transfer și de 
măsurare a acestor curenți și câmpuri, 
incluse în categoriile stabilite în anexa I 
la Directiva 20xx/xx/CE (RoHS) și
destinate utilizării la o tensiune mai mică 
sau egală cu 1 000 de volți curent alternativ 
și 1 500 de volți curent continuu;

echipamente de producție, de transfer și de 
măsurare a acestor curenți și câmpuri, 
destinate utilizării la o tensiune mai mică 
sau egală cu 1 000 de volți curent alternativ 
și 1 500 de volți curent continuu;

Or. de

Justificare

Cum, în principiu, prezenta directivă se aplică tuturor echipamentelor electrice și electronice, 
trimiterea la anexa I la Directiva 20xx/xx/CE (RoHS) nu mai este necesară.

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „DEEE provenite de la gospodării 
particulare” înseamnă DEEE provenite de 
la gospodării particulare și DEEE de 
origine comercială, industrială, 
instituțională și din alte surse care, datorită 
naturii și cantității lor, sunt similare celor 
provenite de la gospodării particulare;

(l) „DEEE provenite de la gospodării 
particulare” înseamnă DEEE provenite de 
la gospodării particulare și DEEE de 
origine comercială, industrială, 
instituțională și din alte surse care, datorită 
naturii și cantității lor, sunt similare celor 
provenite de la gospodării particulare, 
precum și DEEE care pot fi utilizate ca 
EEE atât în gospodării private, cât și de 
alți utilizatori;

Or. de

Justificare

Producătorii nu pot să știe dinainte dacă un echipament cu posibilitate de utilizare duală (în 
domeniul privat sau comercial) ajunge în posesia unui consumator sau a unei întreprinderi. 
De cele mai multe ori, colectarea deșeurilor de echipamente de la utilizatorii casnici este mai 
costisitoare. În acest caz există pericolul ca aceste echipamente să fie declarate ca nefiind 
echipamente electrocasnice, ceea ce ar reprezenta un risc pentru finanțarea deșeurilor de 
echipamente utilizate în mediul casnic.
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Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Această definiție devine necesară ca urmare a excluderii acestor instalații din domeniul de 
aplicare. Definiția este conformă cu definiția „instalației fixe”din Directiva 2004/108/CE. 
Instalațiile industriale mari, fixe sunt asamblate și dezasamblate de specialiști. În acest caz, 
fluxul de deșeuri este reglementat.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sb) „module fotovoltaice” înseamnă 
module destinate utilizării în cadrul unui 
sistem care este proiectat, asamblat și 
instalat în vederea exploatării continue, 
într-o locație prestabilită, pentru 
generarea de energie electrică în scopuri 
publice, comerciale și private.

Or. de

Justificare

Modulele fotovoltaice asamblate și dezasamblate de specialiști într-o locație fixă și cu 
caracter permanent presupun un flux de deșeuri reglementat. Acordul de mediu privind 
colectarea și reciclarea încheiat în mod voluntar de o mare parte a producătorilor ar trebui 
să garanteze tratarea ecologică. Modulele fotovoltaice contribuie semnificativ la realizarea 
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obiectivelor în materie de energie regenerabilă și implicit la reducerea emisiilor de CO2. 
Această definiție devine necesară ca urmare a excluderii acestor instalații din domeniul de 
aplicare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum a 
eliminării DEEE sub formă de deșeuri 
municipale nesortate și pentru atingerea 
unui nivel ridicat de colectare separată a 
DEEE , în special și prioritar în ceea ce 
privește echipamentele de răcire și de 
congelare care conțin substanțe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon și gaze 
fluorurate cu efect de seră.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru reducerea la minimum a 
eliminării DEEE sub formă de deșeuri 
municipale nesortate și pentru atingerea 
unui nivel ridicat de colectare separată a 
DEEE, în special și prioritar în ceea ce 
privește echipamentele de răcire și de 
congelare care conțin substanțe cu efect de 
diminuare a stratului de ozon și gaze 
fluorurate cu efect de seră, precum și 
lămpile cu conținut de mercur.

Or. de

Justificare

Lămpile care conțin mercur și care, din cauza noilor becuri economice, sunt comercializate 
tot mai mult pe piață, prezintă un risc ridicat la adresa mediului și a sănătății și, prin urmare, 
ar trebui colectate separat în mare măsură.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că
producătorii sau terții care acționează în 
numele acestora realizează o rată de 
colectare minimă de 65%. Rata de 
colectare este calculată pe baza greutății 
totale a DEEE colectate într-un anumit an 
în acel stat membru în conformitate cu 
articolele 5 și 6, exprimată ca procent din 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), statele membre se asigură că
se realizează o rată de colectare minimă de 
65%. Rata de colectare este calculată pe 
baza greutății totale a DEEE colectate într-
un anumit an în acel stat membru în 
conformitate cu articolele 5 și 6, exprimată 
ca procent din greutatea medie a 
echipamentelor electrice și electronice 
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greutatea medie a echipamentelor electrice 
și electronice introduse pe piață în acel stat 
membru în cei doi ani precedenți. Această 
rată de colectare se realizează anual, cu 
începere din 2016.

introduse pe piață în acel stat membru în 
cei trei ani precedenți. Această rată de 
colectare se realizează anual, cu începere 
din 2016. Începând cu 2013 și până la 
sfârșitul lui 2015, statele membre se 
asigură că rata de colectare minimă 
calculată în același mod este de 45% și că 
aceasta este realizată în fiecare an.

