
PR\874216RO.doc PE469.957v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2008/0241(COD)

2.8.2011

***II
PROIECT DE RECOMANDARE 
PENTRU A DOUA LECTURĂ
referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării 
directivei Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (reformare)
(0000/11 – C7-0000/2011 – 2008/0241(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Karl-Heinz Florenz



PE469.957v01-00 2/70 PR\874216RO.doc

RO

PR_COD_2am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act 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.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European 
și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (reformare)
(0000/11 – C7-0000/2011 – 2008/0241(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (0000/11 – C7-0000/2011),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0810),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

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

Amendamentul 1

Poziția Consiliului
Considerentul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) Prezenta directivă are ca obiectiv 
contribuirea la obținerea unei producții și a 
unui consum durabil, ca primă prioritate, 
prevenirea producerii de DEEE și, în plus, 
reutilizarea, reciclarea și alte forme de 
valorificare a acestor deșeuri, astfel încât să 
se reducă volumul de deșeuri eliminate și 
să se sprijine utilizarea eficientă a 
resurselor. Prezenta directivă urmărește, de 
asemenea, îmbunătățirea performanțelor de 
mediu ale tuturor operatorilor implicați în 
ciclul de viață al EEE, precum producători, 
distribuitori și consumatori și, în special, 

(6) Prezenta directivă are ca obiectiv 
contribuirea la obținerea unei producții și a 
unui consum durabil, ca primă prioritate, 
prevenirea producerii de DEEE și, în plus, 
reutilizarea, reciclarea și alte forme de 
valorificare a acestor deșeuri, astfel încât să 
se reducă volumul de deșeuri eliminate și 
să se sprijine utilizarea eficientă a 
resurselor și recuperarea materiilor prime 
de importanță critică. Prezenta directivă 
urmărește, de asemenea, îmbunătățirea 
performanțelor de mediu ale tuturor 
operatorilor implicați în ciclul de viață al 

                                               
1 Texte adoptate, 3.2.2011, P7_TA-PROV(2011)0037.
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operatori care sunt direct implicați în 
colectarea și tratarea DEEE. În special, 
abordările naționale diferite ale principiului 
responsabilității producătorului pot duce la 
deosebiri considerabile la nivelul sarcinii 
financiare suportate de agenții economici.
Diferențele între politicile naționale privind 
gestionarea DEEE compromit eficiența 
politicilor de reciclare. Din acest motiv, ar 
trebui să se prevadă criterii esențiale la
nivelul Uniunii.

EEE, precum producători, distribuitori și
consumatori și, în special, operatori care 
sunt direct implicați în colectarea și 
tratarea DEEE. În special, abordările 
naționale diferite ale principiului 
responsabilității producătorului pot duce la 
deosebiri considerabile la nivelul sarcinii 
financiare suportate de agenții economici.
Diferențele între politicile naționale privind 
gestionarea DEEE compromit eficiența 
politicilor de reciclare. Din acest motiv, ar 
trebui să se prevadă criterii esențiale la
nivelul Uniunii și să se stabilească 
standarde europene pentru colectarea și 
tratarea DEEE.

Or. de

Justificare

Este vorba despre reintroducerea poziției Parlamentului European în primă lectură. 
Recuperarea materiilor prime de importanță critică este un aspect esențial al prezentei 
directive și, din acest motiv, ar trebui să fie menționată. Elaborarea unor standarde europene 
în domeniul colectării și tratării EEE este importantă și pentru o reciclare eficientă, 
ecologică.

Amendamentul 2

Poziția Consiliului
Considerentul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) O serie de definiții ar trebui incluse în 
prezenta directivă pentru a preciza 
domeniul de aplicare a acesteia. Cu toate 
acestea, în cadrul unei revizuiri a 
domeniului de aplicare, definiția EEE ar 
trebui îmbunătățită prin clarificarea 
acesteia. Până la stabilirea acestui aspect 
în cadrul legislației Uniunii, statele 
membre pot continua să aplice măsurile 
naționale și practicile curente relevante, 
cu respectarea dreptului Uniunii.

eliminat

Or. de
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Justificare

Definițiile urmează să fie clarificate în directivă și ele nu trebuie să conducă la fragmentarea 
pieței interne prin aplicări și practici diferite la nivel național.

Amendamentul 3

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În cadrul măsurilor de punere în 
aplicare din Directiva 2009/125/CE, ar 
trebui, după caz, să fie stabilite cerințe în 
materie de proiectare ecologică care 
facilitează reutilizarea, demontarea și 
valorificarea DEEE. Pentru a optimiza 
reutilizarea și valorificarea prin proiectarea 
produsului, întregul ciclu de viață al 
produsului ar trebui luat în considerare.

(10) În cadrul măsurilor de punere în 
aplicare din Directiva 2009/125/CE, ar 
trebui să fie stabilite cerințe în materie de 
proiectare ecologică care facilitează 
reutilizarea, demontarea și valorificarea 
DEEE. Pentru a optimiza reutilizarea și 
valorificarea prin proiectarea produsului, 
întregul ciclu de viață al produsului ar 
trebui luat în considerare.

Or. de

Justificare

Proiectarea ecologică a produselor relevante din punctul de vedere al consumului de energie 
nu este relevantă doar în ceea ce privește consumul de energie al unui produs, ci și pentru o 
reutilizare, demontare și valorificare mai ușoară a echipamentelor electrice și electronice. 
Includerea etapei de reciclare în procesul de proiectare poate avea ca rezultat intensificarea 
și optimizarea reciclării și recuperării materiilor prime. Din acest motiv, aceste criterii ar 
trebui incluse în Directiva 2009/125/CE.

Amendamentul 4

Poziția Consiliului
Considerentul 13

Poziția Consiliului Amendamentul

(13) Colectarea separată reprezintă o 
condiție prealabilă pentru a asigura tratarea 
specifică și reciclarea DEEE și este 
necesară pentru atingerea nivelului ales de 
protecție a sănătății umane și a mediului în 
Uniune. Consumatorii trebuie să contribuie 
activ la succesul acestui tip de colectare și 

(13) Colectarea separată reprezintă o 
condiție prealabilă pentru a asigura tratarea 
specifică și reciclarea DEEE și este 
necesară pentru atingerea nivelului ales de 
protecție a sănătății umane și a mediului în 
Uniune. Consumatorii trebuie să contribuie 
activ la succesul acestui tip de colectare și 
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trebuie încurajați să predea DEEE. În acest 
scop, ar trebui create instalații adecvate 
pentru predarea DEEE, inclusiv puncte 
publice de colectare, la care gospodăriile 
particulare să-și poată preda, cel puțin 
gratuit, deșeurile. Distribuitorii joacă un rol 
important în asigurarea succesului 
colectării de DEEE.

trebuie încurajați să predea DEEE. În acest 
scop, ar trebui create instalații adecvate 
pentru predarea DEEE, inclusiv puncte 
publice de colectare, la care gospodăriile 
particulare să-și poată preda, cel puțin 
gratuit, deșeurile. Distribuitorii, 
administrațiile locale și operatorii 
întreprinderilor de valorificare joacă cu 
toții un rol important în asigurarea 
succesului colectării și tratării de DEEE.

Or. de

Justificare

Este vorba despre reintroducerea poziției Parlamentului European în primă lectură. 
Distribuitorii, precum și administrațiile locale și întreprinderile de reciclare joacă un rol 
important în aplicarea cu succes a prezentei directive.

Amendamentul 5

Poziția Consiliului
Considerentul 14

Poziția Consiliului Amendamentul

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecție și a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Uniunii, 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. 1005/2009 și de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006. Datele cuprinse în evaluarea 

(14) În scopul atingerii nivelului ales de 
protecție și a obiectivelor de mediu 
armonizate ale Uniunii, 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. 1005/2009 și de Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006. Datele cuprinse în evaluarea 
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impactului arată că 65% din EEE 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. Este 
oportun să se prevadă cerințe minime 
pentru transferurile de EEE folosite 
suspectate de a fi DEEE, în aplicarea 
cărora statele membre pot ține seama de 
orice orientări relevante ale 
corespondenților elaborate în contextul 
punerii în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1013/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri.

impactului arată că 65% din EEE 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 sau să facă obiectul unei tratări 
corespunzătoare, dar fără raportarea 
cantităților tratate. Aceasta duce la 
pierderea unor materii prime secundare 
valoroase, la degradarea mediului și 
furnizarea unor date inexacte. Pentru a se 
evita acest lucru, sunt necesare stabilirea 
unui obiectiv de colectare ambițios, 
obligația ca toți actorii care colectează 
DEEE să asigure tratarea 
corespunzătoare din punct de vedere 
ecologic a acestora, precum și obligația ca 
volumele colectate, manipulate și tratate 
să fie raportate. Este deosebit de 
important ca statele membre să se asigure 
că prezenta directivă este aplicată în mod 
eficient, mai ales în ceea ce privește 
controlul echipamentelor electrice și 
electronice scoase de pe teritoriul Uniunii. 
Este oportun să se prevadă cerințe minime 
pentru transferurile de EEE folosite 
suspectate de a fi DEEE, în aplicarea 
cărora statele membre pot ține seama de 
orice orientări relevante ale 
corespondenților elaborate în contextul 
punerii în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1013/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri.

Or. de

Justificare

Este vorba despre reintroducerea poziției Parlamentului European în primă lectură. 
Colectarea corectă a datelor este importantă pentru executarea și verificarea punerii în 
aplicare a directivei. Toți actorii implicați în colectare și tratare trebuie să acționeze în 
conformitate cu directiva. Controlarea transferurilor de echipamente uzate este deosebit de 
importantă pentru a pune capăt transferurilor ilegale.



PE469.957v01-00 10/70 PR\874216RO.doc

RO

Amendamentul 6

Poziția Consiliului
Considerentul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

(17) Valorificarea, pregătirea pentru 
reutilizare și reciclarea echipamentelor ar 
trebui considerate ca făcând parte din 
obiectivele definite în prezenta directivă 
doar dacă această valorificare, pregătire 
pentru reutilizare și reciclare nu contravine 
altor dispoziții legale ale Uniunii sau 
naționale aplicabile echipamentelor.

(17) Valorificarea, pregătirea pentru 
reutilizare și reciclarea echipamentelor ar 
trebui considerate ca făcând parte din 
obiectivele definite în prezenta directivă 
doar dacă această valorificare, pregătire 
pentru reutilizare și reciclare nu contravine 
altor dispoziții legale ale Uniunii sau 
naționale aplicabile echipamentelor. 
Asigurarea valorificării adecvate, a 
pregătirii echipamentului pentru 
reutilizare și reciclarea corespunzătoare a 
echipamentelor sunt foarte importante 
pentru a asigura o utilizare înțeleaptă a 
resurselor și pentru o aprovizionare 
optimizată cu resurse.

Or. de

Justificare

Este vorba despre reintroducerea poziției Parlamentului European în primă lectură. O 
valorificare eficientă a DEEE are o semnificație deosebită pentru protecția mediului, dar și 
pentru recuperarea materiilor prime.

Amendamentul 7

Poziția Consiliului
Considerentul 19

Poziția Consiliului Amendamentul

(19) Este important ca utilizatorii de EEE 
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

(19) Este important ca utilizatorii de EEE 
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 
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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 Uniuni, 
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 ar trebui să răspundă de 
finanțarea gestionării deșeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 
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.

exporturilor ilegale, statele membre ar 
trebui să încurajeze toate părțile implicate 
în manipularea DEEE să contribuie la 
realizarea obiectivelor prezentei directive. 
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 le 
solicite producătorilor să asigure tratarea 
tuturor DEEE colectate. Pentru ca 
acestea să poată fi tratate corespunzător, 
consumatorilor ar trebui să le revină 
responsabilitatea de a se asigura că 
echipamentele electrice și electronice 
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 ar trebui să răspundă de 
finanțarea gestionării deșeurilor provenite 
de la propriile produse. Producătorul ar 
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. În cazul echipamentelor cu un ciclu 
de viață îndelungat, care intră pentru 
prima dată sub incidența directivei, ca de 
exemplu modulele fotovoltaice, ar trebui 
să fie posibilă utilizarea cât mai eficientă 
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a structurilor existente pentru colectare și 
valorificare, cu condiția respectării unor 
cerințe conforme cu prezenta directivă. În 
special, nu ar trebui create obstacole 
pentru sisteme consacrate la nivel 
european datorită caracterului lor 
favorabil pieței interne.

Or. de

Justificare

Este vorba despre reintroducerea poziției Parlamentului European în primă lectură. 
Infrastructurile existente și consacrate ar trebui să se ocupe în continuare de colectarea 
DEEE. Finanțarea colectării direct de la gospodării nici nu influențează proiectarea 
echipamentelor și nici nu prezintă alte avantaje ecologice, iar 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 8

Poziția Consiliului
Considerentul 20

Poziția Consiliului 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 
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.

eliminat

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 9

Poziția Consiliului
Considerentul 25

Poziția Consiliului Amendamentul

(25) Pentru a evalua atingerea obiectivelor 
prezentei directive, sunt necesare 
informații în legătură cu greutatea EEE 
introduse pe piața Uniunii și în legătură cu 
ratele de colectare, pregătire pentru 
reutilizare, inclusiv pregătirea pentru 
utilizare a aparatelor întregi în măsura 
posibilului, valorificare sau reciclare și 
exportare a DEEE colectate în conformitate 
cu prezenta directivă. În scopul calculării 
ratelor de colectare, ar trebui elaborată o
metodologice comună pentru calcularea 
greutății EEE, pentru a clarifica faptul că
acest termen include greutatea reală a 
întregului echipament sub forma în care 
este pus la dispoziție pe piață, inclusiv 
toate componentele, subansamblele, 
accesoriile și produsele consumabile, cu 
excepția ambalajelor, a bateriilor, a 
instrucțiunilor de utilizare și a manualelor.

