
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/290 AL COMISIEI 

din 19 februarie 2019 

de stabilire a formatului pentru înregistrarea și raportarea în registru de către producătorii de 
echipamente electrice și electronice 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (DEEE) (1), în special articolul 16 alineatul (3), 

întrucât: 

(1)  O structură și un format al datelor armonizate pentru înregistrarea și raportarea de către producătorii de 
echipamente electrice și electronice (EEE) pentru toate statele membre va reduce sarcina administrativă pentru 
producătorii care își desfășoară activitatea la nivelul Uniunii sau la nivelul mai multor state membre. 

(2)  Pentru armonizarea practicilor aplicate de statele membre pentru înregistrare și raportare, formatul pentru 
înregistrare și raportare ar trebui utilizat de toți producătorii, inclusiv de producătorii care oferă EEE prin 
intermediul mijloacelor de comunicare la distanță sau, dacă sunt desemnați, de reprezentanții autorizați, și de 
toate registrele întocmite de statele membre în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Directiva 
2012/19/UE. 

(3)  Formatul pentru înregistrare și raportare ar trebui să stabilească principalele informații care vor fi solicitate în 
temeiul articolului 16 alineatul (2) și al anexei X la Directiva 2012/19/UE pentru înregistrarea și raportarea de 
către producători sau, dacă sunt desemnați, de către reprezentanții autorizați. Acesta ar trebui să permită, de 
asemenea, solicitarea unor informații suplimentare limitate de către statul membru în care este înregistrat și în 
care raportează producătorul. Pentru evitarea unor sarcini administrative suplimentare, aceste cerințe referitoare 
la informații suplimentare ar trebui să vizeze numai rubrici identificate în prealabil ca atare în formatul respectiv. 

(4)  În partea B.5 a anexei X la Directiva 2012/19/UE se prevede, de asemenea, că fiecare producător sau, dacă este 
desemnat, fiecare reprezentant autorizat trebuie să raporteze cu privire la DEEE colectate separat, reciclate 
(inclusiv pregătite pentru reutilizare), valorificate și eliminate pe teritoriul statelor membre sau transportate în 
interiorul sau în afara Uniunii, iar informațiile corespunzătoare care trebuie raportate Comisiei sunt colectate în 
statele membre din diferite surse. În acest caz, armonizarea formatelor de raportare ar spori sarcina administrativă 
a producătorilor și, în același timp, nu ar fi necesară în ceea ce privește obiectivul prezentului regulament de 
punere în aplicare. 

(5)  Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice de la o dată care să permită luarea măsurilor practice 
necesare pentru registre și pentru producători sau reprezentanții lor autorizați, iar aplicarea lor ar trebui să 
înceapă la începutul unui an calendaristic. 

(6)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din 
Directiva 2008/98/CE a parlamentului European și a Consiliului (2), 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Formatul pentru înregistrare 

(1) Statele membre se asigură că registrele întocmite în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE: 

(a)  utilizează formatul prevăzut în anexa I partea A pentru înregistrarea producătorilor; 

(b)  utilizează formatul prevăzut în anexa I partea B pentru înregistrarea reprezentanților autorizați. 
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(1) JO L 197, 24.7.2012, p. 38. 
(2) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor 

directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3). 



(2) Statele membre solicită informațiile esențiale identificate ca atare în formatele stabilite în anexa I. 

Statele membre pot solicita informații suplimentare identificate ca atare în formatele stabilite în anexa I. 

Articolul 2 

Formatul pentru raportarea în registrul unui stat membru a datelor referitoare la EEE introduse pe 
piața sa 

(1) Statele membre se asigură că registrele întocmite în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2012/19/UE 
utilizează formatul stabilit în anexa II pentru raportarea, de către producători sau de către reprezentanții lor autorizați, 
în cazul în care aceștia sunt desemnați în temeiul articolului 17 din Directiva 2012/19/UE, în registru a datelor 
referitoare la EEE introduse pe piețele lor. 