Or. de

Justificare

Statul membru trebuie să fie responsabil de atingerea obiectivului de colectare. Producătorii 
nu au posibilitatea de a controla colectarea de către alți operatori și nici nu se poate impune 
unui producător individual un obiectiv național colectiv. Rata de colectare nu se poate 
îmbunătăți prin transferarea responsabilității. O perioadă de referință mai îndelungată ar 
compensa fluctuațiile anuale și diferențele dintre duratele de utilizare ale produselor. Este 
necesar un obiectiv intermediar, deoarece obiectivul de 4 kg existent în prezent nu mai este 
adecvat.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a stabili că s-a atins rata de 
colectare minimă, statele membre se 
asigură că informațiile despre DEEE 
care: 
- sunt aduse la centrele de colectare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (a), 
- sunt aduse la distribuitori în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b), 
- sunt colectate separat de către 
producător sau de către terți care 
acționează în numele acestuia sau 
- au fost colectate separat pe alte căi,

Or. de
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Justificare

Statele membre sunt responsabile de atingerea obiectivului colectiv și acestea trebuie să 
comunice cantitatea de DEEE colectate în conformitate cu articolul 16 alineatul (5). Din 
acest motiv, este important să li se comunice toate cantitățile colectate separat. Acest lucru ar 
trebui să permită o mai bună supraveghere a fluxurilor de deșeuri.

Amendamentul 18

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează rata de colectare și data țintă 
menționate la alineatul (1), de asemenea și 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire și de congelare, pe baza unui raport 
al Comisiei însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere.

(4) Până la 31 decembrie 2012 cel târziu, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează rata de colectare și data țintă 
menționate la alineatul (1), de asemenea și 
pentru a stabili un posibil obiectiv privind 
colectarea separată a echipamentelor de 
răcire și de congelare și a lămpilor cu 
conținut de mercur, pe baza unui raport al 
Comisiei însoțit, dacă este cazul, de o 
propunere.

Or. de

Justificare

Lămpile care conțin mercur, în special becurile economice, prezintă un risc ridicat la adresa 
mediului și a sănătății. În prezent, nu în toate țările se atinge o rată de colectare ridicată a 
lămpilor, mai ales din cauză că acestea nu au o greutate mare. Prin urmare, ținând seama de 
cerințele ecologice, ar trebui să se aibă în vedere un obiectiv de colectare special pentru 
aceste lămpi.

Amendamentul 19

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării .

(1) Statele membre se asigură că toate 
DEEE colectate separat sunt supuse 
tratării . Comisia are ca obiectiv 
elaborarea unor standarde armonizate 
pentru colectarea, tratarea și reciclarea 
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DEEE, în special prin însărcinarea 
Comitetului European de Standardizare.

Or. de

Justificare

Nici până în prezent nu au fost elaborate standarde în materie de reciclare. Există mari 
diferențe calitative în cadrul reciclării și, implicit, în eficiența gestionării resurselor. 
Standardele diferite conduc și la denaturarea concurenței, un motiv în plus pentru crearea 
unui cadrul unitar.

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) DEEE exportate din Comunitate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 privind transferurile de 
deșeuri și cu Regulamentul (CE) 
nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 
noiembrie 2007 privind exportul anumitor 
deșeuri destinate recuperării enumerate în 
anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului în anumite țări în care 
Decizia OCDE privind controlul circulației 
transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică nu 
se iau în calcul pentru îndeplinirea 
obligațiilor și obiectivelor prevăzute la 
articolul 11 din prezenta directivă decât 
dacă exportatorul poate dovedi că tratarea 
s-a desfășurat în condiții echivalente cu 
cerințele prevăzute de prezenta directivă.

(2) DEEE exportate din Comunitate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 privind transferurile de 
deșeuri și cu Regulamentul (CE) 
nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 
noiembrie 2007 privind exportul anumitor 
deșeuri destinate recuperării enumerate în 
anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) 
nr. 1013/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului în anumite țări în care 
Decizia OCDE privind controlul circulației 
transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică nu 
se iau în calcul pentru îndeplinirea 
obligațiilor și obiectivelor prevăzute la 
articolul 11 din prezenta directivă decât 
dacă exportatorul poate dovedi, prezentând 
dovezi concludente, înainte de efectuarea 
transferului, că pregătirea pentru 
reutilizare, reciclare și valorificare s-a 
desfășurat în condiții echivalente cu 
cerințele prevăzute de prezenta directivă. 
După încheierea pregătirilor pentru 
reutilizare, reciclare sau valorificare 
trebuie să se confirme respectarea acestor 
condiții echivalente. 

Or. de
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Justificare
Obligația de a prezenta dovezi trebuie să cuprindă și pregătirile pentru reutilizare, reciclare 
și valorificare, pentru a evita ca tratarea să aibă loc conform unor standarde ecologice 
scăzute, în afara UE, și pentru a crea condiții de concurență egale la nivel internațional. 
Exportatorii ar trebui să prezinte dovezi înainte și după efectuarea transferului, pentru a 
confirma echivalența standardelor de tratare și valorificare în țara de destinație. O verificare 
ex post nu este suficientă, deoarece există posibilitatea ca tratarea să fi avut deja loc în 
condiții care nu corespund standardelor din UE.

Amendamentul 21

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele de aplicare se adoptă cel târziu 
până la ... [18 luni de la ziua în care 
prezenta directivă a fost publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene].

