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DIRECTIVE
DIRECTIVA (UE) 2017/2102 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 15 noiembrie 2017
de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe
periculoase în echipamentele electrice și electronice
(Text cu relevanță pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),
întrucât:
(1)

Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) privind restricțiile de utilizare a anumitor
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE) cuprinde obligația Comisiei de a examina
necesitatea modificării domeniului de aplicare a respectivei Directive în ceea ce privește EEE reglementate de
aceasta și, după caz, de a prezenta o propunere legislativă vizând eventualele excluderi suplimentare.

(2)

Operațiunile de pe piața secundară a EEE, care implică repararea, înlocuirea pieselor de schimb, renovarea și
reutilizarea și modernizarea, ar trebui să fie facilitate pentru a promova o economie circulară în Uniune. Ar
trebui să se garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, inclusiv prin recuperarea și
eliminarea ecologică a deșeurilor de EEE. Orice sarcină administrativă inutilă care le revine participanților la piață
ar trebui să fie evitată. Directiva 2011/65/UE permite EEE care nu intrau sub incidența Directivei 2002/95/CE
a Parlamentului European și a Consiliului (4) anterioare, dar care nu ar fi conforme cu Directiva 2011/65/UE, să
fie în continuare puse la dispoziție pe piață până la 22 iulie 2019. După această dată însă, atât prima introducere
pe piață, cât și operațiunile de pe piața secundară a EEE neconforme sunt interzise. O astfel de interzicere
a operațiunilor de pe piața secundară este incompatibilă cu principiile generale care stau la baza măsurilor
întreprinse de Uniune în vederea apropierii actelor cu putere de lege referitoare la produse și, prin urmare, ar
trebui să fie eliminată.

(3)

Anumite grupe de produse de nișă ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE,
deoarece includerea lor ar aduce beneficii neglijabile pentru mediu sau sănătate și ar genera o serie de probleme
de nerezolvat în ceea ce privește conformitatea sau denaturări ale pieței, care nu ar putea fi abordate în mod
eficace prin mecanismul de derogare prevăzut în directivă.

(4)

Tuburile orgilor sunt construite folosind un anumit tip de aliaj pe bază de plumb, pentru care nu s-a găsit nicio
alternativă până în prezent. Majoritatea orgilor cu tuburi sunt ținute în același loc timp de secole, iar ritmul de
înlocuire este neglijabil. Orgile cu tuburi ar trebui, prin urmare, să fie excluse din domeniul de aplicare al
Directivei 2011/65/UE, deoarece includerea lor ar aduce beneficii neglijabile în ceea ce privește înlocuirea
plumbului.

(1) JO C 345, 13.10.2017, p. 110.
(2) Poziția Parlamentului European din 3 octombrie 2017 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 23 octombrie 2017.
(3) Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe
periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 174, 1.7.2011, p. 88).
(4) Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor
substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (JO L 37, 13.2.2003, p. 19).
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(5)

Directiva 2011/65/UE nu se aplică echipamentelor mobile nerutiere care dispun de o sursă proprie de energie,
care sunt destinate exclusiv uzului profesional. Cu toate acestea, în cazul anumitor tipuri de echipamente mobile
nerutiere, pe aceeași linie de producție se fabrică două versiuni, sursa de energie (proprie sau externă) fiind
singura diferență. Aceste versiuni ar trebui să fie tratate în același mod în temeiul respectivei directive. Prin
urmare, echipamentele mobile nerutiere cu mecanism de tracțiune acționat de o sursă de energie externă ar trebui
să fie excluse din domeniul de aplicare al Directivei 2011/65/UE.

(6)

Ar trebui precizate în mod clar condițiile de derogare pentru piesele de schimb reutilizate, recuperate din EEE,
pentru toate categoriile de EEE relevante, astfel cum sunt prevăzute în anexa I la Directiva 2011/65/UE. În mod
similar, întrucât derogările de la restricția de utilizare a anumitor substanțe periculoase ar trebui să aibă o durată
limitată, perioada maximă de valabilitate a derogărilor existente ar trebui, de asemenea, să fie precizată în mod
clar pentru toate categoriile de EEE relevante, inclusiv pentru categoria 11.

(7)

În cazul unei cereri de reînnoire a unei derogări, Comisia are obligația de a lua o decizie cu cel puțin șase luni
înainte de data expirării derogării existente, cu excepția cazurilor în care circumstanțe specifice justifică alte
termene. Nu se specifică niciun termen pentru adoptarea deciziei Comisiei cu privire la cererile de derogări noi.
Conform Raportului din 18 aprilie 2016 al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu referitor la
exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul Directivei 2011/65/UE, termenul
respectiv s-a dovedit a fi imposibil în practică, din cauza necesității de a se urma mai multe etape procedurale
obligatorii pentru evaluarea unei cereri de reînnoire a unei derogări. Acest termen nu aduce niciun beneficiu
suplimentar față de actuala procedură de evaluare a cererilor de reînnoire și, din cauza caracterului său nepractic,
generează incertitudini pentru întreprinderi și pentru alte părți interesate. Pe de altă parte, continuitatea activității
este asigurată prin faptul că participanții la piață se pot baza pe valabilitatea unei derogări existente până la
adoptarea unei decizii cu privire la cererea de reînnoire. Prin urmare, dispoziția referitoare la termen ar trebui să
fie eliminată. Cu toate acestea, la scurt timp după primirea unei cereri, Comisia ar trebui să pună la dispoziția
solicitantului, a statelor membre și a Parlamentului European un calendar pentru adoptarea deciziei sale
referitoare la cerere. În plus, revizuirea generală a Directivei 2011/65/UE, care urmează să fie realizată de Comisie
până cel târziu la 22 iulie 2021, ar trebui să includă precizarea unui termen realist pentru adoptarea de către
Comisie a unei decizii cu privire la o cerere de reînnoire a unei derogări, înainte de expirarea derogării în cauză.