(25) Pentru a evalua atingerea obiectivelor 
prezentei directive, sunt necesare 
informații în legătură cu greutatea EEE 
introduse pe piața Uniunii și în legătură cu 
ratele de colectare, pregătire pentru 
reutilizare, inclusiv pregătirea pentru 
utilizare a aparatelor întregi în măsura 
posibilului, valorificare sau reciclare și 
exportare a DEEE colectate în conformitate 
cu prezenta directivă. În scopul calculării 
ratelor de colectare, ar trebui elaborată o
metodologie comună pentru calcularea 
greutății EEE și în acest context ar trebui 
să se analizeze dacă acest termen include 
greutatea reală a întregului echipament sub 
forma în care este pus la dispoziție pe 
piață, inclusiv toate componentele, 
subansamblele, accesoriile și produsele 
consumabile, cu excepția ambalajelor, a 
bateriilor, a instrucțiunilor de utilizare și 
a manualelor.

Or. de

Amendamentul 10

Poziția Consiliului
Considerentul 27

Poziția Consiliului Amendamentul

(27) Statele membre ar trebui să asigure 
un flux adecvat de informații pentru a 
permite punerea în aplicare a prezentei 
directive cu respectarea deplină a 

(27) Pentru a elimina obstacolele actuale 
din calea funcționării pieței interne, 
povara administrativă ar trebui redusă 
prin uniformizarea procedurilor de 
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cerințelor pieței interne, și anume în ceea 
ce privește evitarea repetării cerințelor 
pentru producători.

înregistrare și de raportare și prin 
evitarea taxelor multiple în cazul unor 
înregistrări multiple în fiecare stat 
membru. În special, ar trebui să se 
renunțe la cerința ca producătorii să aibă 
un sediu social într-un stat membru în 
care dorește să introducă pe piață 
echipamente electrice și electronice. În 
acest sens, ar trebui să fie suficientă 
numirea unui reprezentant legal care are 
sediul în statul membru respectiv.

Or. de

Justificare

Experiența acumulată în urma aplicării directivei actuale privind DEEE a 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. Conform 
evaluării de impact, se pot evita costuri birocratice de 66 de milioane de euro într-un an. Din 
acest motiv, trebuie să se promoveze armonizarea înregistrării și a raportării, precum și 
interoperabilitatea registrelor naționale, în beneficiul funcționării pieței interne. Restabilirea 
poziției PE.

Amendamentul 11

Poziția Consiliului
Considerentul 28

Poziția Consiliului Amendamentul

(28) Competența de a adopta acte în 
concordanță cu articolul 290 din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene
(TFEU) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește adaptarea anexelor IV, VII, 
VIII și IX la progresul științific și tehnic 
și al adoptării unor norme de completare a 
normelor prevăzute de prezenta directivă în 
ceea ce privește cerințele tehnice pentru 
colectarea și echivalența tratării deșeurilor 
atunci când deșeurile sunt transportate în 
afara Uniunii. Este deosebit de important 
ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci 
când pregătește și elaborează acte delegate, 

(28) Competența de a adopta acte în 
concordanță cu articolul 290 din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene
(TFEU) ar trebui delegată Comisiei în ceea 
ce privește adoptarea dispozițiilor 
tranzitorii referitoare la ratele de 
colectare și la metoda de stabilire a 
cantității de deșeuri măsurate în funcție 
de greutate, adoptarea unor norme de 
completare a normelor prevăzute de 
prezenta directivă în ceea ce privește 
cerințele tehnice pentru colectarea și 
echivalența tratării deșeurilor atunci când 
deșeurile sunt transportate în afara Uniunii, 
cerințele minime și metodologia de calcul 
al nivelului garanțiilor, definiția pentru 
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ar trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

„DEEE de volum foarte mic” și pentru 
„microîntreprinderile care își desfășoară 
activitatea pe o suprafață foarte mică”, 
adaptarea anexelor IV, VII, VIII și IX la 
progresul științific și tehnic și în ceea ce 
privește adoptarea unor dispoziții mai 
clare referitoare la inspecție și control.
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, în 
timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. de

Justificare

Sunt enumerate aici toate actele delegate stabilite în directivă. Este vorba despre 
reintroducerea poziției Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 12

Poziția Consiliului
Articolul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prezenta directivă stabilește măsuri vizând 
protejarea mediului și a sănătății umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării și gestionării 
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice (DEEE), precum și prin 
reducerea efectelor globale ale utilizării 
resurselor și îmbunătățirea eficienței 
utilizării acestora.

Prezenta directivă stabilește măsuri vizând 
protejarea mediului și a sănătății umane 
prin prevenirea sau reducerea efectelor 
negative ale generării și gestionării
deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice (DEEE), precum și prin 
reducerea efectelor negative ale utilizării 
resurselor și îmbunătățirea eficienței 
utilizării acestora, în conformitate cu 
articolele 1 și 4 din Directiva 2008/98/CE.
Prezenta directivă impune tuturor 
operatorilor implicați în ciclul de viață al 
produsului să-și amelioreze standardele 
ecologice, contribuind astfel la o 
producție și valorificare de tip durabil.
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Or. de

Justificare

Trimiterea la principiile directivei-cadru privind deșeurile (principiile evitării deșeurilor și 
ierarhizarea deșeurilor) a fost inclusă doar în considerentul 6. Dat fiind faptul că, în 
directiva inițială privind DEEE, a fost scoasă în evidență performanța de mediu a tuturor 
părților implicate, acest aspect ar trebui menținut în mod explicit. Directiva DEEE din 2003 
prevede o îmbunătățire a standardelor de mediu aplicate tuturor operatorilor implicați în 
EEE și DEEE de-a lungul întregului ciclu de viață al echipamentelor. Acest aspect legislativ 
ar trebui conservat și, deci, nu ar trebui eliminat din articolul 1.

Amendamentul 13

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Prezenta directivă se aplică echipamentelor 
electrice și electronice (EEE) după cum 
urmează:

Prezenta directivă, sub rezerva alineatului 
(3), se aplică tuturor echipamentelor 
electrice și electronice.

(a) de la …* până la …** (perioadă de
tranziție) pentru EEE incluse în 
categoriile enumerate în anexa I. Anexa 
II cuprinde o listă orientativă a EEE care 
fac parte din categoriile prevăzute în 
anexa I.
(b) de la ...***, pentru EEE incluse în 
categoriile enumerate în anexa III. Anexa 
IV cuprinde o listă orientativă a EEE care 
fac parte din categoriile prevăzute în 
anexa III.
________
* JO: de introdus data intrării în vigoare a 
prezentei directive.
** JO: de introdus data - 6 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.
*** JO: de introdus data - 6 ani și o zi de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de
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Justificare

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. Gruparea în categorii individuale a condus la interpretări foarte diferite în 
statele membre, lucru care ar trebui evitat. În plus, în acest mod se poate ține seama de noi 
produse care altfel ar impune o revizuire a directivei pentru a include acestea în domeniul de 
aplicare.

Amendamentul 14

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Pe parcursul perioadei de tranziție 
menționate la alineatul (1) litera (a)
prezenta directivă nu se aplică niciunuia 
dintre următoarele EEE:

(3) Prezenta directivă nu se aplică
următoarelor echipamente electrice și 
electronice:

Or. de

Justificare

Ca urmare a amendamentului la articolul 2 alineatul (1) este necesar ca, odată cu domeniul 
de aplicare deschis, legiuitorul să stabilească și excepții.

Amendamentul 15

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ca) echipamente proiectate pentru a fi 
trimise în spațiu;

Or. de

Justificare

Nu este vorba despre o modificare de fond, ci doar despre modificarea poziției în cadrul 
alineatului de la articolul 2 [a se vedea și amendamentul la articolul 2 alineatul (4)].
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Amendamentul 16

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(cb) unelte industriale fixe de mari 
dimensiuni;

Or. de

Justificare

Nu este vorba despre o modificare de fond, ci doar despre modificarea poziției în cadrul 
alineatului de la articolul 2 [a se vedea și amendamentul la articolul 2 alineatul (4)].

Amendamentul 17

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(cc) instalații fixe de mari dimensiuni, cu 
excepția instalațiilor formate din module 
fotovoltaice, precum și a corpurilor de 
iluminat;

Or. de

Justificare

În ceea ce privește instalațiile fixe de mari dimensiuni, nu este vorba despre o modificare de 
fond [AM articolul 2 alineatul (4)]. În ceea ce privește modulele fotovoltaice, este vorba 
despre o clarificare. Sistemele de iluminat nu ar trebui excluse, deoarece în caz contrar până 
la 75% dintre corpurile de iluminat ar fi excluse din domeniul de aplicare al directivei și, 
implicit, din finanțarea echipamentelor vechi. După dezinstalare, componentele nu se mai 
diferențiază de alte corpuri de iluminat. În acest caz, multe dintre corpurile de iluminat nu ar 
fi finanțate, însă ar ajunge totuși la punctele de colectare („echipamente orfane”).
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Amendamentul 18

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cd (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(cd) mijloace de transport de persoane sau 
de marfă, exclusiv vehiculele electrice cu 
două roți care nu sunt omologate;

Or. de

Justificare

Nu este vorba despre o modificare de fond, ci doar despre modificarea poziției în cadrul 
alineatului de la articolul 2 [a se vedea și amendamentul la articolul 2 alineatul (4)].

Amendamentul 19

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3 – litera ce (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ce) echipamente mobile fără destinație 
rutieră accesibile exclusiv pentru uz 
profesional;

Or. de

Justificare

Nu este vorba despre o modificare de fond, ci doar despre modificarea poziției în cadrul 
alineatului de la articolul 2 [a se vedea și amendamentul la articolul 2 alineatul (4)].

Amendamentul 20

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cf (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(cf) echipamente proiectate special doar 
în scopuri de cercetare și dezvoltare și 
accesibile doar în cadrul unor tranzacții 



PE469.957v01-00 20/70 PR\874216RO.doc

RO

între întreprinderi;

Or. de

Justificare

Nu este vorba despre o modificare de fond, ci doar despre modificarea poziției în cadrul 
alineatului de la articolul 2 [a se vedea și amendamentul la articolul 2 alineatul (4)].

Amendamentul 21

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 3 – litera cg (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(cg) dispozitivele medicale și dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro, atunci 
când se preconizează că aceste dispozitive 
vor fi infectate înaintea încheierii ciclului 
de viață, precum și dispozitivele medicale 
implantabile active;

Or. de

Justificare

Nu este vorba despre o modificare de fond, ci doar despre modificarea poziției în cadrul 
alineatului de la articolul 2 [a se vedea și amendamentul la articolul 2 alineatul (4)].

Amendamentul 22

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

În plus față de echipamentele menționate 
la alineatul (3), începând cu …*, prezenta 
directivă nu se aplică următoarelor EEE:

eliminat

(a) echipamente proiectate pentru a fi 
trimise în spațiu;
(b) unelte industriale fixe de mari 
dimensiuni;

(c) instalații fixe de mari dimensiuni;
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(d) mijloace de transport de persoane sau 
de marfă, exclusiv vehiculele electrice cu 
două roți care nu sunt omologate;
(e) echipamente mobile fără destinație 
rutieră accesibile exclusiv pentru uz 
profesional;
(f) echipamente proiectate special doar în 
scopuri de cercetare și dezvoltare și 
accesibile doar în cadrul unor tranzacții 
între întreprinderi;
(g) dispozitivele medicale și dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro, atunci 
când se preconizează că aceste dispozitive 
vor fi infectate înaintea încheierii ciclului 
de viață, precum și dispozitivele medicale 
implantabile active.
________
* JO: de introdus data - 6 ani și o zi de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de

Justificare

Din cauza domeniului de aplicare deschis este necesar ca, odată cu domeniul de aplicare 
deschis, legiuitorul să stabilească și o listă de excepții. În ceea ce privește excepțiile, nu este 
vorba despre o modificare de fond, ci doar despre modificarea poziției în cadrul articolului 2 
[a se vedea și amendamentul la articolul 2 alineatul (3)].

Amendamentul 23

Poziția Consiliului
Articolul 2 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

Până la ...*, Comisia revizuiește domeniul 
de aplicare a prezentei directive stabilit la 
punctul (b) din alineatul (1), inclusiv 
parametrii pentru a face distincția între 
echipamentele de dimensiuni mari și cele 
de dimensiuni mici din anexa III, și 
prezintă un raport în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului.
Raportul este însoțit de un proiect 

Până la ...* și ulterior la fiecare cinci ani, 
Comisia revizuiește domeniul de aplicare a 
prezentei directive și prezintă un raport în 
acest sens Parlamentului European și 
Consiliului. Raportul este însoțit de un 
proiect legislativ, după caz.
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legislativ, după caz.