Or. de

Justificare

Trebuie să se stabilească termene obligatorii pentru adoptarea normelor de aplicare, astfel 
încât să se creeze o certitudine juridică și o siguranță privind transpunerea atât pentru 
autorități, cât și pentru industrie.

Amendamentul 22

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 
4 din anexa -IA, 

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

– 80% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

Or. de
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Justificare
Reducerea de la zece la cinci categorii este conformă cu practicile actuale și evită birocrația 
inutilă. Această clasificare este coerentă și din punct de vedere ecologic, deoarece în cadrul 
grupurilor se ține seama de caracteristicile constructive similare și de impactul asupra 
mediului. Becurile și lămpile cu descărcare în gaze nu pot fi reutilizate, astfel încât nu poate 
fi prevăzut un obiectiv legat de pregătirea pentru reutilizare.

Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) pentru DEEE incluse în categoria 2 din 
anexa -IA,

– se valorifică 80%, iar – se valorifică 80%, iar

– 70% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează; 

– 70% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;

Or. de

Justificare
Reducerea de la zece la cinci categorii este conformă cu practicile actuale și evită birocrația 
inutilă. Această clasificare este coerentă și din punct de vedere ecologic, deoarece în cadrul 
grupurilor se ține seama de caracteristicile constructive similare și de impactul asupra 
mediului. Becurile și lămpile cu descărcare în gaze nu pot fi reutilizate, astfel încât nu poate 
fi prevăzut un obiectiv legat de pregătirea pentru reutilizare.

Amendamentul 24

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

– 55% se pregătesc pentru reutilizare și se 
reciclează;
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Or. de

Justificare

Reducerea de la zece la cinci categorii este conformă cu practicile actuale și evită birocrația 
inutilă. Această clasificare este coerentă și din punct de vedere ecologic, deoarece în cadrul 
grupurilor se ține seama de caracteristicile constructive similare și de impactul asupra 
mediului. Becurile și lămpile cu descărcare în gaze nu pot fi reutilizate, astfel încât nu poate 
fi prevăzut un obiectiv legat de pregătirea pentru reutilizare.

Amendamentul 25

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru DEEE incluse în categoria 3 
din anexa -IA,
– se valorifică 75%, iar
- 50% se reciclează.

Or. de

Justificare

Reducerea de la zece la cinci categorii este conformă cu practicile actuale și evită birocrația 
inutilă. Această clasificare este coerentă și din punct de vedere ecologic, deoarece în cadrul 
grupurilor se ține seama de caracteristicile constructive similare și de impactul asupra 
mediului. Becurile și lămpile cu descărcare în gaze nu pot fi reutilizate, astfel încât nu poate 
fi prevăzut un obiectiv legat de pregătirea pentru reutilizare.

Amendamentul 26

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) pentru lămpile cu descărcare în gaze, 
80% se reciclează.

Or. de
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Justificare

Reducerea de la zece la cinci categorii este conformă cu practicile actuale și evită birocrația 
inutilă. Această clasificare este coerentă și din punct de vedere ecologic, deoarece în cadrul 
grupurilor se ține seama de caracteristicile constructive similare și de impactul asupra 
mediului. Becurile și lămpile cu descărcare în gaze nu pot fi reutilizate, astfel încât nu poate 
fi prevăzut un obiectiv legat de pregătirea pentru reutilizare.

Amendamentul 27

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare
Colectarea DEEE ar trebui să se facă în continuare prin intermediul infrastructurilor 
existente și consacrate de-a lungul timpului, cum ar fi autoritățile locale. Finanțarea 
colectării încă de la domiciliu nu are nicio influență asupra proiectării echipamentelor sau 
asupra altor avantaje ecologice și o modificare a repartizării costurilor nu reprezintă o 
garanție pentru o rată de colectare mai ridicată. Consumatorul este, de asemenea, 
responsabil pentru eliminarea corespunzătoare a deșeurilor de echipamente.

Amendamentul 28

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
producătorii au posibilitatea de a informa 

eliminat
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cumpărătorii, în momentul vânzării de 
noi produse, cu privire la costurile 
colectării, tratării și eliminării în mod 
ecologic. Costurile menționate nu 
depășesc costurile reale suportate.

Or. de

Justificare

Costurile rezultate în urma colectării și tratării ar trebui incluse în prețul produsului astfel 
încât să existe un stimulent pentru reducerea acestor costuri. Costurile forfetare nu reflectă 
nici costurile efective la finalul duratei de utilizare, și nici impactul produsului asupra 
mediului. În final, consumatorul nu primește informații despre posibilitatea de reciclare a 
produsului și despre costurile efective ale tratării.

Amendamentul 29

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Ar trebui să fie posibil schimbul de informații în formă electronică, pentru a reduce sarcina 
birocratică și costurile pentru întreprinderi.

Amendamentul 30

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrele sunt interoperaționale, pentru a 
permite schimbul de astfel de informații, 

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

inclusiv cu privire la cantitățile de 
echipamente electrice și electronice 
introduse pe piața națională, precum și de 
informații care fac posibile transferurile de 
fonduri legate de transferurile 
intracomunitare de produse sau de DEEE.