(2) Statele membre solicită informațiile esențiale identificate ca atare în formatul stabilit în anexa II. 

Statele membre pot solicita informații suplimentare identificate ca atare în formatul stabilit în anexa II. 

Articolul 3 

Intrare în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2020. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 19 februarie 2019. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA I 

Formatul pentru înregistrarea într-un stat membru 

Informațiile esențiale sunt marcate cu „M”. 

Informațiile dependente de filtru marcate cu „F” fac parte din informațiile esențiale, dar se aplică numai atunci când este 
selectat un răspuns specific aferent unei informații anterioare. 

Informațiile suplimentare sunt marcate cu „M*”. 

PARTEA A 

Formatul pentru înregistrarea unui producător 

Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Numele producătorului: Denumirea oficială a producătorului legată de codul na
țional de identificare fiscală sau de codul/numărul de 
identificare atribuit în momentul înregistrării în Regis
trul comerțului din statul membru respectiv.  

— dacă producătorul este o persoană ju
ridică (societate), se precizează denu
mirea societății.  

F 

— dacă producătorul este o persoană fi
zică, se precizează: 

—  prenumele 

—  numele  

F 

Denumirea comercială a producătorului Denumirea utilizată de producător în scopuri de publici
tate și de vânzare, care este diferită de denumirea legală 
din actul său constitutiv sau din alte documente oficiale. 

M* 

Adresa sediului social al producătorului: Adresa oficială a producătorului.  

—  strada M 

—  numărul M 

—  codul poștal M 

—  localitatea M 

—  județul M* 

—  comuna M* 

—  adresa site-ului web (dacă există) M 

Categorii de cifre de afaceri anuale afe
rente EEE 

Se indică cifra de afaceri anuală a producătorului. Statele 
membre care solicită această informație trebuie să furni
zeze diferite „categorii de cifre de afaceri anuale aferente 
EEE”, astfel încât producătorul să poată alege categoria 
relevantă. 

M* 

Persoana de contact a producătorului Persoana asociată cu producătorul ca punct de contact. 
Este o persoană selectată ca punct de contact inițial sau 
permanent pentru respectivul producător.  

—  prenumele  M 

—  numele  M 
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Informații Descriere Tipul de infor
mații 

—  numărul de telefon Numărul de telefon profesional. M 

—  adresa de e-mail Adresa de e-mail profesională. M 

—  adresa Adresa profesională a persoanei de contact.  

—  strada M 

—  numărul M 

—  codul poștal M 

—  localitatea M 

—  județul M* 

—  comuna M* 

Codul național de identificare/codul de în
registrare în Registrul comerțului 

Pentru producătorii care sunt persoane juridice, co
dul/numărul de identificare atribuit în momentul înre
gistrării în Registrul comerțului din statul membru res
pectiv. 

F 

Codul național de identificare fiscală Codul de identificare fiscală al producătorului din statul 
membru respectiv. 

M* 

Alte informații de identificare Pentru producătorii stabiliți în țări terțe, un număr/cod 
de înregistrare oficial. 

F 

Categoria/categoriile de EEE Descrierea categoriei sau a categoriilor de EEE pe care 
producătorul le introduce pe piața statului membru, in
dicându-se numărul în conformitate cu anexa III la Di
rectiva 2012/19/UE. 

M 

Subcategoria/subcategoriile de EEE Descrierea subcategoriei sau a subcategoriilor de EEE pe 
care producătorul le introduce pe piața statului mem
bru, care sunt aplicate în statul membru respectiv. 

M* 

Tipul de EEE (echipamente de uz casnic 
sau alte echipamente decât cele de uz cas
nic) 

Pentru fiecare categorie sau, după caz, subcategorie de 
EEE pe care producătorul o introduce pe piața statului 
membru, se precizează dacă este vorba despre „echipa
mente de uz casnic” sau despre „alte echipamente decât 
cele de uz casnic”. 

