DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ª I A CONSILIULUI 2000/53/CE
din 18 septembrie 2000
privind vehiculele uzate
PARLAMENTUL EUROPEAN ª I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãþii Europene, în special art. 175 alin. (1),
având în vedere propunerea Comisiei (1),
având în vedere avizul Comitetului Economic ºi Social (2),
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,
în conformitate cu procedura stabilitã la art. 251 din Tratat ºi pe baza textului comun aprobat
de Comitetul de conciliere la data de 23 mai 2000 (3),
întrucât:
(1)
se impune armonizarea diferitelor mãsuri naþionale privind vehiculele uzate pentru ca,
în primul rând, impactul vehiculelor uzate asupra mediului sã fie redus la minim, contribuind
astfel la protecþia, conservarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii mediului ºi la conservarea energiei, ºi,
în al doilea rând, sã se asigure buna funcþionare a pieþei interne ºi sã se evite denaturarea
concurenþei în Comunitate.
(2)
este necesarã elaborarea unui cadru comunitar pentru a asigura coerenþa între
modalitãþile de abordare naþionale pentru atingerea obiectivelor menþionate anterior, în special
cu scopul de a proiecta vehicule pentru reciclare ºi recuperare, între normele pentru instalaþiile
de colectare ºi recuperare ºi între realizarea obiectivelor pentru refolosire, reciclare º i
recuperare, luând în considerare principiul subsidiaritãþii ºi principiul „poluatorul plãteºte”.
(3)
în fiecare an, vehiculele uzate din Comunitate genereazã între 8 ºi 9 milioane tone de
deºeuri care trebuie gestionate corect.
(4)
pentru a pune în aplicare principiile de precauþie ºi prevenire ºi în conformitate cu
strategia comunitarã pentru gestionarea deºeurilor, pe cât posibil, trebuie evitatã generarea de
deºeuri.
(5)
un alt principiu fundamental stabileºte cã deºeurile trebuie refolosite ºi recuperate ºi
acordã întâietate refolosirii ºi reciclãrii.
(6)
statele membre trebuie sã ia mãsuri pentru a se asigura cã unitãþile economice instituie
sisteme de colectare, tratare ºi recuperare a vehiculelor uzate.

1

JO C 337, 07.11.1997, p. 3 ºi JO C 156, 03.06.1999, p. 5.
JO C 129, 27.04.1998, p. 44.
3
Avizul Parlamentului European din 11 februarie 1999 (JO C 150, 28.05.1999, p. 420), Poziþia comunã a
Consiliului din 29 iulie 1999 (JO C 317, 04.11.1999, p. 19) ºi Decizia Parlamentului European din 3 februarie
2000 (nepublicatã încã în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 20 iulie 2000 ºi Decizia Parlamentului
European din 7 septembrie 2000.
2

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

(7)
statele membre trebuie sã se asigure cã ultimul deþinãtor ºi/sau proprietar poate livra
vehiculul uzat cãtre o instalaþie de tratare autorizatã fãrã costuri, ca urmare a faptului cã
vehiculul nu are valoare sau are o valoare comercialã negativã. Statele membre trebuie sã se
asigure cã producãtorii acoperã toate sau o mare parte din costurile punerii în aplicare a
acestor mãsuri; funcþionarea normalã a forþelor de pe piaþã nu trebuie împiedicatã.
(8)
prezenta directivã trebuie sã se aplice vehiculelor ºi vehiculelor uzate, inclusiv
componentelor ºi materialelor acestora, precum ºi pieselor de rezervã ºi de schimb, fãrã a
aduce atingere standardelor de siguranþã, valorilor emisiilor în aer ºi reducerii zgomotului.
(9)
prezenta directivã trebuie înþeleasã ca împrumutând, acolo unde este cazul,
terminologia utilizatã într-o serie de directive existente, ºi anume Directiva Consiliului
67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind armonizarea legilor, reglementãrilor ºi dispoziþiilor
administrative cu privire la clasificarea, ambalarea ºi etichetarea substanþelor periculoase (1),
Directiva Consiliului 70/156/CEE din 6 februarie 1970 privind armonizarea legislaþiei statelor
membre cu privire la aprobãrile tip pentru autovehicule ºi remorci (2) ºi Directiva Consiliului
75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deºeurile (3).
(10) vehiculele de epocã, ºi anume vehiculele istorice sau vehiculele cu valoare pentru
colecþionari sau destinate muzeelor, pãstrate în condiþii adecvate ºi sigure pentru mediu, gata
de utilizare sau dezmembrate, nu sunt incluse în definiþia deºeurilor din Directiva 75/442/CEE
ºi nu fac obiectul prezentei directive.
(11) este important ca mãsurile preventive sã se aplice cu începere din faza de proiectare a
vehiculului ºi sã se concretizeze în special în reducerea ºi controlul substanþelor periculoase
provenind de la vehicule, pentru a preveni eliberarea acestora în mediu, pentru a facilita
reciclarea ºi pentru a evita eliminarea deºeurilor periculoase. Trebuie interzisã în special
utilizarea plumbului, mercurului, cadmiului ºi cromului hexavalent. Aceste metale grele
trebuie utilizate în anumite aplicaþii în conformitate cu o listã revizuitã regulat. Astfel, se
poate evita prezenþa anumitor materiale ºi compuºi printre reziduurile provenind de la maºina
de tãiat ºi incinerarea sau eliminarea acestora la rampele de gunoi.
(12) reciclarea tuturor pãrþilor din plastic ale vehiculelor uzate trebuie îmbunãtãþitã
continuu. În prezent, Comisia examineazã impactul componentelor din PVC asupra mediului.
Pe baza acestei analize, Comisia va face propuneri adecvate pentru utilizarea de PVC,
incluzând observaþii privind vehiculele.
(13) cerinþele pentru dezmembrarea, refolosirea ºi reciclarea vehiculelor uzate ºi a
componentelor acestora trebuie integrate în etapele de proiectare ºi producþie a noilor
vehicule.
(14)