Or. de

Justificare

Nu se dorește crearea de noi sisteme financiare, ci doar schimbul de informații referitoare la 
fonduri. Registrele nu trebuie să colecteze ele însele taxele și apoi să transfere banii între 
statele membre, ci trebuie să fie interoperaționale în ceea ce privește informațiile.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că un 
producător care introduce pe piața 
statului membru în cauză echipamente 
electrice și electronice, fără însă a avea 
sediul acolo, poate numi un reprezentant 
juridic la nivel local, cu sediul în statul 
membru respectiv, care să asigure 
îndeplinirea obligațiilor care decurg din 
prezenta directivă. 

Or. de

Justificare

Cerința ca fiecare producător să aibă un sediu în statul membru în care dorește să 
comercializeze EEE reprezintă un obstacol în calea pieței interne și împovărează mai ales 
IMM-urile. În ceea ce privește aplicarea directivei în statul membru în cauză, este suficient 
dacă există un reprezentant autorizat care preia obligațiile care decurg din prezenta 
directivă.
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Amendamentul 32

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Se stabilește formatul pentru 
înregistrare și raportare, precum și 
frecvența de raportare. Formatul pentru 
înregistrare și raportare cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

- informații despre cantitatea de 
echipamente electrice și electronice 
introduse pe piața națională;
- tipul echipamentelor;
- marca;
- categoriile;
- după caz, garanția.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 18 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Armonizarea informațiilor despre cantitatea introdusă pe piață simplifică înregistrarea 
pentru producător și permite compararea datelor din diferite state membre. Specificarea 
categoriei și a tipului echipamentului este necesară pentru obiectivul de valorificare 
menționat la articolul 11 și, în unele state membre, pentru garanție. Marca este necesară 
pentru aplicarea măsurilor împotriva fenomenului de parazitism de pe piață. Armonizarea 
conduce la o mai bună funcționare a pieței interne.



PR\807375RO.doc 27/40 PE430.635v03-00

RO

Amendamentul 33

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aceste inspecții acoperă cel puțin 
cantitățile declarate de EEE introduse pe 
piață, în vederea verificării garanției 
financiare în conformitate cu articolul 12, 
exporturile de DEEE în afara Comunității, 
în conformitate cu regulamentul privind 
transferurile de deșeuri, și operațiunile din 
cadrul instalațiilor de tratare, în 
conformitate cu Directiva 2008/xx/CE 
privind deșeurile și cu anexa II la prezenta 
directivă.

Or. de

Justificare

Deseori, până în prezent, nu au existat verificări riguroase ale cantităților declarate de 
producători. Acestea influențează însă finanțarea și garanțiile.

Amendamentul 34

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre efectuează controlul 
transferurilor de DEEE în conformitate cu 
cerințele minime de control din anexa I.

(2) Statele membre se asigură că 
transferurile de EEE utilizate, susceptibile 
a fi DEEE, se efectuează în conformitate 
cu cerințele minime din anexa I și 
supraveghează corespunzător aceste 
transferuri.

Or. de

Justificare

Supravegherea ar trebui să vizeze în special echipamentele declarate în mod fals ca fiind 
echipamente utilizate când în realitate este vorba despre deșeuri de echipamente, care nu pot 
fi transferate sau pot fi transferate doar în anumite condiții speciale. 
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Amendamentul 35

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa – IA (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IA
Categorii de echipamente în sensul 

articolului 11
(1) Aparate frigorifice și radiatoare
(2) Ecrane și monitoare
(3) Lămpi
(4) Aparate mari, cu excepția aparatelor 
frigorifice și a radiatoarelor, a ecranelor 
și monitoarelor și a lămpilor
Aparatele mari înseamnă toate aparatele 
care, în principiu, nu pot fi mutate sau 
care, în principiu, rămân în același loc pe 
întreaga durată a ciclului lor de utilizare.
(5) Aparate mici, cu excepția aparatelor 
frigorifice și a radiatoarelor, a ecranelor 
și monitoarelor și a lămpilor 
Aparatele mici înseamnă toate aparatele 
care, în principiu, pot fi mutate și care, în 
principiu, nu rămân în același loc pe 
întreaga durată a ciclului lor de utilizare.

Or. de

Justificare

Cele cinci categorii corespund deja practicilor de colectare actuale din statele membre și ca 
urmare a acestei reduceri a numărului de categorii rezultă o scădere a sarcinii birocratice. 
Gruparea echipamentelor ține seama de aspectele de mediu.
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Amendamentul 36

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa – IB (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA -IB
Listă neexhaustivă de exemple de 

echipamente care intră în categoriile din 
anexa -IA (nouă)

1. Aparate frigorifice și radiatoare

- Frigidere

- Congelatoare

- Distribuitoare automate de produse reci

- Aparate de aer condiționat

-

- Radiatoare care conțin ulei și alte 
schimbătoare de căldură care conțin alți 
agenți termici decât apa, precum pompele 
de căldură și dezumidificatoarele

2. Ecrane și monitoare

- Ecrane
- Televizoare
- Rame foto digitale

- Monitoare

- Laptopuri
- Calculatoare mici portabile
3. Lămpi

- Lămpi fluorescente drepte
- Lămpi fluorescente compacte
- Lămpi cu descărcare în gaze, inclusiv 
lămpi cu vapori de sodiu la înaltă 
presiune și lămpi cu halogenuri metalice

- Lămpi cu vapori de sodiu la joasă 
presiune
- Lămpi cu LED-uri
4. Aparate mari
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- Aparate de mari dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum plite de gătit, 
cuptoare, sobe, cuptoare cu microunde, 
fierbătoare de cafea fixe 

- Hote

- Aparate de curățat mari, precum mașini 
de spălat rufe, uscătoare de rufe, mașini 
de spălat vase