M* 

Marca EEE Pentru fiecare categorie sau, după caz, subcategorie de 
EEE pe care producătorul o introduce pe piața statului 
membru, denumirea adoptată în mod arbitrar care este 
atribuită de un producător EEE pentru a-l distinge ca 
fiind produs sau vândut de către producătorul respectiv 
și care poate fi utilizată și protejată ca marcă. 

M* 

Responsabilitatea producătorului Informații privind modul în care producătorul își asumă 
responsabilitățile stabilite în Directiva 2012/19/UE în 
statul membru respectiv. Dacă același producător a insti
tuit un sistem individual de asigurare a conformității 
pentru anumite categorii de EEE și a aderat la un sistem 
colectiv de asigurare a conformității pentru alte catego
rii, ar trebui să se indice ambele sisteme.  

Producătorul a instituit un sistem in
dividual de asigurare a conformității. 

Da/Nu  

M 

Dacă răspunsul este afirmativ, 
prezentați informații suplimentare 
despre sistemul individual de asi
gurare a conformității. 

Descrierea informațiilor suplimentare pe care producă
torul trebuie să le prezinte în legătură cu sistemul indivi
dual de asigurare a conformității. 

M* 
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Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Producătorul a aderat la un sistem co
lectiv/sisteme colective de asigurare 
a conformității. 

Da/Nu  

M 

Responsabilitatea de finanțare: Informații privind forma garanției oferite de fiecare pro
ducător atunci când introduce un produs pe piața statu
lui membru respectiv, în temeiul articolului 12 din Di
rectiva 2012/19/UE.  

Producătorul participă la unul sau 
mai multe sisteme colective de asigu
rare a conformității. 

Da/Nu  

M 

Producătorul oferă o asigurare de reci
clare. 

Da/Nu  

M 

Producătorul oferă un cont bancar 
blocat. 

Da/Nu  

M 

Altele (vă rugăm să precizați) Dacă garanția financiară dintr-un stat membru nu are 
niciuna dintre formele menționate mai sus, producăto
rul trebuie să descrie forma garanției. 

F 

Vânzarea la distanță:   

Producătorul utilizează vânzarea la 
distanță pentru a vinde EEE direct 
gospodăriilor particulare sau altor uti
lizatori decât gospodăriile particulare, 
într-un alt stat membru. 

Da/Nu 

Producătorul stabilit în statul membru respectiv preci
zează dacă, în momentul înregistrării, acesta vinde, de 
asemenea, EEE prin intermediul mijloacelor de comuni
care la distanță direct gospodăriilor particulare sau altor 
utilizatori decât gospodăriile particulare, într-un alt stat 
membru. 

M 

Lista statului (statelor) membru(e) 
în care producătorul vinde EEE 
prin vânzare la distanță 

Dacă producătorul stabilit în statul membru respectiv 
vinde EEE prin intermediul mijloacelor de comunicare 
la distanță direct gospodăriilor particulare sau altor utili
zatori decât gospodăriile particulare într-un alt stat 
membru, acesta trebuie să precizeze denumirea statului 
(statelor) membru(e). 

F 

Numele reprezentantului autorizat 
din statul (statele) membru(e) în 
care producătorul vinde EEE prin 
vânzare la distanță 

Dacă producătorul stabilit în statul membru respectiv 
vinde EEE prin intermediul mijloacelor de comunicare 
la distanță direct gospodăriilor particulare sau altor utili
zatori decât gospodăriile particulare într-un alt stat 
membru, acesta trebuie să precizeze numele reprezen
tantului autorizat din statul (statele) membru(e) în 
cauză. 

F 

Declarație 

„Subsemnatul/subsemnații declar/decla
răm că informațiile furnizate sunt adevă
rate și oferă date exacte despre producăto
rul numit mai sus și despre tipul de 
echipamente electrice și electronice intro
duse pe piața din    (se 
indică denumirea statului membru) de 
către producătorul numit mai sus.” 