dezvoltarea pieþelor de materiale reciclate trebuie încurajatã.

(15) pentru a asigura eliminarea vehiculelor uzate fãrã periclitarea mediului, se impune
crearea de sisteme de colectare adecvate.
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(16) se impune introducerea unui certificat de distrugere pentru a condiþiona radierea
vehiculelor uzate. Statele membre care nu au un sistem de radiere trebuie sã creeze un sistem
pe baza cãruia autoritãþilor competente li se prezintã un certificat de distrugere când vehiculul
uzat este transferat într-o instalaþie de tratare.
(17) prezenta directivã nu împiedicã statele membre sã permitã, dacã este cazul, radierea
temporarã a vehiculelor.
(18) agenþii de colectare ºi tratare au dreptul de a opera numai la primirea unui permis sau,
în cazul utilizãrii unei înregistrãri în locul permisului, numai pe baza respectãrii anumitor
condiþii.
(19)

se impune promovarea proprietãþilor de recuperare ºi de reciclare a vehiculelor.

(20) cerinþele privind operaþiunile de depozitare ºi tratare trebuie stabilite pentru a preveni
impactul negativ asupra mediului ºi pentru a evita denaturarea schimburilor comerciale ºi a
concurenþei.
(21) pentru a obþine rezultate pe termen scurt ºi pentru a oferi agenþilor, consumatorilor º i
autoritãþilor publice perspectiva necesarã pe termen lung, se impune stabilirea de obiective
cuantificate pentru refolosire, reciclare ºi recuperare care trebuie îndeplinite de agenþii
economici.
(22) producãtorii trebuie sã se asigure cã vehiculele sunt proiectate ºi fabricate astfel încât
sã permitã îndeplinirea obiectivelor pentru refolosire, reciclare ºi recuperare. În acest scop,
Comisia promoveazã pregãtirea standardelor europene ºi ia restul mãsurilor necesare pentru a
modifica legislaþia europeanã pertinentã privind aprobãrile tip pentru vehicule.
(23) statele membre se asigurã cã, la punerea în aplicare a prezentei directive, este protejatã
concurenþa, în special cu privire la accesul întreprinderilor mici ºi mijlocii pe piaþa de
colectare, dezmembrare, tratare ºi reciclare.
(24) pentru a facilita dezmembrarea ºi recuperarea, în special reciclarea vehiculelor uzate,
producãtorii de vehicule trebuie sã furnizeze instalaþii de tratare autorizate cu toate
informaþiile necesare referitoare la dezmembrare, în special pentru materialele cu grad ridicat
de risc.
(25) se impune promovarea pregãtirii standardelor europene, dacã este cazul. Producãtorii
de vehicule ºi de materiale trebuie sã utilizeze standarde de codificare pentru componente º i
materiale care urmeazã sã fie stabilite de Comisie, asistatã de comitetul adecvat. La pregãtirea
acestor standarde, Comisia va lua în considerare, dupã caz, activitãþile desfãºurate de forurile
internaþionale relevante în acest domeniu.
(26) pentru a monitoriza punerea în aplicare a obiectivelor prezentei directive sunt necesare
date privind vehiculele uzate din întreaga Comunitate.
(27) consumatorii trebuie sã fie informaþi corespunzãtor pentru a-ºi adapta comportamentul
ºi atitudinile; în acest scop, agenþii economici relevanþi trebuie sã punã la dispoziþie
informaþiile necesare.
(28) statele membre pot hotãrî sã punã în aplicare anumite decizii pe bazã de acorduri cu
sectorul economic respectiv, cu condiþia îndeplinirii anumitor cerinþe.
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(29) adaptarea la progresul ºtiinþific ºi tehnic a cerinþelor pentru instalaþiile de tratare º i
pentru utilizarea substanþelor periculoase, precum ºi adaptarea standardelor minime pentru
certificatul de distrugere, formatul bazei de date ºi punerea în aplicare a mãsurilor necesare
pentru a controla respectarea obiectivelor cuantificate trebuie efectuate de Comisie pe baza
unei proceduri a comitetului.
(30) mãsurile urmând a fi luate pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie
adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a
procedurilor pentru exercitarea competenþelor de punere în aplicare conferite Comisiei (1).
(31) statele membre pot aplica dispoziþiile prezentei directive înainte de data stabilitã, cu
condiþia ca aceste mãsuri sã fie în conformitate cu Tratatul.
ADOPTÃ PREZENTA DIRECTIVÃ:
Articolul 1
Obiective
Prezenta directivã stabileºte dispoziþii care urmãresc în primul rând prevenirea formãrii de
deºeuri de la vehiculele uzate ºi, în plus, refolosirea, reciclarea ºi alte forme de recuperare a
vehiculelor uzate ºi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deºeuri, precum
ºi îmbunãtãþirea din punct de vedere ecologic a activitãþii tuturor agenþilor economici
implicaþi în ciclul de viaþã al vehiculelor, în special a agenþilor direct implicaþi în tratarea
vehiculelor uzate.
Articolul 2
Definiþii
În sensul prezentei directive:
1.
„vehicul” reprezintã orice vehicul desemnat ca aparþinând categoriilor M1 sau N1
definite în anexa IIA la Directiva 70/156/CEE ºi autovehiculele cu trei roþi definite în
Directiva 92/61/CEE, cu excepþia tricicletelor cu motor;
2.
„vehicul uzat” reprezintã un vehicul care constituie un deºeu în sensul stabilit la art. 1
lit. (a) din Directiva 75/442/CEE;
3.
„producãtor” reprezintã fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al unui
vehicul într-un stat membru;
4.