________
* JO: de introdus data - 3 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

_______
* 5 ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Este vorba despre reintroducerea poziției Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 24

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) „echipamente mobile fără destinație 
rutieră” înseamnă echipamente care dispun 
de o sursă proprie de energie, a căror 
funcționare în timpul lucrului necesită fie 
mobilitate, fie o mișcare continuă sau semi-
continuă între o succesiune de puncte de 
lucru fixe;

(d) „echipamente mobile fără destinație 
rutieră” înseamnă echipamente a căror 
funcționare în timpul lucrului necesită fie 
mobilitate, fie o mișcare continuă sau semi-
continuă între o succesiune de puncte de 
lucru fixe sau echipamente care 
funcționează fără deplasare, dar care pot 
fi dotate cu mijloace care să permită să fie 
deplasate mai ușor dintr-un loc în altul;

Or. de

Justificare

Aparatele construite la fel, care sunt identice din punct de vedere al structurii și al 
materialelor și se diferențiază doar prin faptul că au un cablu sau o sursă proprie de 
alimentare cu energie, nu ar trebui să fie tratate diferit. În plus, în cazul anumitor procese de 
producție, utilajele folosite trebuie să fie mobile, deoarece în caz contrar lanțul de producție 
fie nu funcționează, fie nu funcționează corect. Aceste aparate însă nu sunt deplasate în 
timpul funcționării.
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Amendamentul 25

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Poziția Consiliului Amendamentul

(f) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care, indiferent de 
tehnica de vânzare utilizată, inclusiv 
comunicarea la distanță în conformitate cu 
Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 1997 
privind protecția consumatorilor cu privire 
la contractele  la distanță:

(f) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care, indiferent de 
tehnica de vânzare utilizată, inclusiv 
comunicarea la distanță în conformitate cu 
Directiva 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 mai 1997 
privind protecția consumatorilor cu privire 
la contractele  la distanță:

(i) are sediul într-un stat membru și
fabrică EEE sub propriul nume sau propria 
marcă comercială sau comisionează 
proiectarea ori fabricarea de EEE și 
introduce pe piață aceste echipamente sub 
propriul nume sau propria marcă 
comercială pe teritoriul statului membru 
respectiv;

(i) are sediul în Uniune și fabrică EEE sub 
propriul nume sau propria marcă 
comercială sau comisionează proiectarea 
ori fabricarea de EEE și introduce pe piață 
aceste echipamente sub propriul nume sau 
propria marcă comercială pe teritoriul
Uniunii;

(ii) are sediul într-un stat membru și 
revinde pe teritoriul statului membru
respectiv sub propriul nume sau propria 
marcă comercială echipamente produse de 
alți furnizori, un revânzător nefiind 
considerat „producător” atunci când marca 
producătorului figurează pe echipament 
conform punctului (i);

(ii) are sediul în Uniune și revinde pe 
teritoriul Uniunii respectiv sub propriul 
nume sau propria marcă comercială 
echipamente produse de alți furnizori, un 
revânzător nefiind considerat „producător” 
atunci când marca producătorului figurează 
pe echipament conform punctului (i);

(iii) are sediul într-un stat membru și 
introduce pe piața statului membru 
respectiv, cu titlu profesional, EEE, dintr-o 
țară terță sau dintr-un alt stat membru; sau

(iii) are sediul în Uniune și introduce pe 
piața Uniunii, cu titlu profesional, EEE, 
dintr-o țară terță sau dintr-un alt stat 
membru; sau

(iv) vinde EEE prin mijloace de 
comunicare la distanță direct gospodăriilor 
particulare sau utilizatorilor în afara 
gospodăriilor particulare, într-un stat 
membru, și are sediul într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță.

(iv) vinde EEE prin mijloace de 
comunicare la distanță direct gospodăriilor 
particulare sau utilizatorilor în afara 
gospodăriilor particulare, într-un stat 
membru, și are sediul într-un alt stat 
membru sau într-o țară terță.

Or. de
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Justificare

Nach dem Impact Assessment der KOM sind aufgrund verminderter bürokratischer Hürden 
Kosteneinsparungen iHv 66 Mio € / Jahr möglich, wenn der europäische Ansatz gewählt 
wird. Der direkte Fernabsatz stellt einen wichtigen Aspekt dar, so dass eine genauere 
Betrachtung sinnvoll ist. Aber es ist auch hier von einem europäischen Ansatz auszugehen, 
der Hersteller soll sich nur einmal registrieren müssen. Dies legt das AM zu Artikel 17 fest. 
Das EP fordert den Verkauf von EEE mittels Fernabsatz zu vereinfachen (Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel [2010/2012(INI]).

Amendamentul 26

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera j

Poziția Consiliului Amendamentul

(j) „a face disponibil pe piață” înseamnă 
orice tip de furnizare a unui produs spre 
distribuire, consum sau utilizare pe piața
unui stat membru în cursul unei activități 
comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie 
gratuit;

(j) „a face disponibil pe piață” înseamnă 
orice tip de furnizare a unui produs spre 
distribuire, consum sau utilizare pe piața
Uniunii în cursul unei activități 
comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie 
gratuit;

Or. de

Justificare

Definind la nivel național conceptul de „a face disponibil pe piață” se generează importante 
obstacole birocratice și implicit costuri care denaturează semnificativ piața internă liberă. 
Potrivit evaluării de impact a Comisiei, prin reducerea sarcinii birocratice se pot economisi 
anual 66 de milioane de euro dacă se optează pentru abordarea la nivel european.

Amendamentul 27

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Poziția Consiliului Amendamentul

(k) „introducere pe piață” înseamnă 
acțiunea de a face un produs disponibil 
pentru prima dată pe piața de pe teritoriul 
unui stat membru, cu titlu profesional;

(k) „introducere pe piață” înseamnă 
acțiunea de a face un produs disponibil 
pentru prima dată pe piața Uniunii, cu titlu 
profesional;

Or. de
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Justificare

Definind la nivel național conceptul de „a face disponibil pe piață” se generează importante 
obstacole birocratice și implicit costuri care denaturează semnificativ piața internă liberă. 
Potrivit evaluării de impact a Comisiei, prin reducerea sarcinii birocratice se pot economisi 
anual 66 de milioane de euro dacă se optează pentru abordarea la nivel european.

Amendamentul 28

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Poziția Consiliului Amendamentul

(l) „înlăturare” înseamnă manipularea 
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică ce are ca rezultat constituirea 
substanțelor, amestecurilor și 
componentelor periculoase într-un flux 
identificabil sau într-o parte identificabilă a 
unui flux. O substanță, un amestec sau o 
componentă este identificabilă dacă poate 
fi monitorizată pentru a stabili dacă tratarea 
sa este sigură din punct de vedere ecologic;

(l) „înlăturare” înseamnă manipularea 
manuală, mecanică, chimică sau 
metalurgică în urma căreia rezultă, la 
finalul procedeului de tratare, substanțe, 
amestecuri și componente periculoase într-
un flux identificabil sau într-o parte 
identificabilă a unui flux. O substanță, un 
amestec sau o componentă este 
identificabilă dacă poate fi monitorizată 
pentru a stabili dacă tratarea sa este sigură 
din punct de vedere ecologic;

Or. de

Justificare

Nu ar trebui să se stabilească în directivă momentul în care sunt înlăturate substanțele etc. 
Ce contează, este ca acestea să fie înlăturate și, totodată, să se obțină cele mai bune rezultate 
posibile pentru mediu. Acestea trebuie înlăturate parțial ca fracțiuni identificabile, lucru care 
este posibil doar într-o etapă de prelucrare ulterioară, nu și de la început. Dezvoltarea unor 
noi tehnologii de reciclare ar fi îngreunată de indicarea momentului în care trebuie 
înlăturată o anume substanță. Din acest motiv, sprijinim propunerea inițială a Comisiei.

Amendamentul 29

Poziția Consiliului
Articolul 3 – alineatul 1 – litera oa (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(oa) „aparate de mici dimensiuni” 
înseamnă aparatele care, în principiu, pot 
fi mutate și care, în principiu, nu sunt 
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destinate să rămână în același loc pe 
întreaga durată a ciclului lor de utilizare.

Or. de

Justificare

Se reintroduce aici definiția pentru „aparate mici” din anexa IA a poziției Parlamentului. 
Această definiție este necesară pentru articolul 5 alineatul (1) și articolul 7 alineatul (6).

Amendamentul 30

Poziția Consiliului
Articolul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

Statele membre încurajează, fără a aduce 
atingere cerințelor din legislația 
Uniunii privind proiectarea produsului 
inclusiv Directiva 2009/125/CE, 
cooperarea dintre producători și agenții de 
reciclare și adoptarea de măsuri care să 
promoveze proiectarea și producerea de 
EEE, în special pentru a facilita 
reutilizarea, demontarea și valorificarea 
DEEE, precum și a componentelor și 
materialelor lor. În acest sens, statele 
membre iau măsurile necesare pentru ca 
producătorii să nu împiedice, prin 
caracteristici specifice de proiectare sau 
prin procedee specifice de fabricare, 
reutilizarea DEEE, cu excepția cazului în 
care aceste caracteristici specifice de 
proiectare sau procedee specifice de 
fabricare prezintă avantaje determinante, 
de exemplu în ceea ce privește protecția 
mediului și/sau cerințele de siguranță.

Statele membre încurajează, fără a aduce 
atingere cerințelor din legislația 
Uniunii privind proiectarea produsului 
inclusiv Directiva 2009/125/CE, 
cooperarea dintre producători și agenții de 
reciclare și adoptarea de măsuri care să 
promoveze proiectarea și producerea de 
EEE, în special pentru a facilita 
reutilizarea, demontarea și valorificarea 
DEEE, precum și a componentelor și 
materialelor lor. Aceste măsuri au în 
vedere buna funcționare a pieței interne.
În acest sens, statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca producătorii să nu 
împiedice, prin caracteristici specifice de 
proiectare sau prin procedee specifice de 
fabricare, reutilizarea DEEE, cu excepția 
cazului în care aceste caracteristici 
specifice de proiectare sau procedee 
specifice de fabricare prezintă avantaje 
determinante, de exemplu în ceea ce 
privește protecția mediului și/sau cerințele 
de siguranță. Cerințele de proiectare 
ecologică ce facilitează reutilizarea, 
demontarea și valorificarea DEEE și 
reducerea emisiilor de substanțe 
periculoase se stabilesc cel târziu până la 
31 decembrie 2014 în cadrul măsurilor de 
punere în aplicare adoptate în temeiul 
Directivei 2009/125/CE.
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Or. de

Justificare

Proiectarea ecologică a produselor relevante din punctul de vedere al consumului de energie 
este relevantă pentru consumul de energie al unui produs, dar și pentru o reutilizare, 
demontare și valorificare mai ușoară. Includerea etapei de reciclare în procesul de 
proiectare poate avea ca rezultat intensificarea și optimizarea reciclării. Prin aceasta se 
urmărește să se stimuleze demontarea simplă, capacitatea de reciclare mai bună, reducerea 
emisiilor periculoase și recuperarea materiilor prime secundare. Se reia poziția 
Parlamentului în primă lectură.

Amendamentul 31

Poziția Consiliului
Articolul 5 – alineatul 1

Poziția Consiliului 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 transfer termic 
care conțin substanțe cu efect de diminuare 
a stratului de ozon și gaze fluorurate cu 
efect de seră și lămpile fluorescente care 
conțin mercur.

(1) Pentru atingerea unui nivel ridicat de 
colectare separată a DEEE și tratarea 
corectă a tuturor tipurilor de DEEE, în 
special și prioritar în ceea ce privește 
echipamentele de transfer termic care 
conțin substanțe cu efect de diminuare a 
stratului de ozon și gaze fluorurate cu efect 
de seră și lămpile care conțin mercur, 
modulele fotovoltaice și aparatele de mici 
dimensiuni, inclusiv echipamentele 
informatice și de telecomunicații, statele 
membre garantează că toate DEEE sunt 
colectate separat și că nu sunt amestecate 
cu deșeurile menajere voluminoase sau 
nesortate.

Or. de

Justificare

Toate DEEE trebuie colectate separat; nu este suficient să se atingă doar o rată de colectare 
ridicată. Trebuie colectate prioritar aparatele de răcire și congelare, dar și toate lămpile 
care conțin mercur, precum și modulele fotovoltaice și aparatele de mici dimensiuni. Acestea 
din urmă conțin deseori substanțe periculoase, dar și materii prime secundare valoroase și, 
din păcate, deseori sunt aruncate în gunoiul menajer, deși acest lucru este interzis. De 
asemenea, modulele fotovoltaice ar trebui colectate de preferință separat, din cauza 
substanțelor periculoase, dar și a materiilor prime secundare valoroase pe care le conțin.
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Amendamentul 32

Poziția Consiliului
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

În acest scop, statele membre pot solicita
ca sistemele sau instalațiile de colectare, 
după caz, să prevadă separarea la punctele 
de colectare a DEEE care urmează să fie 
pregătite pentru reutilizare de alte DEEE.

Pentru a maximiza gradul de reutilizare 
al aparatelor întregi, statele membre
garantează, de asemenea, ca sistemele de 
colectare să prevadă separarea la punctele 
de colectare a DEEE care urmează să fie 
pregătite pentru reutilizare de alte DEEE, 
înainte de a fi transferate într-un alt loc.

Or. de

Justificare

Colectarea separată a aparatelor ce pot fi reutilizate este necesară pentru a permite 
aplicarea ierarhizării deșeurilor și în această directivă specială și este corelată cu o rată de 
reutilizare proprie de la articolul 11. O reutilizare rezonabilă este posibilă doar dacă 
aparatele reutilizabile sunt separate, în mod obligatoriu, cât mai repede cu putință de 
celelalte aparate vechi.

Amendamentul 33

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 1

Poziția Consiliului 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 care este calculată pe 
baza greutății totale a DEEE colectate 
într-un anumit an în statul membru în 
cauză în conformitate cu articolele 5 și 6, 
exprimată ca procent din greutatea medie 
a EEE introduse pe piață în acel stat 
membru în cei trei ani precedenți. O rată 
de colectare minimă se realizează anual și 
evoluează de la 45% în anul de raportare 
…* la 65% în anul de raportare …**. 
Până la …***, o rată de colectare separată 

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 
alineatul (1), fiecare stat membru se 
asigură că, începând cu anul 2016, se 
colectează minim 85% din DEEE produse 
pe teritoriul său.
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de cel puțin patru kilograme în medie pe 
locuitor pe an de DEEE provenite din 
gospodării particulare continuă să 
se aplice.

