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Amendamentul 39
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Este necesar să se prevadă dispoziții 
tranzitorii care să permită punerea la 
dispoziție pe piață a echipamentelor 
electrice care au fost deja introduse pe 
piață în conformitate cu Directiva 
2006/95/CE.

(25) Producătorilor și importatorilor ar 
trebui să li se acorde un interval de timp 
rezonabil, dar limitat, pentru a-și exercita 
orice drepturi în conformitate cu normele 
de drept intern aflate în vigoare înaintea 
datei aplicării normelor naționale de 
transpunere a prezentei directive astfel 
încât, de exemplu, să își vândă stocurile 
de produse finite. Este necesar să se 
prevadă dispoziții tranzitorii care să 
permită punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor electrice care au fost deja 
introduse pe piață în conformitate cu 
Directiva 2006/95/CE.

Or. en

Amendamentul 40
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Standardele armonizate relevante 
pentru această directivă ar trebui să țină 
cont pe deplin de Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap, semnată de Uniunea 
Europeană la 23 decembrie 2010.

Or. en
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Amendamentul 41
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată și adresa la care pot 
fi contactați pe echipamentul electric sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj 
sau într-un document care însoțește 
echipamentul electric. Adresa trebuie să 
indice un singur punct de contact pentru 
producător.

(6) Producătorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată, adresa lor de 
internet într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către consumatori și 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
adresa la care pot fi contactați pe 
echipamentul electric sau, dacă acest lucru 
nu este posibil, pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește echipamentul 
electric. Adresa trebuie să indice un singur 
punct de contact pentru producător.

Or. en

Amendamentul 42
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată și adresa la care pot 
fi contactați pe echipamentul electric sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj 
sau într-un document care însoțește 
echipamentul electric.

(3) Importatorii indică numele lor, 
denumirea lor comercială înregistrată sau 
marca lor înregistrată, adresa lor de 
internet într-o limbă care poate fi ușor 
înțeleasă de către consumatori și 
autoritățile de supraveghere a pieței și 
adresa la care pot fi contactați pe 
echipamentul electric sau, dacă acest lucru 
nu este posibil, pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește echipamentul 
electric.

Or. en
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Amendamentul 43
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa IV la prezenta directivă, conține 
elementele specificate în modulul A din 
anexa III la prezenta directivă și se 
actualizează în permanență. Aceasta este
tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) 
de statul membru pe piața căruia este 
introdus sau pus la dispoziție echipamentul 
electric.

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa IV la prezenta directivă, conține 
elementele specificate în modulul A din 
anexa III la prezenta directivă și se 
actualizează în permanență. Aceasta poate 
fi tradusă, la cerere, în limba (limbile) 
impusă (impuse) de statul membru pe piața 
căruia este introdus sau pus la dispoziție 
echipamentul electric.

Or. en

Amendamentul 44
Matteo Salvini

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa IV la prezenta directivă, conține 
elementele specificate în modulul A din 
anexa III la prezenta directivă și se 
actualizează în permanență. Aceasta este
tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) 
de statul membru pe piața căruia este 
introdus sau pus la dispoziție echipamentul 
electric.

(2) Declarația UE de conformitate se 
structurează după modelul prevăzut în 
anexa IV la prezenta directivă, conține 
elementele specificate în modulul A din 
anexa III la prezenta directivă și se 
actualizează în permanență. Aceasta poate 
fi tradusă, la cerere, în limba (limbile) 
impusă (impuse) de statul membru pe piața 
căruia este introdus sau pus la dispoziție 
echipamentul electric.

Or. en

Amendamentul 45
Zuzana Roithová
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care, în termen de două luni 
de la primirea informațiilor menționate la 
alineatul (4), nu au fost formulate obiecții 
de niciun stat membru sau de Comisie cu 
privire la o măsură provizorie luată de un 
stat membru, măsura este considerată 
justificată.

(7) În cazul în care, în termen de trei luni 
de la primirea informațiilor menționate la 
alineatul (4), nu au fost formulate obiecții 
de niciun stat membru sau de Comisie cu 
privire la o măsură provizorie luată de un 
stat membru, măsura este considerată 
justificată.

Or. en

Amendamentul 46
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până la 
[a se insera data - 2 ani după adoptare] cel 
târziu, actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 2, articolului 3 
alineatul (1), articolelor 6, 7, 8, 9, 10, 11 
,12, articolului 13 alineatul (1), articolelor 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24, 
precum și anexelor III și IV. Ele 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Statele membre adoptă și publică, până la 
[a se insera data - 3 ani după adoptare] cel 
târziu, actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 2, articolului 3 
alineatul (1), articolelor 6, 7, 8, 9, 10, 11 
,12, articolului 13 alineatul (1), articolelor 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 și 24, 
precum și anexelor III și IV. Ele comunică 
de îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 47
Andreas Schwab
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Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Echipamentele concepute în mod specific 
exclusiv pentru cercetare și dezvoltare și 
disponibile doar în cadrul unor tranzacții 
între întreprinderi.

Or. de

Justificare

Utilizatorii finali privați nu au acces la produse destinate cercetării și dezvoltării. Recenta 
revizuire a Directivelor RoHS și DEEE elimină deja astfel de dispozitive din domeniul de 
aplicare. Sfera de aplicare a directivelor privind echipamentele trebuie armonizată pentru a 
se evita incertitudinile.

Amendamentul 48
Zuzana Roithová

Propunere de directivă
Anexa IV - punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nr. xxxxxx (număr unic de identificare a 
echipamentului electric)

1. Nr. xxxxxx (număr unic de identificare a
declarației):

Or. en

Amendamentul 49
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Anexa IV - punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Obiectul declarației (identificarea 
echipamentului electric permițând 
trasabilitatea. Include o imagine color, 
suficient de clară pentru a permite 

4. Obiectul declarației (identificarea 
echipamentului electric permițând 
trasabilitatea. Poate include, dacă este 
cazul, o fotografie, suficient de clară 
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identificarea echipamentului electric). pentru a permite identificarea 
echipamentului electric).

Or. en

(A se vedea textul punctului 4 din anexa III la Decizia 768/2008/CE)