„prevenire” reprezintã mãsurile care urmãresc reducerea cantitãþii de vehicule uzate,
de materiale ºi substanþe provenite de la ele, precum ºi reducerea pericolului pe care-l prezintã
acestea pentru mediu;
5.
„tratare” reprezintã orice activitate desfãºuratã dupã ce vehiculul uzat a fost predat
unei instalaþii pentru depoluare, dezmembrare, mãrunþire, tãiere, recuperare sau pregãtire
pentru eliminare a deºeurilor rezultate de la tãiere, precum ºi restul operaþiunilor efectuate
pentru recuperarea ºi/sau eliminarea vehiculului uzat ºi a componentelor acestuia;
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6.
„refolosire” reprezintã orice operaþie prin care componentele vehiculelor uzate sunt
utilizate în acelaºi scop pentru care au fost concepute;
7.
„reciclare” reprezintã reprelucrarea într-un proces de producþie a materialelor uzate în
scopul original sau în alte scopuri, cu excepþia recuperãrii energiei. Recuperarea energiei
reprezintã utilizarea combustibililor uzaþi ca mijloc de generare a energiei prin incinerare
directã cu sau fãrã alte deºeuri dar cu recuperarea cãldurii;
8.
„recuperare” reprezintã oricare dintre operaþiile aplicabile menþionate în anexa IIB din
Directiva 75/442/CEE;
9.
„eliminare” reprezintã oricare dintre operaþiile aplicabile menþionate în anexa IIA din
Directiva 75/442/CEE;
10.
„agenþi economici” reprezintã producãtori, distribuitori, colectori, companii de
asigurãri auto, agenþi care se ocupã cu dezmembrarea, tãierea, recuperarea, reciclarea ºi alþi
agenþi care se ocupã cu tratarea vehiculelor uzate, inclusiv a componentelor ºi materialelor
acestora;
11.
„substanþã periculoasã” reprezintã orice substanþã consideratã periculoasã conform
Directivei 67/548/CEE;
12.
„aparat de tãiat” reprezintã orice instrument utilizat pentru tãierea în bucãþi sau pentru
fragmentarea vehiculelor uzate, inclusiv în scopul obþinerii de deºeuri de metal direct
refolosibile;
13.
„informaþii referitoare la dezmembrare” reprezintã toate informaþiile necesare pentru
tratarea corectã ºi sigurã din punct de vedere ecologic a vehiculelor uzate. Acestea sunt puse
la dispoziþia instalaþiilor de tratare autorizate de cãtre fabricanþii de vehicule ºi producãtorii de
componente sub forma unor manuale sau pe suport electronic (de exemplu, CD-ROM, servicii
on-line).
Articolul 3
Domeniul de aplicare
1.
Prezenta directivã se aplicã vehiculelor ºi vehiculelor uzate, inclusiv componentelor ºi
materialelor acestora. Fãrã a aduce atingere art. 5 alin. (4) al treilea paragraf, aceasta se aplicã
indiferent de modul în care vehiculul a fost întreþinut sau reparat pe durata utilizãrii º i
indiferent dacã este echipat cu componentele furnizate de producãtor sau cu alte componente
a cãror asamblare ca piese de rezervã sau de schimb este în conformitate cu deciziile
comunitare sau naþionale corespunzãtoare.
2.
Prezenta directivã se aplicã fãrã a aduce atingere legislaþiei comunitare ºi naþionale
relevante existente, în special cu privire la standardele de siguranþã, emisiile atmosferice º i
controlul zgomotului, precum ºi la protecþia solului ºi a apei.
3.
Când un producãtor produce sau importã doar vehicule care sunt scutite de aplicarea
Directivei 70/156/CEE în temeiul art. 8 alin. (2) lit. (a), statele membre pot scuti producãtorul
respectiv ºi vehiculele sale de la aplicarea art. 7 alin. (4), art. 8 ºi 9 din prezenta directivã.
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4.
Vehiculele cu destinaþii speciale conform definiþiei de la art. 4 alin. (1) lit. (a) a doua
liniuþã din Directiva 70/156/CEE sunt excluse de la aplicarea dispoziþiilor art. 7 din prezenta
directivã.
5.
În cazul autovehiculelor cu trei roþi se aplicã numai art. 5 alin. (1) ºi (2) ºi art. 6 din
prezenta directivã.
Articolul 4
Prevenirea
1. Pentru a promova prevenirea generãrii de deºeuri, statele membre încurajeazã în special:
(a) fabricanþii de vehicule, în colaborare cu producãtorii de materiale ºi echipamente, sã
limiteze utilizarea substanþelor periculoase la vehicule ºi sã le reducã, pe cât posibil, începând
cu faza de proiectare, astfel încât sã previnã în special eliberarea acestora în mediu, facilitând
reciclarea ºi evitând nevoia de a elimina deºeuri periculoase;
(b) proiectarea ºi producerea de noi vehicule care þin seama în cea mai mare mãsurã º i
faciliteazã dezmembrarea, refolosirea, recuperarea ºi în special reciclarea vehiculelor uzate, a
componentelor ºi materialelor acestora;
(c) fabricanþii de vehicule, în colaborare cu producãtorii de materiale ºi echipamente, sã
integreze o cantitate sporitã de material reciclat în vehicule ºi în alte produse, pentru a
dezvolta pieþe de desfacere pentru materialele reciclate.
2. (a) Statele membre se asigurã cã materialele ºi componentele vehiculelor comercializate
dupã 1 iulie 2003 nu conþin plumb, mercur, cadmiu sau crom hexavalent decât în cazurile
enumerate în anexa II în condiþiile specificate;
(b) În conformitate cu procedura stabilitã la art. 11, în mod regulat, în funcþie de progresul
ºtiinþific ºi tehnic, Comisia modificã anexa II pentru ca:
(i)
dupã caz, sã stabileascã valorile concentraþiilor maxime pânã la care este tolerat
nivelul substanþelor menþionate la lit. (a) în anumite materiale ºi componente ale vehiculelor;
