
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 4 czerwca 2009 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 
jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających RIG stosowanych w systemach 

transmisji za pomocą włókien światłowodowych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4165) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/428/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. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa 2002/95/WE zobowiązuje Komisję do prze
glądu wyłączenia niektórych materiałów i części składo
wych sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zakresu 
art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 

(2) Po dokonaniu niezbędnej oceny naukowej i technicznej 
Komisja uznaje, że obecnie są dostępne rotatory Faradaya 
zawierające RIG (ferrogranat ziemi rzadkiej) spełniające 
wymóg maksymalnych wartości stężenia określony 
w dyrektywie 2002/95/WE, w związku z czym należy 
dokonać przeglądu wyłączenia udzielonego w tym 
zakresie. 

(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. Podczas 
konsultacji wynikła konieczność zapewnienia produ
centom wystarczającego czasu na odpowiednie zakwali
fikowanie rotatorów Faradaya zawierających RIG, do 
których ma zastosowanie ograniczenie ołowiu, zgodnie 
z dyrektywą 2002/95/WE. Należy zatem zapewnić, aby 

negatywny wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo 
konsumentów spowodowany zastąpieniem nie przeważył 
korzyści z zastąpienia w odniesieniu do środowiska, 
zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów, 
w szczególności w odniesieniu do sprzętu mającego 
znaczenie dla bezpieczeństwa, takiego jak stosowany 
w systemach transmisji. 

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyre
ktywy 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. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Stavros DIMAS 

Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19. ( 2 ) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do dyrektywy 2002/95/WE pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. Ołów jako zanieczyszczenie w rotatorach Faradaya zawierających ferrogranat ziemi rzadkiej (RIG) stosowanych 
w systemach transmisji za pomocą włókien światłowodowych do dnia 31 grudnia 2009 r.”.
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