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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 stycznia 2008 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyłączeń w przypadku zastosowania ołowiu

i kadmu

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 268)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/385/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) Dyrektywa 2002/95/WE zobowiązuje Komisję do oceny
niektórych substancji niebezpiecznych zakazanych na
mocy art. 4 ust. 1 wymienionej dyrektywy.

(2) Niektóre materiały i komponenty zawierające ołów
i kadm powinny być wyłączone z zakazu, ponieważ
stosowanie tych niebezpiecznych substancji w tych
szczególnych materiałach i komponentach jest
w dalszym ciągu nieuniknione. Nie jest jeszcze możliwe
zastąpienie stopów kadmu w przetwornikach. Bezrtę-

ciowe płaskie lampy panelowe niezawierające ołowiu
nie są jeszcze dostępne, brak również zamienników dla
tlenku ołowiu stosowanego w tubach laserów argono-
wych i kryptonowych.

(3) W związku z tym dyrektywa 2002/95/WE powinna
zostać odpowiednio zmieniona.

(4) Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja
skonsultowała się z zainteresowanymi stronami.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrek-
tywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
Komisji 2006/692/WE (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 50). (2) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 9.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji
Stavros DIMAS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do dyrektywy 2002/95/WE dodaje się następujące punkty 30, 31 i 32:

„30. Stopy kadmu stosowane jako elektryczno-mechaniczne spoiwo lutownicze przewodników elektrycznych
umiejscowionych bezpośrednio na cewce głosowej przetworników wykorzystywanych w głośnikach dużej
mocy, o ciśnieniu dźwięku wynoszącym co najmniej 100 dB(A).

31. Ołów w materiałach lutowniczych w bezrtęciowych płaskich lampach fluorescencyjnych (stosowanych np.
w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, oświetleniu projektowym i przemysłowym).

32. Tlenek ołowiu w uszczelnieniu wykonanym ze szkliwa stosowanym do produkcji zespołów okien dla tub
laserów argonowych i kryptonowych.”
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