Fiecare stat membru se asigură că 
începând cu ...* se colectează fie cel puțin 
4kg/capita de DEEE, fie același volum de 
DEEE colectat de respectivul stat membru 
în 2010, în funcție de care dintre acestea 
două este mai mare.
Statele membre garantează că volumul de 
DEEE colectat va crește treptat între ...** 
și 2016.
Statele membre pot stabili rate de 
colectare individuale mai ambițioase și, în 
acest caz, transmit Comisiei un raport pe 
această temă.
Ratele de colectare se realizează anual.
Statele membre prezintă Comisiei 
planurile de îmbunătățire a colectării cel 
târziu până la ...**

_______
* JO: de introdus anul - 4 ani de la data
intrării în vigoare a prezentei directive.

_______
*Data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

** JO: de introdus anul - 8 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

**18 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

*** JO: de introdus data – 1 ianuarie a 
anului în care se împlinesc patru ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare
Hersteller können nicht für das Sammelziel verantwortlich gemacht werden, da sie andere 
Akteure, die WEEE sammeln, nicht kontrollieren. Der Hersteller ist keine juristische Person, 
die ein kollektives Sammelziel erfüllen kann. MS werden angehalten, gegen illegale 
Verbringung vorzugehen Die Sammelquote ist über den anfallenden Abfall zu definieren und 
nicht über den Umweg der Neugeräte Unterschiedliche Lebenszyklen von Produkten in 
Mitgliedstaaten werden berücksichtigt. Nicht saturierte Märkten werden dadurch beachtet, 
ebenso Geräte mit langem Lebenszyklus (PV-Module).

                                               
**

**
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Amendamentul 34

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Pentru a stabili daca s-a atins rata 
minimă de colectare, statele membre se 
asigură că informațiile privind DEEE 
colectate separat, în conformitate cu 
articolul 5, le sunt notificate.

(2) Pentru a stabili dacă s-a atins rata 
minimă de colectare, statele membre se 
asigură că părțile interesate comunică 
anual statelor membre, cu titlu gratuit, în 
conformitate cu articolul 16, informațiile 
despre DEEE care:

– au fost pregătite pentru refolosire sau 
trimise spre instalațiile de tratare de o 
parte interesată,

– au fost aduse la centrele de colectare în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (a),

– au fost aduse la distribuitori în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
litera (b),

– au fost colectate separat de către 
producător sau de către terți care 
acționează în numele acestuia sau

– au fost colectate separat pe alte căi.

Or. de

Justificare

Statele membre sunt responsabile de atingerea obiectivului de colectare 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. Aici trebuie 
să se clarifice că trebuie raportate toate cantitățile colectate și, de exemplu, trebuie să se țină 
seama și de cantitățile care sunt transferate direct către instalațiile de tratare.
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Amendamentul 35

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Republica Cehă, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Malta, Polonia, România și 
Slovacia pot, din cauza lipsei de 
infrastructură necesară și a nivelului 
scăzut de consum de EEE, decide:

eliminat

(a) să realizeze, până la …*, o rată de 
colectare mai mică de 45% dar mai mare 
de 40% din greutatea medie de EEE 
introduse pe piață în cei trei ani 
precedenți; și
(b)  să amâne realizarea ratei de colectare 
menționate la alineatul (1) până la o dată 
decisă de acestea, dar nu mai târziu de 
…**.
_______
* JO: de introdus data - 4 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.
** JO: de introdus data - 10 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Metoda de calcul a Parlamentului, care ia ca etalon cantitatea de deșeuri generate, face 
inutilă stabilirea unor excepții la nivel național. Motivul este acela că contează cantitatea de 
deșeuri rezultată în statul membru, iar aceasta ia deja în considerare ciclurile de viață ale 
produselor, care pot fi diferite de la un stat membru la altul. 

                                               
* JO: de introdus data - 4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
** JO: de introdus data - 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
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Amendamentul 36

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Comisia poate stabili, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, dispoziții 
tranzitorii suplimentare pentru a aborda
dificultățile cu care se confruntă statele 
membre în respectarea cerințelor 
menționate la alineatul (1), ca urmare a 
circumstanțelor naționale specifice. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21
alineatul (2).

(4) Comisiei i se deleagă competența de a 
adopta, în conformitate cu articolul 20,
prin intermediul actelor delegate, dispoziții 
tranzitorii pentru perioada de până la 31 
decembrie 2015, pentru a preîntâmpina
dificultățile cu care se confruntă statele 
membre, ca urmare a circumstanțelor 
naționale specifice, în ceea ce privește 
îndeplinirea ratelor stabilite la alineatul 
(1).

Or. de

Justificare

În perioada de tranziție, până când se aplică noua bază de calcul „WEEE arising”, trebuie 
să se permită excepții de la rata de colectare. Acest lucru este permis în mod excepțional, 
deoarece din cauza unor circumstanțe speciale la nivel național, în special statele membre 
noi ar putea avea dificultăți în atingerea cantității de 4 kg. În astfel de situații însă trebuie să 
se recurgă la acte delegate, deoarece actul juridic de bază este modificat prin aceste 
dispoziții tranzitorii.

Amendamentul 37

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol, Comisia stabilește, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
o metodologie comună pentru calculul 
greutății totale a EEE introduse pe piața 
națională. Respectivele acte de punere în
aplicare se adoptă în conformitate cu
procedura de examinare menționată la 
articolul 21 alineatul (2).

(5) Până la 31 decembrie 2012, cel târziu,
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 20 privind 
stabilirea unei metodologii comune 
pentru a determina volumul de DEEE 
produs (exprimat în greutate) în fiecare 
stat membru. Metodologia cuprinde reguli 
detaliate de aplicare și metode de calcul 
pentru verificarea respectării ratelor 
fixate la alineatul (1).
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Or. de

Justificare

Metodologia de calcul este extrem de relevantă pentru obiectivul de colectare și completează 
astfel actul juridic de bază. Prin urmare, trebuie să se aleagă actele delegate.

Amendamentul 38

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) Pe baza unui raport al Comisiei însoțit, 
dacă este cazul, de o propunere legislativă, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează, până la …*, rata de 
colectare de 45% și termenul aferent 
menționat la alineatul (1), în vederea 
stabilirii, printre altele, a unor posibile rate 
individuale de colectare pentru una sau mai 
multe categorii prevăzute în anexa III, în 
special pentru echipamentele de transfer 
termic și pentru lămpile care 
conțin mercur.

(6) Pe baza unui raport al Comisiei însoțit, 
dacă este cazul, de o propunere legislativă, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează, cel târziu până la 31 
decembrie 2012, rata de colectare și
termenele menționate la alineatul (1), în 
vederea stabilirii, printre altele, a unor 
posibile rate individuale de 
colectare pentru una sau mai multe 
categorii prevăzute în anexa III, în special 
pentru echipamentele de transfer termic, 
lămpi, inclusiv becuri, și aparate de mici 
dimensiuni, inclusiv echipamente 
informatice și de telecomunicații de mici 
dimensiuni.

_______
* JO: de introdus data - 3 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Până în prezent, în cazul lămpilor nu se ating rate de colectare ridicate din cauza greutății 
scăzute a acestora. Același lucru este valabil și pentru aparatele de mici dimensiuni, care 
ajung deseori în fluxul de deșeuri general. Ele conțin însă, pe de o parte, substanțe 
periculoase și, pe de altă parte, materii prime valoroase.
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Amendamentul 39

Poziția Consiliului
Articolul 7 – alineatul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) Pe baza unui raport al Comisiei 
însoțit, dacă este cazul, de o propunere 
legislativă, până la …**, Parlamentul 
European și Consiliul reexaminează rata 
de colectare de 65% și termenul aferent 
menționat la alineatul (1) în vederea 
stabilirii, printre altele, a unor posibile 
rate individuale de colectare pentru una 
sau mai multe categorii enumerate la 
anexa III.

eliminat

_______
** JO: de introdus data - 7 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Reexaminarea ratei de colectare și a termenelor, precum și a ratelor de colectare separate, 
este prevăzută deja la amendamentul la articolul 7 alineatul (6). 

Amendamentul 40

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
producătorii sau terții care acționează în 
numele acestora instituie sisteme care să
permită valorificarea DEEE utilizând, 
acolo unde este relevant, cele mai bune 
tehnici disponibile. Producătorii pot institui 
aceste sisteme în mod individual sau 
colectiv. Statele membre se asigură că 
orice unitate sau întreprindere care 
efectuează operațiuni de colectare sau de 

(3) Statele membre se asigură că 
producătorii sau terții care acționează în 
numele acestora instituie sisteme care să
permită valorificarea DEEE utilizând cele 
mai bune tehnici disponibile. Producătorii 
pot institui aceste sisteme în mod 
individual sau colectiv. Statele membre se 
asigură că orice unitate sau întreprindere 
care efectuează operațiuni de colectare sau 
de tratare depozitează și tratează DEEE în 
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tratare depozitează și tratează DEEE în 
conformitate cu cerințele tehnice stabilite 
în anexa VIII.

conformitate cu cerințele tehnice stabilite 
în anexa VIII.

Or. de

Justificare

Cele mai bune tehnici disponibile sunt întotdeauna relevante și ar trebui sprijinite pentru a se 
ajunge la o reciclare îmbunătățită și pentru a crea stimulente pentru inovare în domeniul 
colectării și tratării. În plus, limitarea din textul Consiliului ar putea duce la denaturarea 
concurenței în Uniune din cauza costurilor diferite.

Amendamentul 41

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 în ceea ce privește modificarea anexei 
VII pentru a introduce alte tehnologii de 
tratare care asigură cel puțin același nivel 
de protecție a sănătății umane și a mediului
și, dacă este necesar, pentru a specifica în 
cadrul procesului de tratare etapele în 
care ar trebui să aibă loc înlăturarea 
substanțelor, amestecurilor și 
componentelor.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 în ceea ce privește modificarea anexei 
VII pentru a introduce alte tehnologii de 
tratare care asigură cel puțin același nivel 
de protecție a sănătății umane și a 
mediului.

Or. de

Justificare

Nu ar trebui să se indice perioadele în care trebuie să aibă loc îndepărtarea substanțelor etc. 
Acest lucru ar fi o frână în calea inovațiilor tehnice. Ce contează, este ca substanțele 
menționate la anexa III să fie înlăturate și, totodată, să se obțină cele mai bune rezultate 
posibile pentru mediu. Dezvoltarea unor noi tehnologii de reciclare ar fi îngreunată de 
indicarea momentului în care trebuie înlăturată o anume substanță. Din acest motiv, 
sprijinim propunerea inițială a Comisiei.
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Amendamentul 42

Poziția Consiliului
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Comisia elaborează standarde minime
pentru tratarea, inclusiv valorificarea,
reciclarea și pregătirea pentru reutilizare, 
a DEEE pe baza articolului 27 din 
Directiva 2008/98/CE până la …*.

În termen de …*, Comisia solicită 
Organizațiilor Europene de Standardizare 
să elaboreze și să adopte standarde
europene pentru colectarea, depozitarea, 
transportul, tratarea, reciclarea și
repararea DEEE, precum și pentru
pregătirea reutilizării. Standardele 
respective reflectă stadiul actual al 
tehnicii.

Referințele la aceste standarde se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Colectarea, depozitarea, transportul, 
tratarea, reciclarea și repararea DEEE, 
precum și pregătirea pentru reutilizarea 
acestora se fac astfel încât materiile prime 
să fie conservate, vizându-se reciclarea 
resurselor valoroase conținute de 
echipamentele electrice și electronice cu 
scopul de a asigura o mai bună 
aprovizionare cu materii prime în Uniune.

_______
* JO: de introdus data - 6 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

_______
* 6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Consiliul face trimitere la directiva-cadru privind deșeurile și la vechea procedură de 
comitologie. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, vechile proceduri de 
comitologie nu mai pot fi aplicate. Nici noile proceduri nu sunt atât de flexibile precum 
elaborarea de standarde de către organizațiile de standardizare. Acestea pot să verifice 
periodic standardele și, eventual, să le adapteze la noile evoluții tehnologice. Acest proces 
este mai scurt.
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Amendamentul 43

Poziția Consiliului
Articolul 10 – alineatele 1 și 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Operațiunea de tratare poate fi realizată, 
de asemenea, în afara statului membru în 
cauză sau în afara Uniunii, în măsura în 
care transferul DEEE respectă legislația 
aplicabilă a Uniunii1.

(1) Operațiunea de tratare poate fi realizată, 
de asemenea, în afara statului membru în 
cauză sau în afara Uniunii, în măsura în 
care transferul DEEE respectă 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și 
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 aplică1.

(2) DEEE exportate din Uniune nu se iau 
în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor și 
obiectivelor prevăzute la articolul 11 din 
prezenta directivă decât dacă, respectând 
legislația aplicabilă a Uniunii, 
exportatorul poate dovedi că tratarea s-a 
desfășurat în condiții echivalente cu 
cerințele prevăzute de prezenta directivă.

(2) DEEE exportate din Uniune nu se iau 
în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor și 
obiectivelor prevăzute la articolul 11 din 
prezenta directivă decât dacă, respectând 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și 
Regulamentul (CE) nr. 1418/2007, 
exportatorul poate dovedi că tratarea s-a 
desfășurat în condiții echivalente cu 
cerințele prevăzute de prezenta directivă.

_______
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 
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 
(JO L 316, 4.12.2007, p. 6).

_______
1 JO L 316 din 4.12.2007, p. 6.

Or. de
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Justificare

Nu este vorba de o modificare de fond, ci de a face mai inteligibil textul juridic. Textul a fost 
mutat de la nota de subsol în corpul articolului.

Amendamentul 44

Poziția Consiliului
Articolul 10 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 de stabilire a unor norme detaliate de 
completare a celor de la alineatul (2) din 
prezentul articol, în special criterii de 
evaluare a condițiilor echivalente.

(3) Până cel târziu la…*, Comisia adoptă
acte delegate în conformitate cu articolul 
20 de stabilire a unor norme detaliate de 
completare a celor de la alineatul (2) din 
prezentul articol, în special criterii de 
evaluare a condițiilor echivalente.