(ii)
sã scuteascã anumite materiale ºi componente ale vehiculelor de la aplicarea
dispoziþiilor stabilite la lit. (a), dacã utilizarea acestor substanþe nu poate fi evitatã;
(iii)
sã anuleze materiale ºi componente ale vehiculelor din anexa II, dacã utilizarea acestor
substanþe poate fi evitatã;
(iv)
pe baza pct. (i) ºi (ii) sã desemneze acele materiale ºi componente ale vehiculelor care
pot fi detaºate înainte de continuarea tratãrii; acestea sunt etichetate sau identificate prin
mijloace adecvate;
(c) Comisia modificã anexa II pentru prima datã la 21 octombrie 2001 cel târziu. În nici un
caz, nici una dintre scutirile enumerate aici nu sunt anulate din anexã înainte de 1 ianuarie
2003.
Articolul 5
Colectarea
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1. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã:
− agenþii economici stabilesc sisteme pentru colectarea tuturor vehiculelor uzate ºi, pe cât
posibil din punct de vedere tehnic, a pãrþilor uzate înlãturate la repararea maºinilor pentru
transport de persoane,
− instalaþiile de colectare de pe teritoriul lor sunt disponibile în mod corespunzãtor.
2. Statele membre iau ºi mãsurile necesare pentru a se asigura cã toate vehiculele uzate sunt
transferate în instalaþiile de tratare autorizate.
3. Statele membre stabilesc un sistem care impune necesitatea prezentãrii unui certificat de
distrugere pentru radierea unui vehicul uzat. Acest certificat este eliberat deþinãtorului ºi/sau
proprietarului când vehiculul uzat este transferat în instalaþiile de tratare. Instalaþiile de tratare
care au obþinut un permis în conformitate cu art. 6 au dreptul de a elibera un certificat de
distrugere. Statele membre pot permite producãtorilor, vânzãtorilor ºi agenþilor de colectare
ca, în numele unei instalaþii de tratare autorizate, sã elibereze certificate de distrugere, cu
condiþia ca aceºtia sã garanteze cã vehiculul uzat este transferat într-o instalaþie de tratare
autorizatã ºi sã fie înregistraþi la autoritãþile publice.
Eliberarea certificatului de distrugere de cãtre instalaþiile de tratare sau de cãtre vânzãtori sau
agenþi de colectare, în numele unei instalaþii de tratare autorizate, nu îi îndreptãþeºte pe aceºtia
sã solicite rambursãri financiare, cu excepþia cazurilor în care acest lucru a fost stabilit în mod
expres de statele membre.
Statele membre care nu au un sistem de radiere la data intrãrii în vigoare a prezentei directive
stabilesc un sistem pe baza cãruia autoritãþilor competente li se prezintã un certificat de
distrugere atunci când vehiculul uzat este transferat cãtre o instalaþie de tratare ºi respectã
prevederile prezentului paragraf. Statele membre care aplicã prezentul paragraf informeazã
Comisia cu privire la motivele respective.
4. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã livrarea vehiculelor la o
instalaþie de tratare autorizatã în conformitate cu alin. (3) nu induce nici un cost asupra
deþinãtorului ºi/sau a proprietarului ca urmare a faptului cã vehiculul nu are nici o valoare
comercialã sau are o valoare negativã.
Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã producãtorii acoperã toate sau
cea mai mare parte din costurile punerii în aplicare a acestei mãsuri ºi/sau preiau vehiculele
uzate în aceleaºi condiþii ca cele menþionate la primul paragraf.
Statele membre pot stabili ca livrarea vehiculelor uzate sã nu fie în totalitate gratuitã dacã
vehiculul uzat nu conþine componentele esenþiale ale unui vehicul, în special motorul º i
caroseria, sau conþine deºeuri care au fost adãugate vehiculului uzat.
Comisia monitorizeazã regulat punerea în aplicare a primului paragraf pentru a se asigura cã
nu duce la perturbarea pieþei ºi, dacã este cazul, propune Parlamentului European º i
Consiliului o modificare a respectivului paragraf.
5. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã autoritãþile competente
acceptã reciproc certificatele de distrugere eliberate în alte state membre în conformitate cu
alin. (3). În acest scop, Comisia elaboreazã pânã la 21 octombrie 2001 cel târziu cerinþele
minime pentru certificatul de distrugere.
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Articolul 6
Tratarea
1. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã toate vehiculele uzate sunt
depozitate (chiar ºi temporar) ºi tratate în conformitate cu cerinþele generale stabilite la art. 4
din Directiva 75/442/CEE ºi în conformitate cu cerinþele tehnice minime stabilite la anexa I
din aceastã directivã, fãrã a aduce atingere reglementãrilor naþionale cu privire la sãnãtate ºi la
mediu.
2. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã toate unitãþile sau
întreprinderile care efectueazã operaþii de tratare obþin un permis sau sunt înregistrate la
autoritãþile competente, în conformitate cu art. 9, 10 ºi 11 din Directiva 75/442/CEE.
Derogarea de la obligaþia permisului menþionatã la art. 11 alin. (1) lit. (b) din Directiva
75/442/CEE poate fi aplicatã operaþiilor de recuperare privind deºeurile provenind de la
vehicule uzate dupã tratarea acestora conform anexei 1 pct. (3) din prezenta directivã, dacã
autoritãþile competente au efectuat o inspecþie înainte de înregistrare. La aceastã inspecþie se
verificã:
(a)