Declarația producătorului sau, după caz, a părții terțe 
care acționează în numele producătorului prin care se 
atestă că informațiile furnizate sunt adevărate și exacte. 

În cazul formularelor electronice, această declarație se 
marchează (prin bifarea unei căsuțe). 

M  
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PARTEA B 

Formatul pentru înregistrarea unui reprezentant autorizat 

Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Numele reprezentantului autorizat: Denumirea oficială a reprezentantului autorizat legată 
de codul național de identificare fiscală sau de codul/nu
mărul de identificare atribuit în momentul înregistrării 
în Registrul comerțului din statul membru respectiv.  

—  dacă reprezentantul autorizat este 
o persoană juridică (societate), se pre
cizează denumirea societății.  

F 

—  dacă reprezentantul autorizat este 
o persoană fizică, se precizează: 

—  prenumele 

—  numele  

F 

Adresa sediului social al reprezentantului 
autorizat: 

Adresa oficială a reprezentantului autorizat. Reprezen
tantul autorizat trebuie să fie stabilit pe teritoriul statu
lui membru respectiv.  

—  strada  M 

—  numărul  M 

—  codul poștal  M 

—  localitatea  M 

—  județul  M* 

—  comuna  M* 

—  adresa site-ului web (dacă există)  M 

Persoana de contact a reprezentantului au
torizat: 

Persoana asociată cu reprezentantul autorizat ca punct 
de contact. Este o persoană selectată ca punct de contact 
inițial sau permanent pentru respectivul reprezentant 
autorizat. Persoana de contact trebuie să fie stabilită pe 
teritoriul statului membru respectiv.  

—  prenumele  M 

—  numele  M 

—  numărul de telefon Numărul de telefon profesional. M 

—  adresa de e-mail Adresa de e-mail profesională. M 

—  adresa Adresa profesională a persoanei de contact.  

—  strada M 

—  numărul M 

—  codul poștal M 

—  localitatea M 

—  județul M* 

—  comuna M* 

Codul național de identificare/codul de în
registrare în Registrul comerțului 

Pentru reprezentanții autorizați care sunt persoane juri
dice, codul/numărul de identificare atribuit în momentul 
înregistrării în Registrul comerțului din statul membru 
respectiv. 

F 
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Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Codul național de identificare fiscală Codul de identificare fiscală al reprezentantului autorizat 
din statul membru respectiv. 

M* 

Numele producătorului (producătorilor) 
reprezentat (reprezentați): 

— dacă producătorul este o persoană ju
ridică (societate), se precizează denu
mirea societății. 

— dacă producătorul este o persoană fi
zică, se precizează: 

—  prenumele 

—  numele 

Denumirea oficială a producătorului (producătorilor) re
prezentat (reprezentați) de reprezentantul autorizat le
gată de codul național/european de identificare fiscală 
a producătorului sau de codul/numărul de identificare 
atribuit în momentul înregistrării în Registrul comerțu
lui din țara în care este stabilit producătorul. 

Dacă reprezentantul autorizat reprezintă mai mulți pro
ducători, iar statul membru prevede ca reprezentantul 
autorizat să se înregistreze o singură dată, reprezentan
tul autorizat indică separat numele și datele de contact 
ale fiecărui producător reprezentat. 

M 

Datele de contact ale producătorului (pro
ducătorilor) reprezentat (reprezentați): 

Datele de contact oficiale ale producătorului (producăto
rilor) reprezentat (reprezentați) de reprezentantul autori
zat.  

—  numărul de telefon M 

—  adresa de e-mail M 

—  adresa M 

—  strada M 

—  numărul M 

—  codul poștal M 

—  localitatea M 

—  țara M 

—  adresa site-ului web (dacă există) F 

Categoriile de cifre de afaceri anuale afe
rente EEE ale producătorului reprezentat 

Se indică cifra de afaceri anuală a producătorului repre
zentat. Statele membre care solicită această informație 
trebuie să furnizeze diferite „categorii de cifre de afaceri 
anuale aferente EEE”, astfel încât producătorul reprezen
tat să poată alege categoria relevantă. 