_______
* 18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Trebuie să se stabilească termene obligatorii pentru adoptarea normelor de aplicare, astfel 
încât să se creeze certitudine juridică și siguranță în privința transpunerii atât pentru 
autorități, cât și pentru industrie. Se susține poziția Parlamentului European din primă 
lectură.

Amendamentul 45

Poziția Consiliului
Articolul 11 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În ceea ce privește toate DEEE 
colectate separat în conformitate cu 
articolul 5 și trimise spre tratare în 
conformitate cu articolele 8, 9 și 10, statele 
membre se asigură că producătorii 
îndeplinesc obiectivele minime prevăzute 
în anexa V.

(1) În ceea ce privește toate DEEE 
colectate separat și trimise spre tratare în 
conformitate cu articolele 8, 9 și 10, statele 
membre se asigură că începând cu…*, 
producătorii îndeplinesc cel puțin 
următoarele obiective:
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a)DEEE incluse în categoriile 1 și 4 din 
anexa III,

- se valorifică 85%,
- 75% se reciclează, iar 
- 5% se pregătesc pentru reutilizare;

b)DEEE incluse în categoria 2 din anexa 
III,

- se valorifică 80%,
- 65% se reciclează, iar 
- 5% se pregătesc pentru reutilizare;

c) DEEE incluse în categoria 3 din anexa 
III,

– 75% se valorifică și
– 50% se reciclează; 

d)DEEE incluse în categoria 5 din anexa 
III,

– se valorifică 75%,
– 50% se reciclează, iar 
– 5% se pregătesc pentru 

reutilizare;
e) DEEE incluse în categoria 6 din anexa 

III,
- se valorifică 85%,
- 75% se reciclează, iar 
- 5% se pregătesc pentru reutilizare;

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

_______
*Data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de

Justificare

Ratele de valorificare au fost majorate întrucât reutilizarea este preluată pentru prima dată 
în cadrul ratei. Prin urmare, rata de valorificare nominală trebuie să fie majorată în același 
timp, așa cum propune și Comisia. Implementarea ierarhiei deșeurilor impune o rată 
separată pentru reutilizare. Ratele de valorificare ar trebui să figureze în textul 
regulamentului, și nu în anexă. Ar trebui să se valorifice toate echipamentele vechi colectate 
separat, motiv pentru care s-a reintrodus poziția din primă lectură și s-a eliminat trimiterea 
la articolul 5.
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Amendamentul 46

Poziția Consiliului
Articolul 11 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Atingerea obiectivelor se calculează
pentru fiecare categorie prin împărțirea 
greutății DEEE care intră în instalația de 
valorificare sau reciclare/pregătire pentru 
reutilizare, după tratarea corespunzătoare 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) 
în ceea ce privește valorificarea sau 
reciclarea, la greutatea tuturor DEEE 
colectate separat, pentru fiecare categorie, 
exprimată ca procent.

(2) Îndeplinirea acestor obiective se 
calculează ca procent din greutatea DEEE 
colectate separat care sunt trimise la 
instalațiile de valorificare și care sunt 
valorificate, reciclate sau reutilizate 
efectiv.

Activitățile preliminare, inclusiv sortarea și
depozitarea anterioare valorificării nu sunt 
luate în considerare la realizarea acestor 
obiective.

Activitățile preliminare, inclusiv sortarea, 
depozitarea și pretratarea anterioare 
valorificării nu sunt luate în considerare la 
realizarea acestor obiective.

Or. de

Justificare

Se pot lua în calcul pentru obiectivul de valorificare numai măsurile definitive de 
valorificare. În acest mod, se promovează o mai mare eficiență de reciclare și se 
impulsionează inovarea în domeniul tehnologiilor de valorificare și reciclare. Nici 
pretratarea nu ar trebui inclusă în calculul obiectivelor de valorificare.

Amendamentul 47

Poziția Consiliului
Articolul 11 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(4) În vederea calculării acestor obiective, 
statele membre se asigură că producătorii 
sau terții care acționează în numele 
producătorilor consemnează în registre 
greutatea echipamentelor electrice și 
electronice folosite, a DEEE, a
componentelor, materiilor sau substanțelor 
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colectare, la intrarea („input”) și ieșirea 
(„output”) din instalațiile de tratare și/ la 
intrarea („input”) în instalația de 
valorificare sau reciclare/pregătire pentru 
reutilizare.

acestora la ieșirea („output”) din instalația 
de colectare, la intrarea („input”) și ieșirea 
(„output”) din instalațiile de tratare și/ la 
intrarea („input”) în instalația de 
valorificare sau reciclare/pregătire pentru 
reutilizare și la ieșirea din aceasta (output) 
ca procent total.

Or. de

Justificare

Obiectivele curente pot fi îndeplinite doar prin realizarea unor operațiuni de sortare și 
pretratare într-o instalație de valorificare R12, iar apoi prin trimiterea tuturor DEEE sortate 
la o altă instalație de valorificare pentru operațiuni efective de valorificare. Nu ar trebui să 
se permită doar urmărirea inputului și a outputului la un tip de instalație de valorificare R12-
13 pentru îndeplinirea acestor obiective. Procentul efectiv de valorificare și reciclare la 
instalația de valorificare finală ar trebui luat, de asemenea,  în considerare.

Amendamentul 48

Poziția Consiliului
Articolul 11 – alineatul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) Pe baza unui raport al Comisiei 
acompaniat, dacă este cazul, de o 
propunere legislativă, Parlamentul 
European și Consiliul reexaminează, 
până la …*, obiectivele de valorificare 
prevăzute în anexa V partea a treia, 
precum și metoda de calcul menționată la 
alineatul (2) în vederea analizării 
fezabilității stabilirii de obiective pe baza 
produselor și materialelor care rezultă 
(„output”) din procesele de valorificare, 
reciclare și pregătire pentru reutilizare.

eliminat

_______
*JO: de introdus data - 7 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. de
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Justificare

Pornind de la faptul că la articolul 11 alineatul (2) ratele de valorificare trebuie măsurate pe 
baza output-ului, o verificare a oportunității aplicării în viitor a ratelor la ieșire este 
superfluă. O decizie în acest sens a fost deja adoptată la articolul 11 alineatul (2).

Amendamentul 49

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(3) Pentru produsele introduse pe piață 
după 13 august 2005, fiecare producător 
este răspunzător de finanțarea operațiunilor 
prevăzute la alineatul (1) privind deșeurile 
provenite de la propriile produse. 
Producătorul poate opta să-și îndeplinească 
această obligație prin intermediul 
sistemelor individuale sau colective. Un 
producător ar putea să-și îndeplinească 
obligația printr-una dintre aceste metode 
sau o combinație a acestora. Sistemele 
colective introduc taxe diferențiate pentru 
producători, în funcție de cât de ușor pot 
fi reciclate produsele și materiile prime de 
importanță critică din componența 
acestora.

Or. de

Justificare

Producătorilor ar trebui să li se acorde flexibilitate maximă pentru finanțarea 
echipamentelor vechi. Din acest motiv, ar trebui să se poată achita de obligații fie individual, 
fie prin participarea la un sistem colectiv, fie printr-o combinație a ambelor metode. Numai 
producătorii pot influența procesul de design. Din acest motiv, producătorii ar trebui să fie 
stimulați să își proiecteze produsele astfel încât să fie mai ușor de reciclat.
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Amendamentul 50

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
introduce un produs pe piață, fiecare 
producător oferă o garanție care să 
demonstreze că va fi finanțată gestionarea 
tuturor DEEE și că producătorii își 
marchează în mod clar produsele în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2). 
Această garanție asigură că vor fi finanțate 
operațiunile prevăzute la alineatul (1) 
privind produsul respectiv. Garanția poate 
lua forma unei participări a producătorului 
la sisteme adecvate de finanțare a 
gestionării DEEE, a unei asigurări de 
reciclare sau a unui cont bancar blocat.

Statele membre se asigură că, atunci când 
introduce un produs pe piață, fiecare 
producător oferă o garanție care să 
demonstreze că va fi finanțată gestionarea 
tuturor DEEE și că producătorii își 
marchează în mod clar produsele în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2). 
Această garanție asigură că vor fi finanțate 
operațiunile prevăzute la alineatul (1) 
privind produsul respectiv. Garanția poate 
lua forma unei participări a producătorului
la sisteme adecvate de finanțare a 
gestionării DEEE, a unei asigurări de 
reciclare sau a unui cont bancar blocat. 
Garanția financiară pentru scoaterea din 
uz a produselor se calculează astfel încât 
să asigure internalizarea costurilor reale 
de scoatere din uz a produsului unui 
producător, luând în considerare 
standardele de tratare și reciclare, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 8 alineatul 
(5).

Or. de

Justificare

Trebuie să se țină cont de costurile de tratare și reciclare la calcularea garanțiilor financiare 
pe care producătorii trebuie să le prezinte la sfârșitul ciclului de viață al produselor lor în 
conformitate cu articolul 12. În plus, ar trebui să aibă loc o internalizare a costurilor externe 
pentru responsabilizarea individuală a producătorilor.

Amendamentul 51

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Pentru a permite o abordare 
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armonizată a aspectelor legate de 
conformarea la cerințele privind garanția 
financiară, astfel cum sunt prevăzute la 
alineatul (3), până la [...*] și în 
conformitate cu articolul 20, Comisia 
adoptă acte delegate cu privire la cerințele 
minime și metodologia de calcul al 
nivelului acestor garanții și definește 
orientări pentru controlul și auditul 
acestora.

Cerințele în cauză garantează cel puțin 
că:

(a) garanția determină internalizarea 
costurilor reale ale scoaterii din uz a 
produsului unui producător, luând în 
considerare standardele de tratare și 
reciclare;

(b) costurile aferente obligațiilor unui 
producător nu sunt suportate de alți 
actori, și

(c) garanția va fi disponibilă în viitor și 
poate fi utilizată pentru a onora obligația 
de reciclare restantă a unui producător în 
caz de insolvabilitate.

_______
* 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Cerințele minime armonizate privind garanțiile financiare sunt necesare pentru a permite 
verificarea temeinică a conformității acestora. Sunt necesare criterii pentru stabilirea 
modalităților de evaluare a nivelului garanțiilor financiare în conformitate cu standardele în 
materie de reciclare și tratare și dispozițiile privind controlul acestora pentru a asigura 
obligații financiare comparabile între producătorii din diferite state membre, antrenând o 
responsabilizare individuală a producătorilor.
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Amendamentul 52

Poziția Consiliului
Articolul 12 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Statele membre pot încuraja, după caz, 
producătorii sau părțile terțe care 
acționează în numele acestora să 
elaboreze mecanisme adecvate sau 
proceduri de rambursare pentru 
rambursarea contribuțiilor către 
producători atunci când EEE sunt 
transferate în scopul introducerii pe piață 
în afara teritoriului statului membru în 
cauză.

eliminat

Or. de

Justificare

Conform abordării Comisiei și a Parlamentului European, nu se percep mai multe taxe de 
reciclare, garanții financiare și nici măcar taxe de înregistrare deoarece aparatul trebuie 
înregistrat o singură dată, o dată cu punerea sa în circulație pe piața internă și, implicit, 
trebuie constituită o singură garanție și plătită o singură taxă de reciclare. Din acest motiv, 
nu este necesară nicio procedură de rambursare.

Amendamentul 53

Poziția Consiliului
Articolul 14 – titlul și alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

Informații pentru utilizatori Sisteme de colectare și informații pentru 
utilizatori

(1) Statele membre pot solicita 
producătorilor să informeze cumpărătorii, 
în momentul vânzării de noi produse, cu 
privire la costurile colectării, tratării și 
eliminării în mod ecologic. Costurile 
menționate nu depășesc cele mai bune 
estimări ale costurilor reale suportate.

(1) Pentru a spori gradul de conștientizare 
al utilizatorilor, statele membre se asigură 
că toți distribuitorii de echipamente 
electrice și electronice foarte mici instituie 
sisteme adecvate de colectare pentru DEEE 
foarte mici.

Aceste sisteme de colectare:
(a) permit utilizatorilor finali să returneze 
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DEEE de volum foarte mic la un punct de 
colectare vizibil și accesibil din magazinul 
comerciantului;
(b) obligă comercianții să accepte DEEE 
de volum foarte mic în mod gratuit;
(c) nu percep nicio taxă utilizatorilor finali 
atunci când aceștia returnează DEEE de 
volum foarte mic și nici nu îi obligă să 
cumpere un nou produs de același tip.
Pentru distribuitorii care distribuie EEE 
exclusiv prin mijloace de comunicare la 
distanță direct gospodăriilor particulare 
sau utilizatorilor în afara gospodăriilor 
particulare, se aplică numai obligațiile 
menționate la paragraful 1 literele (b) și 
(c). Sistemele de colectare instituite de 
acești comercianți permit utilizatorilor 
finali să returneze cantități foarte mici de 
DEEE fără ca acești utilizatori să suporte 
vreo taxă, inclusiv taxe de expediție sau 
poștale.
Cel mai târziu până la …*, Comisia 
adoptă, în conformitate cu articolul 20 
referitor la definiția noțiunii de „DEEE 
de dimensiuni foarte mici”, acte delegate 
ținând cont de pericolul de a nu colecta 
separat aceste echipamente vechi din 
cauza dimensiunilor lor foarte mici.
Obligațiile prevăzute la prezentul alineat 
nu se aplică microîntreprinderilor care își 
desfășoară activitatea pe o suprafață 
foarte mică. Cel mai târziu până la …*, 
Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 20 referitor la 
definiția noțiunii de „microîntreprinderi 
care își desfășoară activitatea pe o 
suprafață foarte mică”.
___________

* a se introduce data - 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Consumatorii aruncă o mare parte din DEEE de dimensiuni foarte mici la gunoiul menajer, 
întrucât de multe ori nu sunt informați în legătură cu centrele de colectare sau returnarea nu 
decurge în condiții avantajoase pentru client. Acest lucru este deosebit de important ținând 
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cont de faptul că becurile normale sunt din ce în ce mai mult înlocuite de becuri ecologice 
care de multe ori conțin mercur. Norvegia și Elveția sunt dovada vie a faptului că o obligație 
de returnare fără obligația de cumpărare contribuie masiv la creșterea ratelor de colectare.