tipul ºi cantitãþile de deºeuri care urmeazã a fi tratate;

(b)

cerinþele tehnice minime care trebuie respectate;

(c)

mãsurile de siguranþã care trebuie luate,

pentru a realiza obiectivele menþionate la art. 4 din Directiva 75/442/CEE. Aceastã inspecþie
este efectuatã o datã pe an. Statele membre care utilizeazã derogarea trimit rezultatele la
Comisie.
3. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã toate unitãþile sau
întreprinderile care efectueazã operaþii de tratare îndeplinesc cel puþin urmãtoarele obligaþii în
conformitate cu anexa I:
(a) vehiculele uzate sunt dezmembrate înainte de continuarea tratãrii sau de alte operaþii
echivalente pentru a reduce orice impact negativ asupra mediului. Componentele sau
materialele etichetate sau identificate în orice alt mod în conformitate cu art. 4 alin. (2) sunt
demontate înainte de continuarea tratãrii;
(b) materialele ºi componentele cu grad ridicat de risc sunt înlãturate selectiv, pentru a nu
contamina deºeurile provenind de la vehiculele uzate, produse de maºina de tãiat;
(c) operaþiile de demontare ºi depozitare sunt efectuate astfel încât sã permitã refolosirea,
recuperarea ºi în special reciclarea componentelor vehiculelor.
Operaþiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor uzate menþionate în anexa I pct. (3) sunt
efectuate cât mai repede posibil.
4. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã permisul sau înregistrarea
menþionate la alin. (2) include toate condiþiile necesare pentru îndeplinirea cerinþelor de la
alin. (1), (2) ºi (3).
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5. Statele membre încurajeazã unitãþile ºi întreprinderile care efectueazã operaþii de tratare la
sã introducã sisteme de gestionare ecologicã autorizate.
Articolul 7
Refolosirea ºi recuperarea
1. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a încuraja refolosirea componentelor care
sunt adecvate refolosirii, recuperarea componentelor care nu pot fi refolosite, acordând
întâietate reciclãrii când este posibilã din punct de vedere ecologic, fãrã a aduce atingere
cerinþelor privind siguranþa vehiculelor ºi cerinþele ecologice cum ar fi emisiile atmosferice ºi
controlul poluãrii fonice.
2. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã agenþii economici îndeplinesc
urmãtoarele obiective:
(a) pânã la 1 ianuarie 2006 cel târziu, refolosirea ºi recuperarea tuturor vehiculelor uzate
creºte cu minimum 86% greutate medie anualã pe vehicul. În acelaºi interval de timp,
refolosirea ºi reciclarea cresc cu minimum 80% greutate medie anualã pe vehicul;
pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980, statele membre pot stabili obiective
care sã nu fie mai mici de 75% pentru refolosire ºi recuperare ºi de 70% pentru refolosire º i
reciclare. Statele membre care aplicã prezentul paragraf informeazã Comisia ºi restul statelor
membre cu privire la motivele respective;
(b) pânã la 1 ianuarie 2015 cel târziu, refolosirea ºi recuperarea tuturor vehiculelor uzate
creºte la minimum 95% greutate medie anualã pe vehicul. În acelaºi interval de timp,
refolosirea ºi reciclarea cresc la minimum 85% greutate medie anualã pe vehicul.
Pânã la 31 decembrie 2005 cel târziu, Parlamentul European ºi Consiliul reexamineazã
obiectivele menþionate la lit. (b), pe baza unui raport al Comisiei însoþit de o propunere. În
acest raport, Comisia ia în considerare evoluþia compoziþiei materialelor din vehicule ºi orice
alte aspecte ecologice relevante pentru vehicule.
În conformitate cu procedura stabilitã la art. 11, Comisia stabileºte reglementãrile necesare
pentru a controla respectarea de cãtre statele membre a obiectivelor stabilite la prezentul
paragraf. În acest scop, Comisia ia în considerare toþi factorii relevanþi, între altele,
disponibilitatea datelor ºi problema exportului ºi importului de vehicule uzate. Comisia ia
aceste mãsuri pânã la 21 octombrie 2002 cel târziu.