Dacă reprezentantul autorizat reprezintă mai mulți pro
ducători, iar statul membru prevede ca reprezentantul 
autorizat să se înregistreze o singură dată, reprezentan
tul autorizat indică separat, pentru fiecare producător 
reprezentat, categoria cifrei de afaceri anuale aferente 
EEE. 

M* 

Categoria/categoriile de EEE Descrierea categoriei sau a categoriilor de EEE pe care 
producătorul reprezentat le introduce pe piața statului 
membru, indicându-se numărul în conformitate cu 
anexa III la Directiva 2012/19/UE. 

Dacă reprezentantul autorizat reprezintă mai mulți pro
ducători, iar statul membru prevede ca reprezentantul 
autorizat să se înregistreze o singură dată, reprezentan
tul autorizat indică separat categoriile de EEE pe care 
fiecare producător reprezentat le introduce pe piața sta
tului membru respectiv. 

M 
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Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Subcategoria/subcategoriile de EEE Descrierea subcategoriei sau a subcategoriilor de EEE pe 
care producătorul le introduce pe piața statului mem
bru, care sunt aplicate în statul membru respectiv. 

Dacă reprezentantul autorizat reprezintă mai mulți pro
ducători, iar statul membru prevede ca reprezentantul 
autorizat să se înregistreze o singură dată, reprezentan
tul autorizat indică separat subcategoriile de EEE pe care 
fiecare producător reprezentat le introduce pe piața sta
tului membru respectiv. 

M* 

Tipul de EEE (echipamente de uz casnic 
sau alte echipamente decât cele de uz cas
nic) 

Pentru fiecare categorie sau, după caz, subcategorie de 
EEE pe care producătorul reprezentat o introduce pe 
piața statului membru, se precizează dacă este vorba 
despre „echipamente de uz casnic” sau despre „alte echi
pamente decât cele de uz casnic”. 

M* 

Marca EEE Pentru fiecare categorie sau, după caz, subcategorie de 
EEE pe care producătorul reprezentat o introduce pe 
piața statului membru, denumirea adoptată în mod arbi
trar care este atribuită de un producător EEE pentru a-l 
distinge ca fiind produs sau vândut de către producăto
rul respectiv și care poate fi utilizată și protejată ca 
marcă. 

M* 

Responsabilitatea producătorului: Informații privind modul în care producătorul reprezen
tat își asumă responsabilitățile stabilite în Directiva 
2012/19/UE în statul membru respectiv. Dacă același 
producător sau reprezentantul autorizat în numele pro
ducătorului a instituit un sistem individual de asigurare 
a conformității pentru anumite categorii de EEE și a ade
rat la un sistem colectiv de asigurare a conformității 
pentru alte categorii, ar trebui să se indice ambele sis
teme. 

Dacă reprezentantul autorizat reprezintă mai mulți pro
ducători, iar statul membru prevede ca reprezentantul 
autorizat să se înregistreze o singură dată, reprezentan
tul autorizat indică separat modul în care fiecare produ
cător reprezentat își asumă responsabilitățile stabilite în 
Directiva 2012/19/UE în statul membru respectiv.  

Producătorul sau reprezentantul auto
rizat în numele producătorului a insti
tuit un sistem de individual de asigu
rare a conformității în statul membru 
respectiv. 

Da/Nu  

M 

Dacă răspunsul este afirmativ, 
prezentați informații suplimentare 
despre sistemul individual de asi
gurare a conformității. 

Descrierea informațiilor suplimentare pe care producă
torul sau reprezentantul autorizat în numele producăto
rului trebuie să le prezinte în legătură cu sistemul indivi
dual de asigurare a conformității. 

M* 

Producătorul sau reprezentantul auto
rizat în numele producătorului a ade
rat la un sistem colectiv/sisteme colec
tive de asigurare a conformității în 
statul membru respectiv. 