Amendamentul 54

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
utilizatorilor de EEE din gospodăriile 
particulare le sunt furnizate informațiile 
necesare în legătură cu:

(2) Statele membre se asigură că 
utilizatorilor de EEE din gospodăriile 
particulare le sunt furnizate informațiile 
necesare în legătură cu:

(a) obligația de a nu elimina DEEE 
împreună cu deșeurile municipale nesortate 
și de a colecta separat aceste DEEE;

(a) obligația de a nu elimina DEEE 
împreună cu deșeurile municipale nesortate 
și de a colecta separat aceste DEEE;

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

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

(c) rolul lor în reutilizarea , reciclarea și 
alte forme de valorificare a DEEE;

(c) rolul lor în reutilizarea , reciclarea și 
alte forme de valorificare a DEEE;

(d) efectele potențiale asupra mediului și 
sănătății umane ca urmare a prezenței 
substanțelor periculoase în EEE;

(d) efectele potențiale asupra mediului și 
sănătății umane ca urmare a prezenței 
substanțelor periculoase în EEE;

(e) semnificația simbolului din anexa IX. (e) semnificația simbolului din anexa IX.

Or. de

Justificare
Utilizatorii de echipamente electrice și electronice trebuie să poată cunoaște punctele de 
predare cele mai apropiate. Având în vedere faptul că există mai multe dispozitive separate 
de colectare, utilizatorul riscă să întâmpine dificultăți în găsirea unui punct de colectare, 
situație ce riscă să-l descurajeze în încercarea de introducere a DEEE proprii într-un circuit 
de valorificare. Prin urmare, este necesar să se creeze un dispozitiv de coordonare a 
informațiilor de natură să permită utilizatorului să cunoască punctele de colectare aflate la 
dispoziția sa. 
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Amendamentul 55

Poziția Consiliului
Articolul 14 – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Statele membre pot solicita ca 
producătorii și/sau distribuitorii să 
furnizeze toate sau o parte din informațiile 
prevăzute la alineatele (2), (3) și (4), de 
exemplu în instrucțiunile de utilizare sau la 
punctul de vânzare.

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

Or. de

Justificare

Acest exemplu ilustrează modul în care informațiile pot fi oferite de producători, așa cum se 
face deja în unele state membre.

Amendamentul 56

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Pentru a facilita pregătirea pentru 
reutilizare și tratarea adecvată și ecologică 
a DEEE, inclusiv întreținerea, 
îmbunătățirea, recondiționarea și 
reciclarea, statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura furnizarea de 
către producători a informațiilor referitoare 
la reutilizare și tratare, pentru fiecare tip 
nou de EEE introdus pe piață, în termen de 
un an de la introducerea pe piață a 
echipamentului. Aceste informații 
precizează, în măsura în care centrele de 
reutilizare și instalațiile de tratare și de 
reciclare au nevoie de aceasta pentru a 
respecta dispozițiile prezentei directive, 
diferitele componente și materiale ale EEE, 
precum și localizarea substanțelor și 
amestecurilor periculoase în aceste 

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

aceste echipamente. Producătorii de EEE 
pun aceste informații la dispoziția centrelor 
de reutilizare și a instalațiilor de tratare și 
de reciclare sub forma unor manuale sau 
prin intermediul mijloacelor electronice (de 
exemplu CD-ROM sau servicii online).

Or. de

Justificare

Informațiile necesare trebuie să fie puse la dispoziție gratuit pentru a se asigura un tratament 
nedăunător pentru mediu care să nu depindă de plata unor sume; acest lucru este valabil 
îndeosebi pentru centrele de reutilizare administrate de ONG-uri.

Amendamentul 57

Poziția Consiliului
Articolul 15 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că un
producător, astfel cum este definit la 
articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctele 
(i) și (ii), al unui EEE introdus pe piață 
poate fi identificat în mod clar printr-un 
marcaj pe EEE. În plus, pentru ca data de 
introducere pe piață a EEE să poată fi 
determinată fără echivoc, un marcaj de pe 
EEE specifică faptul că acesta a fost 
introdus pe piață după 13 august 2005. În 
acest sens se aplică de preferință standardul 
european EN 50419.

(2) Statele membre se asigură că orice
producător al unui EEE introdus pe piață în 
Uniune pentru prima dată poate fi 
identificat în mod clar printr-un marcaj pe 
EEE. În plus, pentru ca data de introducere 
pe piață a EEE să poată fi determinată fără 
echivoc, un marcaj de pe EEE specifică 
faptul că acesta a fost introdus pe piață 
după 13 august 2005. În acest sens se 
aplică de preferință standardul 
european EN 50419.

Or. de

Justificare

Nu este clar motivul pentru care obligația de marcare nu ar trebui să fie valabilă pentru toți 
producătorii. S-a reintrodus poziția din prima lectură. Potrivit abordării naționale a 
producătorilor propusă de Consiliu, o nouă marcare este necesară de fiecare dată când 
produsul este distribuit într-un alt stat membru. Aceasta ar fi în mod clar o barieră pentru 
piața internă. Abordarea europeană a producătorilor limitează această obligație la 
producătorul care introduce produsul pentru prima dară pe piața internă a Uniunii. 
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Amendamentul 58

Poziția Consiliului
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Producătorii ce oferă EEE prin 
intermediul mijloacelor de comunicare la 
distanță se înregistrează în statul membru 
în care vând. Producătorii care oferă 
EEE prin intermediul mijloacelor de 
comunicare la distanță, astfel cum sunt 
definiți la articolul 3 alineatul (1) litera (f) 
punctul (iv) se înregistrează prin 
intermediul reprezentanților lor legali, 
astfel cum se menționează la articolul 17, 
cu excepția cazului în care sunt deja 
înregistrați în statul membru către care 
vând.

eliminat

Or. de

Justificare

Distribuția la distanță reprezintă un aspect comercial important pentru piața internă și este 
îmbucurătoare atenția deosebită pe care Consiliul o acordă acestui aspect [a se vedea 
articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctul (iv)]. Cu toate că acest aspect este acoperit de 
abordarea generală europeană a Parlamentului, este oportună reluarea acestui punct într-un 
articol într-o formă concentrată. De aceea, pentru vânzarea la distanță a EEE a fost introdus 
un articol separat (a se vedea amendamentul la articolul 17).

Amendamentul 59

Poziția Consiliului
Articolul 16 – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că: (2) Statele membre se asigură că:

(a) fiecare producător sau, în cazul 
producătorilor definiți la articolul 3 
alineatul (1) litera (f) punctul (iv), fiecare 
reprezentant legal, este înregistrat 
corespunzător și poate introduce online, în 
registrul său național toate informațiile 

(a) fiecare producător stabilit pe teritoriul 
său este înregistrat corespunzător și poate 
introduce online, în registrul său național 
toate informațiile pertinente care reflectă 
activitățile sale în toate statele membre;



PR\874216RO.doc 51/70 PE469.957v01-00

RO

pertinente care reflectă activitățile sale în
statul membru respectiv;
(b) la înregistrare, fiecare producător sau, 
în cazul producătorilor definiți la articolul 
3 alineatul (1) litera (f) punctul (iv), 
fiecare reprezentant legal, furnizează 
informațiile prevăzute în anexa X partea A, 
angajându-se să le actualizeze după caz;

(b) la înregistrare, fiecare producător 
furnizează informațiile prevăzute în anexa 
X partea A, angajându-se să le actualizeze 
după caz;

(c) fiecare producător sau, în cazul 
producătorilor definiți la articolul 3 
alineatul (1) litera (f) punctul (iv), fiecare 
reprezentant legal, furnizează informațiile 
prevăzute în anexa X partea B.

(c) fiecare producător furnizează 
informațiile prevăzute în anexa X partea B.

Registrele sunt interoperabile, pentru ca 
informațiile menționate în prezentul 
alineat să poată fi transmise de la un stat 
la altul. 

Or. de

Justificare

Pentru a reduce obstacolele actuale în calea funcționării pieței interne o înregistrare unică ar 
trebui să fie suficientă, în momentul primei introduceri a produsului pe piața internă. Acest 
lucru poate fi realizat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia [a se vedea 
amendamentul la articolul 16 alineatul (2a nou)]. Registrele ar trebui să își transmită între 
ele informațiile necesare, de aceea trebuie să fie interoperabile.

Amendamentul 60

Poziția Consiliului
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru se asigură că un 
producător în sensul articolului 3 
alineatul (1) litera (f) punctele i-iii, care 
introduce pe piața statului membru în 
cauză echipamente electrice și electronice, 
fără însă a avea sediul acolo, poate numi 
un reprezentant legal la nivel local, cu 
sediul în statul membru respectiv, care să 
asigure îndeplinirea obligațiilor care 
decurg din prezenta directivă. În cazul 
producătorilor în sensul articolului 3 
alineatul (1) litera (f) punctul iv, se aplică 
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articolul 17.

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 să 
existe un reprezentant autorizat care preia obligațiile care decurg din prezenta directivă.

Amendamentul 61

Poziția Consiliului
Articolul 17 – titlu

Poziția Consiliului Amendamentul

Reprezentantul legal Vânzarea la distanță

Or. de

Justificare

Chestiunea reprezentantului autorizat este deja reglementată la articolul 16. Vânzarea la 
distanță pune probleme speciale, așa încât ar trebui reglementată separat.

Amendamentul 62

Poziția Consiliului
Articolul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

Orice stat membru se poate asigura că un
producător, astfel cum este definit la 
articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctul
(iv), care vinde EEE statului membru 
respectiv dintr-un alt stat membru sau o 
țară terță, numește o persoană fizică sau 
juridică care are sediul pe teritoriul său 
drept persoana care este responsabilă de 
îndeplinirea obligațiilor sale în calitate de 
producător, în temeiul prezentei directive, 
pe teritoriul său.

Niciun stat membru nu îi poate cere unui
producător, astfel cum este definit la 
articolul 3 alineatul (1) litera (f) punctul
(iv), cu sediul în stat membru, să se 
stabilească în statul membru în care vinde 
EEE sau să fie reprezentat de un 
reprezentant autorizat.

Statele membre se asigură că fiecare 
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producător în sensul articolului 3 
alineatul (1) litera (f) punctul (iv) are 
posibilitatea să înregistreze toate 
informațiile prevăzute la articolul 16 
referitoare la activitățile sale în toate 
statele membre online, în registrul 
producătorilor din statul în care își are 
sediul.

Or. de

Justificare

Producătorii care introduc pe piață EEE prin vânzare la distanță nu ar trebui să fie 
constrânși să își desemneze un reprezentant autorizat în statul membru de domiciliu al 
clienților. Raportul Monti (O nouă strategie pentru piața internă, 9.5.2010)  menționează 
printre obstacolele în calea comerțului în Uniune și problema reciclării. În rezoluția sa 
(Realizarea pieței interne a comerțului electronic [2010/2012(INI)]), Parlamentul European 
solicită simplificarea vânzării la distanță a EEE.

Amendamentul 63

Poziția Consiliului
Articolul 18

Poziția Consiliului Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
responsabile de punerea în aplicare a 
prezentei directive cooperează între ele în 
special pentru a institui un flux adecvat de 
informații pentru a asigura respectarea de 
către vânzătorii la distanță a dispozițiilor 
prezentei directive și, după caz, își 
furnizează reciproc, precum și Comisiei, 
informații pentru a facilita punerea în 
aplicare corespunzătoare a prezentei 
directive. Cooperarea administrativă și 
schimbul de informații valorifică la maxim 
mijloacele electronice de comunicare.

Statele membre se asigură că autoritățile 
responsabile de punerea în aplicare a 
prezentei directive cooperează între ele în 
special pentru a institui un flux adecvat de 
informații pentru a asigura respectarea de 
către vânzătorii la distanță a dispozițiilor 
prezentei directive și, după caz, își 
furnizează reciproc, precum și Comisiei, 
informații pentru a facilita punerea în 
aplicare corespunzătoare a prezentei 
directive. Cooperarea administrativă și 
schimbul de informații valorifică la maxim 
mijloacele electronice de comunicare. 

În special, autoritățile competente din 
statul membru în care își are sediul 
producătorul adoptă, la solicitarea 
autorităților competente din statul 
membru în care sunt prezente DEEE, în 
mod corespunzător și temeinic și în 
conformitate cu dispozițiile legale 
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naționale și ale Uniunii aplicabile, 
măsurile de implementare necesare 
pentru a garanta îndeplinirea cerințelor 
prezentei directive.

În acest sens, autoritățile competente din 
statul membru în care își are sediul 
producătorul cooperează în toate 
aspectele cu autoritățile competente din 
statul membru în care sunt prezente 
DEEE. Printre acestea se numără accesul 
la documentele și informațiile relevante și 
efectuarea controalelor necesare.

Or. de

Justificare

Abordarea europeană a producătorilor impune o colaborare mai strânsă între autoritățile 
naționale pentru implementarea efectivă a directivei decât în cazul propunerii Consiliului.