3. Pe baza propunerii Comisiei, Parlamentul European ºi Consiliul stabilesc obiective pentru
refolosire ºi recuperare ºi pentru refolosire ºi reciclare pentru anii urmãtori dupã 2015.
4. Pentru a pregãti modificarea Directivei 70/156/CEE, Comisia promoveazã pregãtirea
standardelor europene privind dezmembrarea, recuperarea ºi reciclarea vehiculelor. Dupã
stabilirea acestor standarde, dar nu mai târziu de sfârºitul anului 2001, Parlamentul European
ºi Consiliul, pe baza unei propuneri a Comisiei, modificã Directiva 70/156/CEE astfel încât
vehiculele cu aprobare tip în conformitate cu directiva respectivã ºi scoase pe piaþã la trei ani
de la modificarea Directivei 70/156/CEE sã fie refolosibile ºi/sau reciclabile în proporþie de
minimum 85% greutate pe vehicul ºi refolosibile ºi/sau recuperabile în proporþie de minimum
95% greutate pe vehicul.
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5. La propunerea modificãrii Directivei 70/156/CEE privind capacitatea vehiculelor de a fi
dezmembrate, recuperate ºi reciclate, Comisia ia în considerare, dupã caz, necesitatea de a
garanta faptul cã refolosirea componentelor nu atrage dupã sine riscuri pentru siguranþã sau
pentru mediu.
Articolul 8
Standarde de codificare/informaþii referitoare la dezmembrare
1. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã producãtorii, împreunã cu
fabricanþii de materiale ºi echipamente, folosesc standarde de codificare pentru materiale º i
componente, în special pentru a facilita identificarea acelor componente ºi materiale care sunt
adecvate pentru refolosire ºi recuperare.
2. La 21 octombrie 2001 cel târziu, în conformitate cu procedura stabilitã la art. 11, Comisia
stabileºte standardele menþionate la alin. (1) din prezentul articol. În acest scop, Comisia ia în
considerare activitatea desfãºuratã în acest domeniu de forurile internaþionale relevante ºi
contribuie în mod corespunzãtor la aceasta.
3. Statele membre iau mãsurile necesare pentru a se asigura cã producãtorii furnizeazã
informaþii referitoare la dezmembrare pentru fiecare tip de vehicul scos pe piaþã în termen de
ºase luni de la scoaterea acestuia pe piaþã. În mãsura în care instalaþiile de tratare necesitã
acest lucru pentru a respecta dispoziþiile prezentei directive, aceste informaþii identificã
diferitele componente ºi materiale ale vehiculelor ºi amplasarea în vehicule a tuturor
substanþelor periculoase, în special pentru realizarea obiectivelor stabilite la art. 7.
4. Fãrã a aduce atingere secretului comercial ºi industrial, statele membre iau mãsurile
necesare pentru a se asigura cã producãtorii componentelor vehiculelor pun la dispoziþia
instalaþiilor de tratare autorizate, în mãsura în care acestea solicitã, informaþii adecvate privind
dezmembrarea, depozitarea ºi testarea componentelor care pot fi refolosite.
Articolul 9
Raportarea ºi informarea
1. La intervale de trei ani, statele membre înainteazã Comisiei un raport privind punerea în
aplicare a prezentei directive. Raportul este întocmit pe baza unui chestionar sau a unei
scheme stabilitã de Comisie în conformitate cu procedura stabilitã la art. 6 din Directiva
91/692/CEE (1), cu scopul de a stabili o bazã de date privind vehiculele uzate ºi tratarea
acestora. Raportul conþine informaþii relevante referitoare la posibilele modificãri în structura
comercializãrii autovehiculelor ºi în sectoarele de colectare, dezmembrare, tãiere, recuperare
ºi reciclare, care pot duce la perturbarea concurenþei între sau în interiorul statelor membre.
Chestionarul sau schema sunt trimise statelor membre cu ºase luni înainte de începutul
perioadei acoperite de raport. Raportul este înaintat Comisiei în termen de nouã luni de la
sfârºitul perioadei de trei ani pe care o acoperã.
Primul raport acoperã perioada de trei ani de la 21 aprilie 2002.
Pe baza informaþiilor menþionate anterior, Comisia publicã un raport privind punerea în
aplicare a prezentei directive în termen de nouã luni de la primirea rapoartelor statelor
membre.