- Aparate de încălzit mari, precum 
suflante de aer cald, șemineuri electrice, 
radiatoare din marmură și piatră 
naturală, sisteme de încălzire pentru 
piscine și alte aparate mari pentru 
încălzirea încăperilor, paturilor și 
mobilierului destinat șederii
- Aparate mari pentru îngrijirea corpului, 
precum solare, saune și scaune de masaj

- Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mari dimensiuni, 
precum calculatoare de mari dimensiuni, 
servere, instalații și echipamente de rețea 
fixe, imprimante, copiatoare, aparate 
telefonice cu monede
- Echipamente sportive și de recreare, 
precum echipamente sportive cu 
componente electrice sau electronice, 
automate de joc cu monede
- Echipamente de iluminat de mari 
dimensiuni și alte echipamente de 
difuzare sau distribuire a luminii
- Mașini și unelte industriale electrice și 
electronice de mari dimensiuni
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, transformatoare, 
surse de alimentare neîntreruptă (UPS), 
onduloare
- Echipamente medicale de mari 
dimensiuni 
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- Instrumente de supraveghere și control 
de mari dimensiuni

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

Or. de
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Justificare

O listă neexhaustivă de exemple vizează să faciliteze gruparea în cadrul celor cinci categorii 
din anexa IA și să contribuie la înțelegerea textului. Aceasta ar trebui să contribuie la o 
implementare unitară a directivei.

Amendamentul 37

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe minime de control pentru 
transferul DEEE

Cerințe minime pentru transferul 
aparatelor electrice și electronice (EEE) 
utilizate, susceptibile a fi DEEE

Or. de

Justificare

Anexa I are ca obiect cerințele minime și obligațiile privind documentația ale proprietarilor 
de echipamente pe care aceștia le transferă în stare utilizată. Din acest motiv, titlul ar trebui 
să reflecte acest lucru. Este vorba de o clarificare.

Amendamentul 38

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care aparatele electrice și 
electronice utilizate sunt trimise în număr 
mai mare înapoi la producător în scopul 
recondiționării în cadrul garanției, cu 
scopul de a fi reutilizate, literele a) și b) 
nu se aplică.

Or. de

Justificare

În contextul ierarhiei deșeurilor, reutilizarea aparatelor trebuie sprijinită. Din acest motiv,
trebuie autorizată expedierea, în vederea reparației, a aparatelor defectuoase care se află în 
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garanție. Expedierea aparatelor defectuoase trebuie să se desfășoare în condiții stricte, 
pentru a se împiedica expedierea de deșeuri de echipamente vechi sub pretextul reparării. 

Amendamentul 39

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 2 – Pasul 2 – litera b – prima liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Se referă la o modificare de natură tehnică, care reflectă domeniul de aplicare deschis al 
directivei, în concordanță cu dispozițiile articolului 2, ceea ce face inutilă referirea la 
Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase(RUSP).

Amendamentul 40

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Documentele necesare în conformitate cu punctul 1 și punctul 3 trebuie în mod obligatoriu să 
însoțească încărcătura, pentru a se putea verifica dacă este vorba de echipamente utilizate și 
reutilizabile sau de deșeuri.
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Amendamentul 41

Propunere de directivă – act de modificare
Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În absența documentelor 
corespunzătoare necesare conform 
punctelor 1 și 3 și a unei ambalări 
adecvate, autoritățile din statele membre 
prezumă că articolul respectiv constituie un 
DEEE periculos și că încărcătura cuprinde 
un transfer ilegal. În aceste circumstanțe, 
se vor informa autoritățile competente de 
resort și încărcătura va fi tratată în 
conformitate cu articolele 24 și 25 din 
regulamentul privind transferurile de 
deșeuri. În majoritatea cazurilor, cei 
responsabili de transfer vor trebui să 
transfere deșeurile înapoi în țara de unde 
au fost expediate, pe propria cheltuială, și 
pot fi pasibili de o sancțiune penală. În 
statele membre în care sarcina de a dovedi 
că articolele sunt DEEE și nu 
echipamente electrice și electronice revine 
autorităților de stat, este posibil ca 
absența documentelor corespunzătoare și 
a ambalajului adecvat să ducă la 
întârzieri semnificative în deplasarea în 
continuare a deșeurilor, în timpul în care 
se desfășoară investigațiile necesare 
pentru a stabili statutul articolelor 
expediate.

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

Or. de

Justificare

Aceasta este o clarificare a faptului că sarcina probei revine proprietarului obiectului. 
Punctele 3 și 4 nu conțin dispoziții referitoare la modul de abordare al încărcăturilor ilegale; 
aceste dispoziții se regăsesc la articolele 24 și 25 din Regulamentul privind transportul 
deșeurilor, la care se face referire. Anexa I stabilește, de asemenea, faptul că sarcina probei 
revine proprietarului obiectului, lucru care nu trebuie să fie repus în discuție în punctul 4.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă fluxul de deșeuri care 
crește cel mai rapid în UE, prin urmare ne confruntăm cu o serie de provocări. Pe de o parte, 
trebuie să se țină seama de efectele în materie de mediu și de sănătate în cazul în care aceste 
aparate nu sunt tratate și eliminate în mod corespunzător, iar pe de altă parte, risipa de materii
prime reprezintă o problemă serioasă. Utilizarea în mod eficient și inovator a energiei, 
materiilor prime și a resurselor este un aspect fundamental într-o economie globalizată. 
Intensificarea colectării și tratării corespunzătoare a acestor deșeuri în conformitate cu 
directiva reprezintă, din această cauză, o importantă încercare.