(8)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume acela de a contribui la protecția sănătății umane și la recuperarea
și eliminarea ecologică a deșeurilor de EEE prin intermediul restricțiilor de utilizare a substanțelor periculoase în
EEE, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, deoarece disparitățile dintre actele cu putere
de lege sau măsurile administrative adoptate de acestea ar putea să creeze bariere în calea comerțului și să
denatureze concurența în cadrul Uniunii și, în consecință, să aibă un impact direct asupra pieței interne, dar,
având în vedere amploarea problemei și implicațiile sale în raport cu alte acte legislative ale Uniunii referitoare la
recuperarea și eliminarea deșeurilor și la domenii de interes comun, cum ar fi protecția sănătății umane, poate fi
realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității,
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este
necesar pentru realizarea obiectivelor menționate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Directiva 2011/65/UE se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (2) se elimină;
(b) la alineatul (4) se adaugă următoarea literă:
„(k) orgilor cu tuburi.”
2. La articolul 3, punctul 28 se înlocuiește cu următorul text:
„28. «echipamente mobile nerutiere destinate exclusiv uzului profesional» înseamnă echipamente care dispun de
o sursă proprie de energie sau de un mecanism de tracțiune acționat de o sursă de energie externă, a căror
funcționare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mișcare continuă sau semicontinuă între o succesiune
de puncte de lucru fixe și care sunt disponibile doar pentru uz profesional.”
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3. Articolul 4 se modifică după cum urmează:
(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3)
Alineatul (1) se aplică dispozitivelor medicale și instrumentelor de monitorizare și control introduse pe
piață începând cu 22 iulie 2014, dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro introduse pe piață începând cu
22 iulie 2016, instrumentelor industriale de monitorizare și control introduse pe piață începând cu 22 iulie 2017
și tuturor celorlalte EEE care nu intrau sub incidența Directivei 2002/95/CE și care sunt introduse pe piață
începând cu 22 iulie 2019.”;
(b) la alineatul (4) se introduce următoarea literă:
„(ea) toate celelalte EEE care nu intrau sub incidența Directivei 2002/95/CE și care sunt introduse pe piață înainte
de 22 iulie 2019;”;
(c) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:
„(5)
Cu condiția ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme controlabile de returnare în circuit închis
între întreprinderi, iar consumatorul să fie informat cu privire la reutilizarea pieselor de schimb, alineatul (1) nu
se aplică pieselor de schimb reutilizate:
(a) recuperate din EEE introduse pe piață înainte de 1 iulie 2006 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de
1 iulie 2016;
(b) recuperate din dispozitivele medicale sau instrumentele de monitorizare și control introduse pe piață înainte
de 22 iulie 2014 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2024;
(c) recuperate din dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro introduse pe piață înainte de 22 iulie 2016 și
utilizate în EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2026;
(d) recuperate din instrumentele industriale de monitorizare și control introduse pe piață înainte de 22 iulie
2017 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2027;
(e) recuperate din toate celelalte EEE care nu intrau sub incidența Directivei 2002/95/CE și care au fost introduse
pe piață înainte de 22 iulie 2019 și utilizate în EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2029.”
4. Articolul 5 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„Pentru derogările enumerate în anexa III la 21 iulie 2011, cu excepția cazului în care se prevede o perioadă mai
scurtă, perioada maximă de valabilitate, care poate fi prelungită, este de:
(a) cinci ani de la 21 iulie 2011 pentru categoriile 1-7 și 10 din anexa I;
(b) șapte ani de la datele corespunzătoare prevăzute la articolul 4 alineatul (3) pentru categoriile 8 și 9 din
anexa I; și
(c) cinci ani de la 22 iulie 2019 pentru categoria 11 din anexa I.”;
(b) la alineatul (4) se introduce următoarea literă:
„(ba) în termen de o lună de la primirea cererii, furnizează solicitantului, statelor membre și Parlamentului
European un calendar pentru adoptarea deciziei sale cu privire la cerere;”;
(c) la alineatul (5), prima teză a celui de al doilea paragraf se elimină.

Articolul 2
(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 12 iunie 2019. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la
aceasta.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel
de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor măsuri de drept intern pe care le adoptă în domeniul
reglementat de prezenta directivă.
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Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 15 noiembrie 2017.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

A. TAJANI

M. MAASIKAS

