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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU  

referitor la exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în 

temeiul Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 

periculoase în echipamentele electrice și electronice 

1. INTRODUCERE 

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 

electronice1 (Directiva RoHS) stabilește norme de aplicare privind restricțiile de utilizare a 

anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE) în scopul de a 

contribui la protecția sănătății umane și a mediului, inclusiv la recuperarea și eliminarea 

ecologică a deșeurilor de EEE.  

Articolul 4 din Directiva RoHS obligă statele membre să se asigure că EEE introduse pe piață 

nu conțin substanțele enumerate în anexa II. În anexele III și IV sunt enumerate aplicațiile 

care beneficiază de derogare de la această restricție.  

Directiva împuternicește Comisia să adopte acte delegate în ceea ce privește trei dispoziții 

diferite, în vederea:  

 specificării unor norme detaliate pentru asigurarea conformității cu valorile 

concentrațiilor maxime din greutate admise în materialele omogene, conform 

specificațiilor din anexa II la directivă, astfel cum se prevede la articolul 4 

alineatul (2) din Directiva RoHS; 

 adaptării anexelor III și IV la progresul științific și tehnic, atât pentru includerea, cât 

și pentru eliminarea unor derogări de la restricția prevăzută la articolul 4 alineatul (1), 

astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva RoHS; 

 revizuirii și modificării listei de substanțe restricționate din anexa II, astfel cum se 

prevede la articolul 6 alineatul (3).  

2. TEMEI JURIDIC 

Obligația prezentării prezentului raport este prevăzută la articolul 20 alineatul (1) din 

Directiva RoHS. În temeiul acestei dispoziții, competența de a adopta acte delegate îi este 

conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la 21 iulie 2011, iar Comisia 

are obligația de a întocmi un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni 

înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat 

pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau 

Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 21. Raportul anterior2 privind exercitarea 

delegării de competențe conferite Comisiei în ceea ce privește Directiva 2011/65/UE a fost 

                                                           
1 JO L 174, 1.7.2011, p. 88. 
2 COM(2016) 215 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0215&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0215&from=EN
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adoptat de Comisie la 18 aprilie 2016. Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul să 

ia act de raportul respectiv.  

3. EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE 

În cursul perioadei de raportare a fost necesară exercitarea delegării de competențe cu privire 

la mai multe dispoziții prevăzute de directivă, după cum se menționează mai jos. 

 

3.1. Norme pentru asigurarea conformității cu valorile concentrațiilor maxime, în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2)  

În ceea ce privește specificarea unor norme detaliate pentru asigurarea conformității cu 

valorile concentrațiilor maxime din greutate admise în materialele omogene, astfel cum se 

specifică în anexa II la Directiva RoHS, de la raportul anterior3, situația nu s-a schimbat în 

ceea ce privește necesitatea de a adopta un act delegat pentru a prevedea normele respective 

în conformitate cu articolul 4 alineatul (2). 

 

3.2. Derogările, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), de la restricțiile aplicabile 

substanțelor prevăzute la articolul 4 alineatul (1)  

În perioada vizată de prezentul raport4, Comisia a primit 102 cereri5 de adaptare a anexelor III 

și IV la directivă la progresul științific și tehnic în ceea ce privește derogările de la restricțiile 

aplicabile substanțelor în conformitate cu articolul 5 din Directiva RoHS. 50 de cereri au fost 

depuse în perioada noiembrie 2019-ianuarie 2020, iar 26 de cereri au fost depuse în ianuarie 

2021. În urma evaluării științifice și tehnice necesare a cererilor respective, Comisia a adoptat 

32 de directive delegate individuale6 pentru a modifica anexele III și IV în ceea ce privește 

                                                           
3 Ibid. 
4 Până la 18 aprilie 2021. 
5 Mai multe cereri se pot referi la aceeași derogare/cerere nouă care urmează să fie inclusă în anexă.   
6Directiva delegată (UE) 2021/884 a Comisiei din 8 martie 2021;  

Directiva delegată (UE) 2021/647 a Comisiei din 15 ianuarie 2021; 

Directiva delegată (UE) 2020/360 a Comisiei din 17 decembrie 2019; 

Directiva delegată (UE) 2020/361 a Comisiei din 17 decembrie 2019; 

Directiva delegată (UE) 2020/364 a Comisiei din 17 decembrie 2019; 

Directiva delegată (UE) 2020/365 a Comisiei din 17 decembrie 2019; 

Directiva delegată (UE) 2020/366 a Comisiei din 17 decembrie 2019; 

Directiva delegată (UE) 2019/1845 a Comisiei din 8 august 2019; 

Directiva delegată (UE) 2019/1846 a Comisiei din 8 august 2019; 

Directiva delegată (UE) 2019/169 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/170 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/171 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/172 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/173 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/174 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/175 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/176 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/177 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2019/178 a Comisiei din 16 noiembrie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2018/739 a Comisiei din 1 martie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2018/740 a Comisiei din 1 martie 2018; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2021:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2021:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2019:033:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
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derogările de la restricțiile aplicabile substanțelor. În prezent, Comisia pregătește alte 19 acte 

delegate și efectuează evaluarea a 57 de cereri de derogare, ceea ce ar putea conduce la 

adoptarea unor acte delegate suplimentare.  

Nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni cu privire la vreuna 

dintre directivele delegate ale Comisiei adoptate de la ultimul raport menționat mai sus și, la 

expirarea perioadei de control prevăzute la articolul 22 din directivă, respectivele acte 

delegate au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și au intrat în vigoare la 

data specificată în dispozițiile lor.  

 

3.3. Modificarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), a listei de substanțe 

restricționate 

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva RoHS, Comisia trebuie să aibă în 

vedere o revizuire, bazată pe o analiză aprofundată, și modificarea listei de substanțe 

restricționate din anexa II până la 22 iulie 2014 și ulterior periodic, din proprie inițiativă sau 

pe baza unei propuneri a unui stat membru. Măsurile de revizuire și modificare a listei de 

substanțe restricționate din anexa II se adoptă de către Comisie prin intermediul unui act 

delegat. În urma directivei delegate7 de modificare a listei de substanțe restricționate din 

anexa II raportate în raportul anterior, pentru a sprijini revizuirea listei de substanțe 

restricționate, în perioada ianuarie 2018-februarie 2021 s-a efectuat un studiu de evaluare 

științifică și tehnică8, studiu care a inclus consultări ale părților interesate și ale experților 

statelor membre în domeniul Directivei RoHS9. În cadrul studiului a fost evaluată și o 

propunere transmisă Comisiei de Agenția suedeză pentru substanțe chimice în iunie 2018, 

care viza adăugarea parafinelor clorurate cu catenă medie (MCCP) pe lista de substanțe 

restricționate.  

Pe baza acestui studiu, Comisia va lua măsuri suplimentare pentru a analiza oportunitatea 

modificării listei de substanțe restricționate din anexa II.  

 

                                                                                                                                                                                     
Directiva delegată (UE) 2018/741 a Comisiei din 1 martie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2018/742 a Comisiei din 1 martie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2018/736 a Comisiei din 27 februarie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2018/737 a Comisiei din 27 februarie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2018/738 a Comisiei din 27 februarie 2018; 

Directiva delegată (UE) 2017/1975 a Comisiei din 7 august 2017, coroborată cu rectificarea; 

Directiva delegată (UE) 2017/1009 a Comisiei din 13 martie 2017; 

Directiva delegată (UE) 2017/1010 a Comisiei din 13 martie 2017; 

Directiva delegată (UE) 2017/1011 a Comisiei din 15 martie 2017; 

Directiva delegată (UE) 2016/1028 a Comisiei din 19 aprilie 2016; 

Directiva delegată (UE) 2016/1029 a Comisiei din 19 aprilie 2016. 
7 Directiva delegată (UE) 2015/863 a Comisiei din 31 martie 2015, JO L 137, 4.6.2015, p. 10. 
8 Study to support the review of the list of restricted substances and to assess a new exemption request under 

RoHS 2 (Pack 15). https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce50dc9c-6c19-11eb-aeb5-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-197106951.  
9 Membrii Grupului de experți pentru adaptarea și asigurarea respectării Directivei RoHS 2 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-

groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2810. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2018:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1509449210131&uri=CELEX:32017L1975
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32017L1975R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2017:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2017:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2017:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:2016:168:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0863&from=EN
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce50dc9c-6c19-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-197106951
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce50dc9c-6c19-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-197106951
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2810
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2810
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3.4. Considerații generale referitoare la exercitarea competențelor delegate în temeiul 

Directivei RoHS 

Pentru a respecta cerințele directivei și principiile Comisiei privind o mai bună legiferare la 

pregătirea și adoptarea fiecărui act delegat, trebuie parcurse mai multe etape referitoare fie la 

evaluarea unei cereri de derogare, fie la evaluarea unor restricții noi aplicabile anumitor 

substanțe. Printre aceste etape se numără mai precis externalizarea unei evaluări științifice și 

tehnice către un consultant extern, consultări ample ale părților interesate, consultarea 

grupului de experți din statele membre convocat pentru pregătirea actelor delegate în temeiul 

Directivei RoHS și informarea Parlamentului European și a Consiliului, notificarea 

Comitetului Organizației Mondiale a Comerțului privind barierele tehnice în calea 

comerțului, publicarea proiectelor de acte pentru colectarea de opinii din partea publicului, 

analiza feedback-ului obținut în cursul consultării interservicii din cadrul Comisiei, precum și 

respectarea perioadei de control de două luni de care dispun Parlamentul European și 

Consiliul.  

Articolul 24 alineatul (2) din directivă îi impune Comisiei să efectueze o revizuire generală a 

directivei. Comisia efectuează în prezent revizuirea menționată, studiul de evaluare a 

impactului necesar în acest sens fiind în curs de desfășurare. A fost finalizat un studiu în 

sprijinul evaluării precedente a directivei10. Acesta a identificat domenii în care pot fi aduse 

îmbunătățiri în ceea ce privește, printre altele, procesul de luare a deciziilor privind derogările 

menționate mai sus, care se vor reflecta și în raportul de evaluare al Comisiei. Prin urmare, 

revizuirea Directivei RoHS va lua în considerare modalități de abordare, printre altele, a 

procedurilor respective. 

4. CONCLUZIE 

În ultimii cinci ani, Comisia și-a exercitat în mod corespunzător competențele delegate care îi 

sunt conferite prin Directiva 2011/65/UE. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul 

să ia act de prezentul raport. 

 

                                                           
10 Support for the evaluation of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/5b807311-9d93-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-216492720.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b807311-9d93-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-216492720
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b807311-9d93-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-216492720