În conformitate cu evaluarea de impact a Comisiei1, în prezent sunt colectate 85% din 
deșeurile electronice. Dacă se compară cantitatea de deșeuri colectate cu numărul aparatelor 
care sunt comercializate, reiese că 65% din aparatele vândute sunt, mai târziu, colectate. Cu 
toate acestea, datele privind aceste cantități nu sunt raportate organismelor oficiale și, de 
asemenea, în mare parte nu sunt tratate în mod corespunzător: doar 33% din deșeurile 
electronice fac obiectul unei declarații oficiale, sunt colectate și tratate în conformitate cu 
dispozițiile directivei. Încercarea căreia trebuie să îi facă față prezenta revizuire o constituie 
creșterea acestui procentaj. 
În opinia mea, este necesar a se acționa pe mai multe planuri, pentru a se împiedica eliminarea 
necorespunzătoare a deșeurilor electronice și electrice.

Expedieri ilegale

Un punct de plecare important în vederea împiedicării expedierilor ilegale îl reprezintă statele 
membre. Este responsabilitatea acestora de a se asigura că directiva este implementată și, în 
special, că implementarea este respectată și supravegheată. Mari cantități de deșeuri sunt în 
continuare expediate, în mod ilegal, către țări din exteriorul UE. În prea multe cazuri deșeurile 
sunt declarate, în mod fals, ca produse folosite, însă în stare de funcționare și expediate, pe 
această bază, în afara UE. Din acest motiv, directiva în chestiune trebuie să permită o 
diferențiere mai simplă între DEEE și aparate folosite. În acest mod, autoritățile vamale vor 
dispune de un instrument practic, cu ajutorul căruia pot efectua controale eficace. Din această 
cauză, este, de asemenea, important să se sublinieze faptul că este responsabilitatea 
exportatorilor de a dovedi că nu este vorba de deșeuri. Statele membre trebuie, cu toate 
acestea, să efectueze mai multe controale în porturi și la punctele de frontieră. Ținând seama 
de faptul că volumul de deșeuri expediat în prezent în mod ilegal este considerabil, statele 
membre trebuie să-și asume responsabilitatea, care le incumbă in mod clar, de a aplica 
prezenta directivă.

Rata de colectare

Rata de colectare reprezintă o altă pârghie importantă pentru tratarea corespunzătoare a 
deșeurilor, în conformitate cu directiva și pentru reducerea exporturilor ilegale. Creșterea 
procentajului de colectare separată a deșeurilor permite păstrarea fluxurilor de deșeuri în 
interiorul UE și tratarea sau pregătirea acestora pentru reutilizare. De aceea, este esențială 
                                               
1 Evaluarea de impact COM (2008)0810.
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stabilirea unui obiectiv de colectare ambițios. 

Unele dintre statele membre au realizat obiectivul actual de colectarea a 4 kg pe an pe cap 
locuitor și, într-adevăr, unele au realizat cote mult mai ridicate. Cu toate acestea, alte țări au 
fost departe de îndeplinirea obiectivului în 2005 și în 2006. Responsabilitatea de a realiza, în 
orice mod cu putință, cota de colectare, aparține în mod clar statelor membre. Comisiei îi 
revine sarcina de a supraveghea respectarea obiectivelor de colectare. Obiectivul de colectare 
de până acum, de 4 kg anual pentru fiecare locuitor, nu reflectă circumstanțele diferite din 
fiecare stat membru - de exemplu, deja în 2006, un stat membru a realizat o cotă de trei ori 
mai mare. Din contră, în alte state membre, în care se comercializează doar cantități limitate 
de echipamente electrice și electronice și ale căror piețe nu sunt saturate, atingerea acestui 
obiectiv nu este posibilă. Din acest motiv, este mai indicată o rată de colectare stabilită în 
funcție de volumul de EEE introduse pe piață într-o perioadă dată, întrucât aceasta va reflecta 
situațiile naționale specifice.

Este necesar, de asemenea, să se stabilească un obiectiv intermediar, însă obiectivul 
procentual nu va fi atins decât în 2016. Un obiectiv intermediar va permite, de asemenea, o
ameliorare progresivă în direcția ambițiosului obiectiv de colectare aplicabil începând din 
2016. După părerea mea, este foarte importantă stabilirea un obiectiv de colectare ambițios, 
pentru că acesta va ajuta statele membre să reducă cantitățile ridicate de deșeuri , care până în 
prezent circulă în afara „sistemului DEEE”. Statele membre pot aborda această chestiune în 
mai multe moduri: de la limitarea numărului persoanelor autorizate să colecteze deșeuri, la 
creșterea numărului de locuri de colectare, până la obligarea producătorilor de a institui 
sisteme de stimulare a consumatorilor în vederea returnării deșeurilor. Piețele naționale de 
deșeuri s-au dezvoltat în mod foarte diferit, astfel că prezenta directivă nu trebuie să intervină 
în structurile naționale. Un punct de plecare în acest sens este reglementarea clară stabilită de 
prezenta directivă, care prevede că toți operatorii care colectează DEEE, trebuie să raporteze 
statelor membre, în mod gratuit, cantitățile colectate. Acest lucru ar trebui să permită o mai 
bună supraveghere a fluxurilor de deșeuri. Prelungirea perioadei de referință la trei ani are ca 
obiectiv să permită fluctuațiilor de pe piețe să se echilibreze mai bine și să țină seama mai 
bine de piețele încă nesaturate. Din punct de vedere al mediului, este necesară atingerea unei 
cote mai mari de congelatoare, frigidere și lămpi cu mercur colectate separat și, dacă este 
cazul, Comisia ar trebui să propună o rată de colectare specifică pentru aceste produse. În 
această privință, în viitor ar trebui să se acorde atenție produselor celor mai relevante din 
punct de vedere al impactului asupra mediului, precum lămpile cu descărcare în gaze și 
aparatele care conțin clorofluorocarburi (CFC), care până acum nu erau clasate într-o 
categorie separată în cadrul cotei globale.