1
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2. În fiecare caz, statele membre solicitã agenþilor economici relevanþi sã publice informaþii
privind:
− structura vehiculelor ºi a componentelor acestora, urmãrind gradul lor de recuperare ºi de
reciclare,
− tratarea sigurã din punct de vedere ecologic a vehiculelor uzate, în special dezmembrarea
ºi înlãturarea tuturor lichidelor,
− dezvoltarea ºi optimizarea metodelor de refolosire, reciclare ºi recuperare a vehiculelor
uzate ºi a componentelor acestora,
− progresul înregistrat cu privire la recuperare ºi reciclare pentru a reduce deºeurile
eliminate ºi pentru a creºte gradul de recuperare ºi reciclare.
Producãtorul trebuie sã punã aceste informaþii la dispoziþia posibililor cumpãrãtori de
vehicule. Informaþiile sunt incluse în documentele promoþionale utilizate la comercializarea
noului vehicul.
Articolul 10
Punerea în aplicare
1. Statele membre pun în aplicare legile, reglementãrile ºi dispoziþiile administrative
necesare în conformitate cu prezenta directivã pânã la 21 aprilie 2002 cel târziu. Statele
membre informeazã imediat Comisia în aceastã privinþã.
În momentul adoptãrii de cãtre statele membre, aceste mãsuri trebuie sã conþinã o referire la
prezenta directivã sau sã fie însoþite de o astfel de referire cu ocazia publicãrii lor oficiale.
Metodele prin care se face o astfel de referire sunt hotãrâte de cãtre statele membre.
2. Statele membre aduc la cunoºtinþa Comisiei textul principalelor dispoziþii de drept intern
pe care le adoptã în domeniul reglementat de prezenta directivã.
3. Cu condiþia realizãrii obiectivelor stabilite în prezenta directivã, statele membre pot sã
transpunã dispoziþiile art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 8 alin.
(3) ºi art. 9 alin. (2) ºi sã specifice regulile de punere în aplicare a art. 5 alin. (4) prin
intermediul acordurilor între autoritãþile competente ºi sectoarele economice respective.
Aceste acorduri respectã urmãtoarele cerinþe:
(a) acordurile sunt executorii;
(b) acordurile trebuie sã specifice obiectivele cu termenele limitã respective;
(c) acordurile sunt publicate în jurnalul oficial naþional sau într-un document oficial la care
publicul are acelaºi acces ºi sunt transmise Comisiei;
(d) rezultatele obþinute pe baza unui acord sunt monitorizate regulat, sunt raportate
autoritãþilor competente ºi Comisiei ºi puse la dispoziþia publicului în conformitate cu
condiþiile stabilite în acord;
(e) autoritãþile competente iau deciziile necesare examinãrii progresului înregistrat pe baza
unui acord;
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(f) în cazul nerespectãrii unui acord, statele membre trebuie sã punã în aplicare deciziile
relevante ale prezentei directive prin mãsuri legislative, reglementatorii sau administrative.
Articolul 11
Procedura de comitet
1. Comisia este sprijinitã de comitetul constituit prin art. 18 din Directiva 75/442/CEE,
denumit în continuare „Comitetul”.
2. Când se face trimitere la prezentul articol, se aplicã art. 5 ºi 7 din Decizia 1999/468/CE,
având în vedere dispoziþiile art. 8.
Perioada stabilitã la art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CEE se stabileºte la trei luni.
3. Comitetul adoptã propriul regulament de funcþionare.
4. În conformitate cu procedura stabilitã în prezentul articol, Comisia adoptã:
(a) cerinþele minime, conform art. 5 alin. (5) pentru certificatul de distrugere;
(b) regulile detaliate menþionate la art. 7 alin. (2) al treilea paragraf;
(c) formatele referitoare la sistemul bazei de date menþionat la art. 9;
(d) modificãrile necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta directivã la progresul tehnic º i
ºtiinþific.
Articolul 12
Intrarea în vigoare
1. Prezenta directivã intrã în vigoare la data publicãrii sale în Jurnalul Oficial al
Comunitãþilor Europene.
2. Art. 5 alin. (4) se aplicã:
− de la 1 iulie 2002, pentru vehicule scoase pe piaþã de la aceastã datã,
− de la 1 ianuarie 2007, pentru vehicule scoase pe piaþã înainte de data menþionatã la prima
liniuþã.
3. Statele membre pot aplica art. 5 alin. (4) înainte de data stabilitã la alin. (2).
Articolul 13
Destinatari
Prezenta directivã se adreseazã statelor membre.