Amendamentul 64

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste inspecții acoperă cel puțin 
transferurile, în special exporturile de
DEEE în afara Uniunii, cu respectarea 
legislației aplicabile a Uniunii și 
operațiunile din cadrul instalațiilor de 
tratare, în conformitate cu Directiva 2008/ 
98 /CE și cu anexa VII 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 
alineatul (2), transferurile, în special 
exporturile de DEEE în afara Uniunii, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1013/2006 și cu Regulamentul (CE) nr. 
1418/2007 și operațiunile din cadrul 
instalațiilor de tratare, în conformitate cu 
Directiva 2008/98/CE și cu anexa VII la 
prezenta directivă.

Or. de

Justificare

De multe ori, până acum nu s-au făcut verificări riguroase ale cantităților declarate de 
producători. Aceste date influențează însă finanțarea și garanțiile. Trimiterea la regulamente 
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nu reprezintă o modificare de fond, ci servește la clarificarea textului juridic.

Amendamentul 65

Poziția Consiliului
Articolul 23 – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol și a anexei VI, Comisia poate 
stabili, prin intermediul actelor de punere
în aplicare, norme suplimentare privind 
inspecțiile și controlul și, în special, 
condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a punctului 2 din anexa VI.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 21 
alineatul (2).

(4) Comisiei i se deleagă competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 20 în legătură cu stabilirea unor 
dispoziții suplimentare în materie de 
inspecții și supraveghere și, în special, a 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a punctului 2 din anexa VI.

Or. de

Justificare

Dispozițiile în materie de inspecții și supraveghere au o mare relevanță pentru directivă și 
controlul transferurilor de echipamente suspectate că ar fi DEEE. În plus, concretizarea și 
condiția referitoare la excepțiile de la punctul 2 din anexa II reprezintă o completare a 
actului juridic de bază. Prin urmare, trebuie să se opteze pentru actele delegate.

Amendamentul 66

Poziția Consiliului
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la …*. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte.

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive până la …*. 
Statele membre comunică de îndată 
Comisiei textele acestor acte, precum și un 
tabel de corespondență între respectivele 
acte și prezenta directivă.
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___________

* JO: de introdus data - 18 luni de la data
publicării prezentei directive în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

___________

* 18 luni de la data intrării în vigoare a
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Din tabelele de corespondență reiese clar ce efecte va avea adoptarea unei directive asupra 
implementării acesteia în legislația națională a fiecărui stat membru. Utilizarea unor astfel 
de tabele accentuează transparența și caracterul deschis al procesului legislativ și sprijină 
Comisia în procesul de supraveghere a aplicării corespunzătoare a dispozițiilor legale 
europene. Se reintroduce poziția Parlamentului din primă lectură. Comisia propusese la 
rândul ei aceste tabele de corespondență.

Amendamentul 67

Poziția Consiliului
Articolul 24 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) În plus față de reexaminarea 
prevăzută la articolele 2 și 7, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului, până la ...*, un raport care se 
bazează pe experiența dobândită cu ocazia 
aplicării prezentei directive. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de o propunere 
de modificare a prezentei directive.
___________

*Cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Intenția este ca prezenta directivă și aplicarea sa să facă obiectul unui proces de 
monitorizare extins, în plus față de revizuirile specifice ale domeniului său de aplicare și ale 
ratelor de colectare.
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Amendamentul 68

Poziția Consiliului
Anexa I

Poziția Consiliului Amendamentul

Anexa I se elimină.

Or. de

Justificare

Domeniul de aplicare „deschis” sporește certitudinea juridică, un obiectiv esențial al 
revizuirii directivei, deoarece cuprinde, în principiu, toate echipamentele electrice și 
electronice. Gruparea în categorii individuale a condus la interpretări foarte diferite în 
statele membre, lucru care ar trebui evitat. În plus, în acest mod pot fi luate în calcul noi 
produse care altfel ar presupune o revizuire a directivei pentru a fi incluse în domeniul de 
aplicare.

Amendamentul 69

Poziția Consiliului
Anexa II

Poziția Consiliului Amendamentul

Anexa II se elimină.

Or. de

Justificare

Domeniul de aplicare „deschis” sporește certitudinea juridică, un obiectiv esențial al 
revizuirii directivei, deoarece cuprinde, în principiu, toate echipamentele electrice și 
electronice. Gruparea în categorii individuale a condus la interpretări foarte diferite în
statele membre, lucru care ar trebui evitat. În plus, în acest mod pot fi luate în calcul noi 
produse care altfel ar presupune o revizuire a directivei pentru a fi incluse în domeniul de 
aplicare.
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Amendamentul 70

Poziția Consiliului
Anexa III

Poziția Consiliului Amendamentul

Categorii de EEE reglementate de 
prezenta directivă

Categorii de echipamente în scopul 
determinării obiectivelor de recuperare 
stabilite în articolul 11

1. Echipamente de transfer termic 1. Echipamente de transfer termic

2. Ecrane monitoare și echipamente care 
conțin ecrane cu o suprafață mai mare 
de 100cm²

2. Ecrane și monitoare

3. Lămpi 3. Lămpi
4. Echipamente de mari dimensiuni (cu o 

lungime mai mare de 50 cm), inclusiv:         
aparate de uz casnic; echipamente 
informatice și de telecomunicații; 
echipamente de larg consum; aparate 
de iluminat; echipamente de 
reproducere a sunetului sau 
imaginilor, echipamente muzicale; 
unelte electrice și electronice; jucării, 
echipamente sportive și de agrement; 
dispozitive medicale; instrumente de 
supraveghere și control; distribuitoare 
automate; echipamente pentru 
generarea de curenți electrici. Această 
categorie nu include echipamente 
cuprinse în categoriile 1 - 3.

4. Aparate de mari dimensiuni, cu excepția 
aparatelor frigorifice și a radiatoarelor, 
a ecranelor și monitoarelor și a 
lămpilor. „Aparate de mari dimensiuni” 
înseamnă toate aparatele care, în 
principiu, nu pot fi mutate sau care, în 
principiu, sunt destinate să rămână în 
același loc pe întreaga durată a ciclului 
lor de utilizare.

5. Echipamente de mici dimensiuni (cu 
lungimea mai mică de 50 cm), inclusiv           
aparate de uz casnic; echipamente 
informatice și de telecomunicații; 
aparate de iluminat, echipamente de 
reproducere a sunetului sau 
imaginilor, echipamente muzicale; 
unelte electrice și electronice; jucării, 
echipamente sportive și de agrement; 
dispozitive medicale; instrumente de 
supraveghere și control; distribuitoare 
automate; echipamente pentru 
generarea de curenți electrici. Această 
categorie nu include echipamente 

5. Aparate de mici dimensiuni, cu excepția 
aparatelor frigorifice și a radiatoarelor, a 
ecranelor și monitoarelor, a lămpilor și a 
echipamentelor IT și de telecomunicații. 
Aparate de mici dimensiuni înseamnă 
toate aparatele care, în principiu, pot fi 
mutate și care, în principiu, nu sunt 
destinate să rămână în același loc pe 
întreaga durată a ciclului lor de utilizare.
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cuprinse în categoriile 1 - 3.
6. Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mici dimensiuni

Or. de

Justificare

Categoriile nu sunt relevante pentru domeniul de aplicare, întrucât acesta este deschis 
(Amendamentul la articolul 2 alineatul (1)). Pentru diferențierea între aparate de dimensiuni 
mici și aparate de dimensiuni mari este improprie specificarea dimensiunii în centimetri. În 
plus aceasta poate crea confuzie în privința definițiilor „instalațiilor fixe de mari dimensiuni” 
și a „uneltelor de mari dimensiuni” care cu certitudine nu pot fi considerate mari începând 
de la 50 cm. În lipsa altor informații referitoare la dimensiuni există însă riscul de a se referi 
la dimensiunile în centimetri de la anexa III. O categorie separată „echipamente TIC de mici 
dimensiuni” are sens întrucât acestea conțin multe materii prime.

Amendamentul 71

Poziția Consiliului
Anexa IV

Poziția Consiliului Amendamentul

Lista indicativă de EEE care sunt cuprinse 
în categoriile enumerate în anexa III:

Lista indicativă de EEE care sunt cuprinse 
în categoriile enumerate în anexa III:

1. Echipamente de transfer termic
     

1. Echipamente de transfer termic

Frigidere, Congelatoare, Distribuitoare 
automate de produse reci, 
Echipamente de aer condiționat, 
Echipamente de dezumidificare, 
Pompe de căldură, Radiatoare cu ulei 
și alte echipamente de transfer termic 
utilizând alte fluide decât apa pentru 
transferul termic.

– Frigidere

– Aparate frigorifice
– Distribuitoare automate de produse reci
– Aparate de aer condiționat
– Echipamente de dezumidificare
– Pompe de căldură
– Radiatoare cu ulei
– și alte echipamente de transfer termic 
utilizând alte fluide decât apa pentru 
transferul termic.

2. Ecrane monitoare și echipamente care 
conțin ecrane cu o suprafață mai mare 

2. Ecrane și monitoare
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de 100cm²
     

Ecrane, Televizoare, Cadre foto LCD, 
Monitoare, Calculatoare portabile, 
Calculatoare mici portabile.

– Ecrane

– Televizoare
– Cadre foto LCD
– Monitoare

3. Lămpi
     

3. Lămpi

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

– Lămpi fluorescente drepte

– Lămpi fluorescente compacte
– Lămpi fluorescente
– Lămpi cu descărcare de intensitate 
ridicată, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu 
la înaltă presiune și lămpi cu halogene 
metalice
– Lămpi cu vapori de sodiu la joasă 
presiune
– Lămpi cu LED-uri

4. Echipamente de mari dimensiuni
     

4. Aparate de mari dimensiuni

Mașini de spălat rufe, Uscătoare de haine, 
Mașini de spălat veselă, Mașini de gătit, 
Sobe electrice, Plite electrice, Aparate de 
iluminat, Echipamente de reproducere a 
sunetului sau imaginilor, Echipamente 
muzicale (cu excepția orgilor instalate în 
lăcașe de cult), Aparate de tricotat și țesut, 
Unități centrale de calculator de mari 
dimensiuni, Imprimante de mari 
dimensiuni, Fotocopiatoare, Automate cu 
monede de mari dimensiuni, Dispozitive 
medicale de mari dimensiuni, Instrumente 
de supraveghere și control de mari 
dimensiuni, Distribuitoare automate de 
produse și bancnote de mari dimensiuni, 
Panouri fotovoltaice.

- Aparate mari de gătit sau pentru alt tip 
de procesare a alimentelor (cum ar fi plite 
electrice, sobe electrice, cuptoare electrice,
cuptoare cu microunde, automate de cafea 
fixe)
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– Hote
– Aparate de curățat de mari dimensiuni, 
precum mașini de spălat rufe, uscătoare 
de rufe, mașini de spălat vase
– Aparate de încălzit de mari dimensiuni, 
precum suflante de aer cald, șemineuri 
electrice, radiatoare pentru marmură și 
piatră naturală, sisteme de încălzire 
pentru piscine și alte aparate de mari 
dimensiuni pentru încălzirea încăperilor, 
paturilor și mobilierului destinat șederii)
– Aparate mari pentru îngrijirea corpului, 
precum solare, saune și scaune de masaj
- echipamente mari TIC (computere mari, 
servere, instalații și dispozitive de 
conectare în rețea fixe, imprimante mari, 
copiatoare, aparate telefonice cu monede)
– Echipamente sportive și de recreare de 
mari dimensiuni, precum echipamente 
sportive cu componente electrice sau 
electronice, automate de joc mari cu 
monede
– echipamente de reproducere a sunetului 
sau imaginilor,
– Echipamente muzicale (cu excepția 
orgilor instalate în lăcașe de cult)
– Echipamente de iluminat de mari 
dimensiuni și alte echipamente de 
difuzare sau distribuire a luminii
– mașini și utilaje electrice și electronice 
de mari dimensiuni cu excepția utilajelor 
industriale staționare de mari dimensiuni 
și a utilajelor mobile non-rutiere destinate 
exclusiv unor utilizatori profesionali, cum 
ar fi mașinile de împletit și de țesut;
- Aparate de mari dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, transformatoare, 
surse de alimentare neîntreruptă (UPS), 
invertoare
– Dispozitive medicale de mari dimensiuni
– Instrumente de supraveghere și control 
de mari dimensiuni
– Aparate și instrumente de măsură de 
mari dimensiuni (de exemplu, cântare, 
mașini staționare)
Aparate de mari dimensiuni pentru 
distribuirea automată de produse și 
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pentru prestarea automată de servicii 
simple, precum distribuitoare de produse, 
distribuitoare de bani, automate pentru 
returnarea sticlelor goale, cabine foto
– module fotovoltaice

5. Echipamente de mici dimensiuni 5. Aparate de mici dimensiuni
     Aspiratoare, Aparate de curățat 

covoare, Aparate de cusut, Aparate de 
iluminat, Cuptoare cu microunde, 
Echipamente de ventilare, Fiare de 
călcat, Aparate de prăjit pâine, Cuțite 
electrice, Fierbătoare de apă, Ceasuri 
deșteptătoare, Aparate de ras electrice, 
Cântare, Aparate pentru îngrijirea 
părului și de îngrijire corporală, 
Calculatoare personale, Imprimante, 
Calculatoare de buzunar, Telefoane, 
Telefoane mobile, Aparate de radio, 
Camere video, Aparate video, 
Echipamente de înaltă fidelitate, 
Instrumente muzicale, Echipamente de 
reproducere a sunetului sau 
imaginilor, Jucării electrice și 
electronice, Echipamente sportive, 
Calculatoare pentru ciclism, 
scufundare, cros, canotaj etc., 
Detectoare de fum, Regulatoare de 
căldură, Termostate, Unelte electrice și 
electronice de mici dimensiuni, 
Dispozitive medicale de mici 
dimensiuni, Instrumente de 
supraveghere și control de mici 
dimensiuni, Distribuitoare automate de 
produse de mici dimensiuni. 
Echipamente de mici dimensiuni cu 
panouri fotovoltaice integrate.

Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru gătit sau alte moduri de prelucrare 
a alimentelor, precum prăjitoare de pâine, 
plite cu plăci de încălzire, cuțite electrice, 
termoplonjoare, fierbătoare, aparate de 
tăiat, cuptoare cu microunde

– Aparate de mici dimensiuni utilizate 
pentru curățenie (de exemplu, 
aspiratoare, aparate de curățat covoare. 
fiare de călcat etc.)
– Ventilatoare, aparate de împrospătare a 
aerului, aparate de aerisire
– Aparate de încălzit de mici dimensiuni, 
(de exemplu, pături electrice)
- Ceasuri, ceasuri de mână, ceasuri 
deșteptătoare și alte dispozitive de 
măsurare a timpului 
- Aparate de mici dimensiuni utilizate 
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pentru îngrijirea corpului, precum 
aparate de ras, periuțe de dinți, uscătoare 
de păr, aparate de masaj electrice
– camere (video etc.)
– Echipamente electronice de larg 
consum (de exemplu, radiouri, 
amplificatoare audio, radiouri auto, 
playere DVD, videorecordere, 
echipamente Hi Fi)
– Instrumente muzicale și echipamente de 
sunet, precum amplificatoare, etaje finale, 
pupitre de mixaj, căști și boxe, microfoane
– Echipamente de iluminat de mici 
dimensiuni și alte echipamente de 
difuzare sau distribuire a luminii
– Jucării, precum trenulețe, modele de 
avioane etc
– Aparate de mici dimensiuni utilizate la 
practicarea sportului (de exemplu, 
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 mici 
incluzând utilaje de grădină, precum 
bormașini, fierăstraie, pompe, mașini de 
tuns iarba 
– Aparate de cusut
– Aparate de mici dimensiuni pentru 
producerea și transmiterea curentului, 
precum generatoare, încărcătoare de 
baterii, surse de alimentare neîntreruptă 
(SAN), transformatoare
– Dispozitive medicale de mici 
dimensiuni, incluzând aparate utilizate în 
medicina veterinară
– Instrumente de supraveghere și control 
de mici dimensiuni, precum detectoare de 
fum, regulatoare de căldură, termostate, 
detectoare de mișcare, dispozitive și 
produse de supraveghere, dispozitive de 
telecomandă
– Aparate de măsurat de mici dimensiuni, 
precum cântare, aparate de afișare, 
aparate de telemetrie, termometre
– Distribuitoare automate de produse, de 
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mici dimensiuni
– aparate mici cu baterii solare 
incorporate
6. Echipamente informatice și de 
telecomunicații de mici dimensiuni

– Laptopuri
– Computere portabile mici (notebook)
– 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.

Or. de

Justificare

Se reintroduce poziția Parlamentului din prima lectură, preluând exemplele prezentate în 
poziția Consiliului O categorie separată „echipamente TIC de mici dimensiuni” are sens 
întrucât acestea conțin multe materii prime.

Amendamentul 72

Poziția Consiliului
Anexa V

Poziția Consiliului Amendamentul

Anexa V se elimină.

Or. de

Justificare

Ratele de valorificare trebuie, pentru inteligibilitatea textului juridic, să fie inserate direct în 
textul juridic, într-un articol separat (a se vedea amendamentul la articol 11 alineatul (1)). 
Ratele de valorificare ar trebui să cuprindă și ratele de reutilizare, încă de la intrarea în 
vigoare a directivei. În sensul unei aplicări concrete a ierarhizării deșeurilor este important 
să există o rată de reutilizare separată.
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Amendamentul 73

Poziția Consiliului
Anexa VI – titlu

Poziția Consiliului Amendamentul

Cerințe minime pentru transferul de 
echipamente electrice și electronice 
folosite (EEE), susceptibile a fi DEEE

Cerințe minime pentru transferul de 
echipamente electrice și electronice 
folosite

Or. de

Justificare

Ar trebui supravegheat orice transfer de EEE folosite, fără a se limita la cele în cazul cărora 
există o suspiciune. În caz contrar, domeniul de aplicare al anexei VI ar fi restrâns.

Amendamentul 74

Poziția Consiliului
Anexa VI – punctul 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

1. Pentru a face diferența între EEE și 
DEEE, în cazul în care posesorul obiectului 
susține că intenționează să expedieze sau 
expediază EEE folosite și nu DEEE, 
autoritățile din statele membre, în cazurile 
de EEE folosite suspectate de a fi DEEE,
solicită următoarele dovezi:

1. Pentru a face diferența între EEE și 
DEEE, în cazul în care posesorul obiectului 
susține că intenționează să expedieze sau 
expediază EEE folosite și nu DEEE, 
autoritățile din statele membre solicită 
următoarele dovezi:

Or. de

Justificare

Ar trebui supravegheat orice transfer de EEE folosite, fără a se limita la cele în cazul cărora 
există o suspiciune. În caz contrar, domeniul de aplicare al anexei VI ar fi restrâns.
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Amendamentul 75

Poziția Consiliului
Anexa VI – punctul 2 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

2. Prin derogare, punctul 1 literele (a) și (b) 
și punctul 3 nu se aplică în cazul în care 
EEE sunt trimise producătorului sau unei 
terțe părți care acționează în numele 
acestuia, atunci când acest lucru este 
susținut de documente care constituie 
dovada clară a faptului că transportul se 
efectuează în cadrul unui acord de 
transfer între întreprinderi și atunci când:

2. Prin derogare, punctul 1 literele (a) și (b) 
și punctul 3 nu se aplică în cazul în care 
EEE folosite sunt returnate producătorului
în cadrul unui lot de aparate defecte 
aflate în garanție, situație dovedită de 
documente concludente, și sunt destinate 
refolosirii.

Or. de

Justificare

Este vorba despre reintroducerea poziției Parlamentului în primă lectură. Ar trebui dovedit 
faptul că aparatul este încă în garanție.

Amendamentul 76

Poziția Consiliului
Anexa VI – punctul 2 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) EEE sunt returnate ca defecte pentru 
reparații în perioada de garanție, cu 
intenția de a fi reutilizate,

eliminat

Or. de

Justificare

Această excepție este deja luată în considerare prin amendamentul la anexa VI punctul 2. De 
îndată ce un aparat este introdus pe piață, poate fi considerat folosit, în acest context excepția 
nu trebuie extinsă la aparatele noi.
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Amendamentul 77

Poziția Consiliului
Anexa VI – punctul 2 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) EEE pentru uz profesional care au 
fost folosite sunt trimise pentru 
recondiționare sau reparații, pe baza unui 
contract valabil de servicii de întreținere 
post-vânzare, cu intenția de a fi 
reutilizate,

eliminat

Or. de

Justificare

Este vorba despre introducerea poziției din prima lectură. Noțiunea „pentru uz profesional” 
este prea largă și vagă și atrage după sine riscul de a merge prea departe cu excepțiile.

Amendamentul 78

Poziția Consiliului
Anexa VI – punctul 2 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) EEE pentru uz profesional utilizate și 
defecte, precum dispozitivele medicale sau 
părțile acestora, sunt trimise în vederea 
analizării cauzelor principale, pe baza 
unui contract valabil de servicii de 
întreținere post-vânzare, în cazul în care o 
astfel de analiză nu poate fi efectuată 
decât de producător sau de terțe părți care 
acționează în numele acestuia.

eliminat

Or. de

Justificare

Este vorba despre introducerea poziției din prima lectură. Noțiunea „pentru uz profesional” 
este prea largă și vagă și atrage după sine riscul de a merge prea departe cu excepțiile.
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Amendamentul 79

Poziția Consiliului
Anexa VI – punctul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

5. În absența unei dovezi că un obiect este 
EEE folosit, și nu DEEE, prin documentele 
corespunzătoare necesare conform 
punctelor 1, 3 și 4 și a unei protecții 
corespunzătoare împotriva deteriorării în 
timpul transportului, al încărcării și al 
descărcării, în special printr-o ambalare 
corespunzătoare sau stivuire 
corespunzătoare a încărcăturii, autoritățile 
din statele membre consideră că articolul 
respectiv constituie un DEEE și că 
încărcătura cuprinde un transfer ilegal. În 
aceste circumstanțe, încărcătura va fi 
tratată în conformitate cu articolele 24 și 25 
din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

În absența unei dovezi că un obiect este 
EEE folosit, și nu DEEE, prin documentele 
corespunzătoare necesare conform 
punctelor 1, 3 și 4 și a unei protecții 
corespunzătoare împotriva deteriorării în 
timpul transportului, al încărcării și al 
descărcării, în special printr-o ambalare 
corespunzătoare sau stivuire 
corespunzătoare a încărcăturii de care este 
răspunzător proprietarul aparatului ce 
trebuie transportat, autoritățile din statele 
membre consideră că articolul respectiv 
constituie un DEEE și că încărcătura 
cuprinde un transfer ilegal. În aceste 
circumstanțe, încărcătura va fi tratată în 
conformitate cu articolele 24 și 25 din 
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006.

Or. de

Justificare

Este vorba de o reintroducere a poziției Parlamentului din prima lectură și clarifică faptul că 
sarcina probei îi revine proprietarului. În plus ar trebui adusă și dovada că echipamentul are 
încă o garanție, în caz contrar echipamentul fiind considerat DEEE.

Amendamentul 80

Poziția Consiliului
Anexa X – secțiunea A

Poziția Consiliului Amendamentul

Informațiile pentru înregistrare și raportare 
menționate la articolul 1

Informațiile pentru înregistrare și 
raportare menționate la articolul 16

A. Informații care trebuie furnizate la 
înregistrare:

A. Informații care trebuie furnizate la 
înregistrare:

1. Numele și adresa producătorului sau a 1. Numele și adresa producătorului sau a 
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reprezentantului legal în cazul 
producătorilor definiți la articolul 3 
alineatul (1) litera (f) punctul (iv) (codul 
poștal și amplasamentul, denumirea și 
numărul străzii, țara, numărul de telefon 
și fax, adresa de e-mail, precum și o 
persoană de contact). În cazul unui 
reprezentant legal, de asemenea datele 
de contact ale producătorului 
reprezentat.

reprezentantului legal (codul poștal și 
localitatea, numele și numărul străzii, 
țara, numărul de telefon și fax, adresa de 
e-mail, precum și o persoană de contact) 
În cazul unui reprezentant legal, de 
asemenea datele de contact ale 
producătorului reprezentat.

2. Codul național de identificare al 
producătorului, inclusiv numărul 
european de identificare fiscală sau 
numărul național de identificare fiscală 
al producătorului (opțional).

2. Codul de identificare al producătorului, 
inclusiv numărul european de 
identificare fiscală sau numărul național 
de identificare fiscală al producătorului.

3. Categoria de EEE în conformitate cu 
anexa I sau anexa III, după caz.

3. Categoria de EEE în conformitate cu
anexa III

4. Tipul de EEE (echipamente de uz casnic 
sau alte echipamente decât cele de 
uz casnic).

4. Tipul de EEE (echipamente de uz casnic 
sau alte echipamente decât cele de 
uz casnic).

5. Marca EEE (opțional). 5. Marca EEE

6. Informații privind modul în care 
producătorul își asumă 
responsabilitățile: sistem individual sau 
colectiv, inclusiv informații privind 
garanția financiară.

6. Informații privind modul în care 
producătorul își asumă 
responsabilitățile: sistem individual sau 
colectiv, inclusiv informații privind 
garanția financiară.

7. Tehnica de vânzare utilizată (de 
exemplu, vânzare la distanță).

7. Metoda de vânzare utilizată (de 
exemplu, vânzare la distanță).

8. Declarație prin care se precizează că 
informațiile furnizate sunt adevărate.

Or. de

Justificare

Pentru a avea o înregistrare armonizată este necesar ca informațiile solicitate din registrele 
naționale să fie identice. Informațiile facultative nu sunt acceptate întrucât în acest caz ar 
apărea din nou condiții diferite de îndeplinit de la un stat membru la altul. Este de la sine 
înțeles că datele din registre trebuie să corespundă adevărului, o declarație suplimentară nu 
aduce nimic în plus, ci doar mai multă birocrație.
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Amendamentul 81

Poziția Consiliului
Anexa X – secțiunea B

Poziția Consiliului Amendamentul

B. Informații care trebuie furnizare pentru 
raportare:

B. Informații care trebuie furnizare pentru 
raportare:

1. Codul național de identificare al 
producătorului.

1. Codul de identificare al producătorului

2. Perioada de raportare 2. Perioada de raportare

3. Categoria de EEE în conformitate cu
anexa I sau anexa III, după caz.

3. Categoria de EEE în conformitate cu
anexa III

4. Cantitatea de EEE introduse pe piața 
internă, exprimată în greutate.

4. Cantitatea de EEE introduse pe piața 
internă, exprimată în greutate.

5. (opțional) cantitatea, exprimată în 
greutate, de deșeuri de EEE colectate 
separat, pregătite pentru reutilizare, 
reciclate, valorificate și eliminate în 
cadrul statelor membre sau transportate 
în cadrul sau în afara Uniunii.

5. cantitatea, exprimată în greutate, de 
deșeuri de EEE colectate separat, 
pregătite pentru reutilizare, reciclate, 
valorificate și eliminate în cadrul 
statelor membre sau transportate în 
cadrul sau în afara Uniunii.

Notă: Informațiile prevăzute la punctele 4 
și 5 trebuie furnizate pe categorii.

Notă: Informațiile prevăzute la punctele 4 
și 5 trebuie furnizate pe categorii.

Or. de

Justificare

Pentru a avea o înregistrare armonizată este necesar ca informațiile solicitate din registrele 
naționale să fie identice. Informațiile facultative nu sunt acceptate întrucât în acest caz ar 
apărea din nou condiții diferite de îndeplinit de la un stat membru la altul.