Cu toate acestea, este important ca și producătorii să aibă, la rândul lor, un comportament 
responsabil, care nu ar fi numai în interesul mediului, ci și în interes propriu. Valorificarea 
DEEE le oferă o sursă de materii prime secundare importante. Recuperarea DEEE oferă 
acestora o sursă valoroasă de materii prime secundare. În prezent, multe echipamente de 
valoare nu se întorc la producători, iar acest lucru ar trebui să îi încurajeze pe aceștia să creeze 
stimulente pentru consumatori, pentru a-i determina pe aceștia să trimită înapoi DEEE la 
producători. O abordare responsabilă din partea producătorilor încurajează inovarea și 
contribuie, pe termen lung, la garantarea competitivității.

Responsabilitatea cu privire la obiectivul colectării
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Faptul că responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor de colectare aparține statelor 
membre, și nu producătorilor, nu duce la o diminuare a responsabilității acestora - dimpotrivă. 
Prin plasarea responsabilității juridice pentru atingerea obiectivelor de colectare de partea 
producătorilor, nu se poate conta pe o creștere semnificativă a cotei realizate. Deși ca urmare 
a responsabilității producătorilor producătorii au îndatoriri importante în ceea ce privește 
colectarea deșeurilor de aparate electrice, aceștia nu își pot face datoria singuri. Este evident 
că nu toate DEEE ajung în sistemele de colectare finanțate de producători. În momentul în 
care produsul devine deșeu, producătorii nu mai sunt în posesia acestor produse. În afara 
sistemelor de stimulare, aceștia din urmă nu au nicio posibilitate de a obliga alți operatori, 
precum comercianții de resturi, să le returneze produsele. În cazul în care producătorilor li s-
ar impune responsabilitatea în privința obiectivului de colectare, acestora ar trebui, în 
consecință, să li se atribuie și responsabilitatea pentru procesul de colectare. Cu toate acestea, 
nu este de competența UE să intervină în sistemele naționale de colectare a deșeurilor. 
Actualele infrastructuri operaționale ar trebui să poată efectua colecte și în continuare. De 
altfel, nu este clar cum poate fi impus un obiectiv colectiv la nivel național, în mod legal, 
producătorilor individuali. Dimpotrivă, statele membre trebuie să utilizeze toate mijloacele 
care le stau la dispoziție pentru a îndeplini cote ambițioase de colectare. Faptul că acest lucru 
este posibil este demonstrat de cotele deja atinse de anumite țări.

Responsabilitatea consumatorilor

Consumatorii au, de asemenea, o parte importantă de responsabilitate pentru eliminarea 
corespunzătoare a DEEE. Prea multe aparate zac, uitate și nefolosite, prin sertare sau sunt 
eliminate, în mod ilegal, prin deșeurile menajere. Sistemele de stimulare create de producători 
pot, cu siguranță, încuraja consumatorii să se debaraseze în mod corespunzător de deșeurile de 
aparate, dar aceștia au responsabilitatea de a aduce aparatele la locurile de colectare sau la 
distribuitori. Consumatorii nu pot și nici nu trebuie absolviți de această responsabilitate. În 
acest context, trebuie respinsă finanțarea colectării DEEE de la locuința consumatorului. 
Altfel, s-ar interveni și în structurile de colectare existente, ca de exemplu cele municipale, 
fără a se putea conta pe avantaje ecologice mai mari, pe care l-ar constitui diminuarea 
numărului de deșeuri care circulă în afara sistemului oficial de colectare. 

Înregistrarea

Primii ani după intrarea în vigoare a directivei au demonstrat faptul că aplicarea diferită a 
acesteia în statele membre a dus, în parte, la apariția unor obstacole administrative însemnate 
și a costurilor aferente. Acestea împiedică în mod semnificativ funcționarea pieței interne. 
Potrivit evaluării de impact a Comisiei1, există posibilitatea economisirii, anual, a unei sume 
de 66 de milioane de euro. Acest lucru are ca obiect, în special, diferitele condiții de 
înregistrare din statele membre. Reglementările naționale în materie de raportare diferă, de 
asemenea, în mod considerabil, de la un stat membru la altul. Din acest motiv, trebuie salutată 
propunerea Comisiei, care va facilita schimburile de informații între statele membre. Acest 
proces trebuie continuat prin facilitarea înregistrării online. Interfuncționalitatea registrelor va 
împiedica, de asemenea, perceperea de taxe în mod repetat și impunerea repetată de costuri 
producătorilor. Armonizarea formei înregistrării și a raportului va contribui în mod 
semnificativ la diminuarea costurilor administrative și la aplicarea în mod unitar a directivei. 
În acest context, este importantă armonizarea bazelor de date utilizate de statele membre, 
                                               
1 Evaluarea de impact COM (2008)0810.
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ținând seama de faptul că, în prezent, datele la nivel național nu permit efectuarea unor 
comparații satisfăcătoare. De exemplu, greutatea deșeurilor este calculată în mod diferit în 
statele membre. Este necesară eliminarea obstacolului aflat în calea funcționării pieței interne, 
reprezentat de obligația impusă de multe state membre producătorilor, de a avea o filială în 
statul membru respectiv, pentru a putea comercializa echipamente în acel stat. Este suficient 
să i se permită unui reprezentant autorizat să preia obligațiile producătorului: autoritățile 
naționale își mențin competența de a impune producătorilor realizarea obligațiilor care decurg 
din directivă, în timp ce sarcina IMM-urilor, în special, este ușurată.