Adoptatã la Bruxelles, 18 septembrie 2000.
Pentru Parlamentul European
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Preºedintele
N. FONTAINE

Preºedintele
H. VÉDRINE

ANEXA I
Cerinþe tehnice minime pentru tratarea în conformitate cu art. 6 alin. (1) ºi (3)
1. Spaþii de depozitare (inclusiv depozitarea temporarã) a vehiculelor uzate înainte de tratare:
− suprafeþe impermeabile pentru zone adecvate cu asigurarea instalaþiilor pentru colectarea
curgerilor, decantoare ºi agenþi de curãþare-degresare,
− echipamente pentru tratarea apei, inclusiv a apei de ploaie, în conformitate cu
reglementãrile referitoare la mediu ºi sãnãtate.
2. Spaþii de tratare:
− suprafeþe impermeabile pentru zone adecvate cu asigurarea instalaþiilor pentru colectarea
curgerilor, decantoare ºi agenþi de curãþare-degresare,
− depozite adecvate pentru pãrþile dezmembrate, inclusiv depozite impermeabile pentru
piesele de schimb care vin în contact cu uleiul,
− containere adecvate pentru depozitarea bateriilor (cu neutralizare electroliticã în acelaº i
spaþiu sau în altã parte), filtre ºi condensatoare care conþin PCB/PCT,
− rezervoare de depozitare adecvate pentru depozitarea separatã a lichidelor vehiculelor
uzate: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic,
lichide de rãcire, antigel, lichid de frânã, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer
condiþionat ºi orice alte lichide conþinute de vehiculul uzat,
− echipamente pentru tratarea apei, inclusiv a apei de ploaie, în conformitate cu
reglementãrile referitoare la mediu ºi sãnãtate,
− depozite adecvate pentru anvelope uzate, inclusiv prevenirea incendiilor ºi a depozitãrii
excesive în stive.
3. Operaþii de tratare pentru depoluarea vehiculelor uzate:
− înlãturarea bateriilor ºi a rezervoarelor de gaz lichefiat,
− înlãturarea sau neutralizarea componentelor cu potenþial exploziv (de exemplu pernele de
aer),
− înlãturarea ºi colectarea ºi depozitarea separatã a combustibililor, uleiului de motor,
uleiului de cutie de viteze, uleiului hidraulic, lichidelor de rãcire, antigelului, lichidului de
frânã, lichidelor sistemului de aer condiþionat ºi a oricãror altor lichide conþinute de vehiculul
uzat, cu excepþia cazului în care sunt necesare pentru refolosirea pãrþilor respective,
− înlãturarea, pe cât posibil, a tuturor componentelor identificate ca având un conþinut de
mercur.
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4. Operaþii de tratare pentru promovarea reciclãrii:
− înlãturarea catalizatorilor,
− înlãturarea componentelor de metal cu conþinut de cupru, aluminiu ºi magneziu, dacã
aceste materiale nu sunt separate în procesul de tãiere,
− înlãturarea anvelopelor ºi a pãrþilor mari din plastic (bare de protecþie, tablouri de bord,
containere lichide etc.) dacã aceste materiale nu sunt separate în procesul de tãiere astfel încât
sã fie reciclate eficient ca materiale,
− înlãturarea pãrþilor de sticlã.
5. Operaþiile de depozitare trebuie efectuate fãrã a deteriora piesele de schimb º i
componentele care conþin lichide sau care sunt recuperabile.
ANEXA II
Materiale ºi componente scutite de la aplicarea art. 4 alin. (2) lit. (a)
Se eticheteazã sau se
identificã în conformitate
cu art. 4 alin. (2) lit. (b)
pct. (iv)

Materiale ºi componente
Plumbul în aliaje
1. Oþel (inclusiv oþel galvanizat) cu un conþinut de pânã la 0,35%
plumb în greutate
2. Aluminiu cu un conþinut de pânã la 0,4% plumb în greutate
3. Aluminiu cu un conþinut de pânã la 4% plumb în greutate (în
jante, piese ale motorului ºi sistemul de acþionare a geamurilor)
4. Aliaj de cupru cu un conþinut de pânã la 4% plumb în greutate
5. Bucºe ºi carcase de lagãre din aliaj plumb/bronz
Plumb ºi compuºi ai plumbului în componente
6. Baterii
7. Înveliº interior al rezervorului de benzinã
8. Amortizoare de vibraþii
9. Agent de vulcanizare pentru furtunuri de alimentare sau de
presiune
10. Stabilizator pentru vopsele de protecþie
11. Suduri în panourile electrice ºi alte instalaþii
Crom hexavalent
12. Înveliº anticoroziv pe numeroase componente de bazã ale
vehiculului (maximum 2 grame per vehicul)
Mercur
13. Becuri ºi afiºaj panou instrumente

X

X
X
X

X

Prin procedura menþionatã la art. 4 alin. (2) lit. (b), Comisia evalueazã urmãtoarele aplicaþii:
− plumbul ca aliaj în jenþi, piese ale motorului ºi sistemul de acþionare a geamurilor;
− plumbul în baterii;
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− plumbul în greutãþile pentru echilibrare;
− componentele electrice care conþin plumb, încastrate în corpuri ceramice sau de sticlã;
− cadmiu în bateriile pentru vehiculele electrice
ca fiind prioritare, pentru a stabili cât mai repede posibil dacã anexa II trebuie modificatã
corespunzãtor. În ceea ce priveºte cadmiul din bateriile pentru vehiculele electrice, Comisia ia
în considerare, în cadrul procedurii menþionate la art. 4 alin. (2) lit. (b) ºi în cadrul unei
evaluãri ecologice generale, disponibilitatea unor înlocuitori, precum ºi necesitatea de a
menþine disponibilitatea vehiculelor electrice.

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