Da/Nu  

M 
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Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Responsabilitatea de finanțare: Informații privind forma garanției oferite de fiecare pro
ducător reprezentat atunci când introduce un produs pe 
piața statului membru respectiv, în temeiul articolului 
12 din Directiva 2012/19/UE.  

Producătorul sau reprezentantul auto
rizat în numele producătorului parti
cipă la unul sau mai multe sisteme co
lective de asigurare a conformității. 

Da/Nu  

M 

Producătorul sau reprezentantul auto
rizat în numele producătorului oferă 
o asigurare de reciclare. 

Da/Nu  

M 

Producătorul sau reprezentantul auto
rizat în numele producătorului oferă 
un cont bancar blocat. 

Da/Nu  

M 

Altele (vă rugăm să precizați) Dacă garanția financiară dintr-un stat membru nu are 
niciuna dintre formele menționate mai sus, reprezentan
tul autorizat trebuie să descrie forma garanției. 

M 

Declarație 

„Subsemnatul/subsemnații declar/decla
răm că reprezentantul autorizat numit 
mai sus a fost desemnat prin mandat scris 
de către producătorul(ii) reprezentat (re
prezentați), în temeiul articolului 17 ali
neatul (3) din Directiva 2012/19/UE 
privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice.” 

Declarația reprezentantului autorizat sau, după caz, 
a părții terțe care acționează în numele reprezentantului 
autorizat, prin care se atestă că reprezentantul autorizat 
a fost desemnat prin mandat scris în conformitate cu ar
ticolul 17 alineatul (3) din Directiva 2012/19/UE pri
vind deșeurile de echipamente electrice și electronice. 

În cazul formularelor electronice, această declarație se 
marchează (prin bifarea unei căsuțe). 

M 

Declarație 

„Subsemnatul/subsemnații declar/decla
răm că informațiile furnizate sunt 
adevărate și oferă date exacte despre 
reprezentantul autorizat numit mai sus și 
despre tipul de echipamente electrice 
și electronice introduse pe piața 
din    (se indică denu
mirea statului membru) de către produ
cătorul(ii) reprezentat (reprezentați) de re
prezentantul autorizat numit mai sus.” 

Declarația reprezentantului autorizat sau, după caz, 
a părții terțe care acționează în numele reprezentantului 
autorizat, prin care se atestă că informațiile furnizate 
sunt adevărate și exacte. 

În cazul formularelor electronice, această declarație se 
marchează (prin bifarea unei căsuțe). 

M   
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ANEXA II 

Formatul pentru raportarea în registrul unui stat membru a datelor referitoare la EEE introduse pe 
piața sa 

Informațiile esențiale sunt marcate cu „M”. 

Informațiile dependente de filtru marcate cu „F” fac parte din informațiile esențiale, dar se aplică numai atunci când este 
selectat un răspuns specific aferent unei informații anterioare. 

Informațiile suplimentare sunt marcate cu „M*”. 

Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Denumirea producătorului sau a reprezen
tantului autorizat sau a organizației care 
îndeplinește obligațiile în materie de răs
pundere extinsă a producătorului în nu
mele producătorilor: 

Denumirea oficială a producătorului sau a reprezentantu
lui autorizat sau a organizației care îndeplinește obliga
țiile în materie de răspundere extinsă a producătorului 
în numele producătorilor legată de codul național de 
identificare fiscală sau de codul/numărul de identificare 
atribuit în momentul înregistrării în Registrul comerțu
lui din statul membru respectiv.  

—  dacă producătorul sau reprezentantul 
autorizat este o persoană juridică (so
cietate), se precizează denumirea so
cietății.  

F 

—  dacă producătorul sau reprezentantul 
autorizat este o persoană fizică, se 
precizează: 

—  prenumele 

—  numele  

F 

— dacă un stat membru permite ca ra
portul să fie prezentat de către o orga
nizație care îndeplinește obligațiile în 
materie de răspundere extinsă a produ
cătorului în numele producătorilor, se 
precizează denumirea acestei organiza
ții și denumirile producătorilor și/sau 
ale reprezentanților autorizați în nu
mele cărora sunt furnizate informa
țiile.  