Categorii de echipamente

Reducerea numărului de categorii de echipament de la zece, în prezent, la doar cinci, 
constituie o simplificare suplimentară. Aceasta corespunde practicilor actuale și evită costurile 
administrative inutile. Categoriile sunt definite ținând seama de aspectele ecologice, deoarece 
grupurile au caracteristici constructive similare și se ține seama de impactul acestora asupra 
mediului. Categoriile nu mai sunt relevante pentru domeniul de aplicare a directivei, însă 
rămân relevante în ce privește cotele de valorificare, de reciclare și de pregătire pentru 
reutilizare. 

Domeniu de aplicare

Experiența căpătată până acum cu directiva a demonstrat faptul că domeniul de aplicare a 
acesteia a fost interpretat și aplicat în mod foarte diferit în statele membre. Din acest motiv, 
clasificarea pe categorii nu trebuie să mai constituie elementul determinant pentru a se decide 
dacă un echipament trebuie să respecte sau nu dispozițiile directivei, ci dimpotrivă, toate 
DEEE ar trebui, în principiu, să se regăsească în sfera de aplicare a directivei. Acest lucru 
corespunde unei cerințe importante în cadrul revizuirii directivei: garantarea certitudinii 
juridice. Excepțiile de la domeniul de aplicare trebuie stipulate în directivă chiar de către 
legiuitor. O listă exhaustivă de produse nu poate fi satisfăcătoare, ținând seama de faptul că 
piața produselor electrice și electronice evoluează în mod rapid, ceea ce ar necesita revizuirea 
în permanență a directivei, fără ca aceasta să poată fi vreodată la zi.

Echipamente cu dublă utilizare

O clarificare ulterioară se referă la echipamentele cu dublă utilizare. Aparatele care pot fi 
utilizate atât în scop personal, cât și profesional, creează probleme în ceea ce privește 
clasificarea lor ca aparate de tip „B2C” (întreprindere față de consumator) sau de tip „B2B” 
(de la întreprindere la întreprindere). În cazul multor echipamente, nu se poate prevedea 
dinainte dacă vor fi utilizate de un consumator sau de o întreprindere. De cele mai multe ori, 
colectarea deșeurilor de echipamente de la utilizatorii casnici este mai costisitoare. În acest 
caz există pericolul ca aceste echipamente să fie declarate ca nefiind echipamente utilizate în 
mediul casnic, ceea ce ar reprezenta un risc pentru finanțarea deșeurilor de echipamente 
utilizate în mediul casnic. Din acest motiv, este necesar ca legiuitorul să elaboreze 
reglementări simple și clare.

Normele în materie de colectare, tratare și reciclare

Nivelurile de calitate în materie de colectare, tratare și reciclare a deșeurilor de echipamente 
sunt extrem de diferite în prezent, fiind nevoie de măsuri urgente pentru a remedia această 



PE430.635v03-00 40/40 PR\807375RO.doc

RO

situație pentru binele mediului. Metodele necorespunzătoare de colectare, tratare și reciclare 
au un impact grav asupra mediului, iar diferențele în materie de calitate dăunează concurenței. 
Elaborarea de norme în materie de colectare, tratare și reciclare poate inversa această tendință. 
În plus, a devenit clar că unele state membre nu dispun încă de un număr satisfăcător de 
instalații de reciclare adecvate, ceea ce câteodată reprezintă un obstacol în calea competiției 
între sistemele colective de colectare. 

Costurile prevăzute

Producătorii ar trebui să includă costurile rezultate în urma colectării și tratării în prețul 
produsului, astfel încât să existe un stimulent pentru reducerea acestor costuri. Aplicarea unor 
taxe forfetare nediferențiate la produse diferite de același tip, lucru care se întâmplă adesea în 
țări în care aceste costuri sunt indicate separat, nu oferă consumatorilor nicio informație cu 
privire la costurile de tratare și reciclare. Costurile forfetare nu reflectă nici costurile efective 
la finalul duratei de utilizare, și nici impactul produsului asupra mediului. În plus, 
echipamentele care, la sfârșitul perioadei de utilizare, păstrează o valoare pozitivă, nu sunt 
luate în considerare în costurile declarate. Instrumentul s-a dovedit, prin urmare, ineficace în 
privința informării consumatorilor cu privire la reciclarea unui produs. 

Amendamentele propuse au ca scop creșterea ratei de colectare separată, reducerea pierderilor 
de deșeuri de echipamente în cadrul sistemului DEEE, precum și evitarea transporturilor 
ilegale, ameliorând, astfel, tratarea deșeurilor electrice și electronice. De asemenea, este 
necesar să se diminueze formalitățile administrative actuale la nivel național și, prin aceasta, 
obstacolele din calea pieței interne.


