
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 października 2005 r.

zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4054)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/747/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograni-
czenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności
jej art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy 2002/95/WE Komisja jest zobowią-
zana do oceny niektórych niedozwolonych substancji
niebezpiecznych zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

(2) Ponieważ stosowanie niebezpiecznych substancji
w określonych materiałach i substancjach jest
w dalszym ciągu nieuniknione, niektóre materiały
i substancje zawierające ołów i kadm powinny być zwol-
nione (lub nadal podlegać zwolnieniu) z zakazu stoso-
wania niebezpiecznych substancji.

(3) Niektóre zwolnienia z zakazu stosowania niektórych
określonych materiałów lub substancji powinny być
ograniczone w zasięgu, aby stopniowo wycofać niebez-
pieczne substancje w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, biorąc pod uwagę, iż z czasem będzie
można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich
zastosowaniach.

(4) Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/95/WE
każde zwolnienie określone w Załączniku podlega prze-
glądowi przynajmniej co cztery lata lub cztery lata po
umieszczeniu pozycji w wykazie w celu rozważenia
usunięcia materiałów lub komponentów sprzętu elek-
trycznego lub elektronicznego, jeśli ich zniesienie lub
zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub materiały
i komponenty, które nie wymagają żadnych materiałów
lub substancji określonych w art. 4 ust. 1, jest tech-
nicznie lub naukowo możliwe, pod warunkiem że nega-

tywny wpływ na środowisko, zdrowie i/lub bezpieczeń-
stwo konsumenta spowodowany przez zastąpienie nie
przeważy korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do
środowiska, zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumenta.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę
2002/95/WE.

(6) Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja
zasięgnęła opinii producentów sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, podmiotów zajmujących się recyklin-
giem, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, orga-
nizacji środowiskowych oraz stowarzyszeń pracowni-
czych i konsumenckich i przekazała uwagi komitetowi
utworzonemu na mocy art. 18 dyrektywy Rady
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie
odpadów (2), zwanemu dalej „Komitetem”.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 października 2005 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19. Dyrektywa zmieniona decyzją
Komisji 2005/717/WE (Dz.U. L 271 z 15.10.2005, str. 48).

(2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. — Ołów w rodzajach stopów lutowniczych charakteryzujących się wysokimi temperaturami topnienia (tj. stopów
na bazie ołowiu zawierających 85 % lub więcej procent masowych ołowiu),

— ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci i systemów układu pamięci, infrastruktury sieci urządzeń
przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także sieci zarządzania telekomunikacją,

— ołów w elektronicznych częściach ceramicznych (np. urządzenia piezoelektryczne).”;

2) punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Kadm i jego związki w stykach elektrycznych oraz kadmowanie z wyjątkiem zastosowań zakazanych na mocy
dyrektywy 91/338/EWG (*) zmieniającej dyrektywę 76/769/EWG (**) odnoszącą się do ograniczeń we wprowa-
dzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych.
___________
(*) Dz.U. L 186 z 12.7.1991, str. 59.
(**) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201.”;

3) dodaje się następujące punkty:

„11. Ołów stosowany w złączach stykowych.

12. Ołów jako materiał powlekający w pierścieniach typu »c« modułów termoprzewodzących.

13. Ołów i kadm w szkle optycznym i filtrach szklanych.

14. Ołów w stopach lutowniczych składający się z więcej niż z dwóch elementów w połączeniach pomiędzy stykami
i zespołami mikroprocesorów o zawartości ołowiu w masie nie mniejszej niż 80 % i nie większej niż 85 %.

15. Ołów w stopach lutowniczych potrzebny do zakończenia trwałego połączenia elektronicznego pomiędzy urzą-
dzeniem półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów scalonych typu Flip-Chip.”.
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