F 

Codul național de identificare/codul de în
registrare în Registrul comerțului 

Pentru producătorii sau reprezentanții autorizați care 
sunt persoane juridice sau pentru organizațiile care în
deplinesc obligațiile în materie de răspundere extinsă 
a producătorului în numele producătorilor, codul/numă
rul de identificare atribuit în momentul înregistrării în 
Registrul comerțului din statul membru respectiv. 

F 

Codul național de identificare fiscală Codul de identificare fiscală al producătorului sau al re
prezentantului autorizat sau al organizației care îndepli
nește obligațiile în materie de răspundere extinsă a pro
ducătorului în numele producătorilor. 

M* 

Perioada de raportare Producătorul sau reprezentantul autorizat sau, după caz, 
organizația care îndeplinește obligațiile în materie de 
răspundere extinsă a producătorului în numele producă
torilor trebuie să precizeze perioada de raportare rele
vantă. 

M 
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Informații Descriere Tipul de infor
mații 

Persoana de contact pentru raportare: Persoana asociată cu producătorul sau cu reprezentantul 
autorizat sau, după caz, cu organizația care îndeplinește 
obligațiile în materie de răspundere extinsă a producăto
rului în numele producătorilor care este selectată ca 
punct de contact inițial sau permanent pentru raporta
rea în registru.  

—  prenumele  M 

—  numele  M 

—  numărul de telefon Numărul de telefon profesional. M 

—  adresa de e-mail Adresa de e-mail profesională. M 

Cantitatea de EEE introduse pe piață în 
statul membru respectiv (în tone): 

Fiecare producător sau fiecare reprezentant autorizat 
trebuie să raporteze greutatea, în tone, a EEE introduse 
pe piața statului membru, în conformitate cu definiția 
prevăzută la articolul 2 litera (a) din Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) 2017/699 al Comisiei. 

În cazul în care statul membru permite ca aceste infor
mații să fie furnizate de o organizație care îndeplinește 
obligațiile în materie de răspundere extinsă a producăto
rului în numele producătorilor, trebuie să se precizeze 
dacă informațiile se raportează pentru fiecare producă
tor reprezentat și reprezentant autorizat în parte sau în 
total, pentru toți producătorii reprezentați și reprezen
tanții autorizați.  

pe categorie de EEE Greutatea EEE pe care producătorul le introduce pe 
piața statului membru pentru fiecare categorie de EEE 
prevăzută în anexa III la Directiva 2012/19/UE, panou
rile fotovoltaice raportându-se separat. 

M 

pe subcategorie de EEE Greutatea EEE pe care producătorul le introduce pe 
piața statului membru pentru fiecare subcategorie de 
EEE care este aplicată în statul membru respectiv. 

M* 

pe tip de EEE (echipamente de uz cas
nic sau alte echipamente decât cele de 
uz casnic) 

Greutatea EEE pe care producătorul le introduce pe 
piața statului membru pentru fiecare tip de echipament 
(„echipamente de uz casnic” sau „alte echipamente decât 
cele de uz casnic”). 

M* 

Declarație 

„Subsemnatul/subsemnații declar/decla
răm că informațiile furnizate în prezentul 
document sunt adevărate și oferă date 
exacte despre tipul și cantitatea de echipa
mente electrice și electronice introduse pe 
piața din    (se indică 
denumirea statului membru) de către 
producătorul(ii) numit (numiți) mai sus.” 

Declarația producătorului sau a reprezentantului autori
zat sau, după caz, a părții terțe care acționează în nu
mele producătorului sau a reprezentantului autorizat, 
prin care se atestă că informațiile furnizate sunt adevă
rate și exacte. 

În cazul formularelor electronice, această declarație se 
marchează (prin bifarea unei căsuțe). 

M   
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