
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 24 września 2010 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik do dyrektywy 
2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku 
zastosowania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli lub 

polibromowanych eterów difenylowych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6403) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/571/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dyrektywie 2002/95/WE wprowadzono zakaz stoso
wania ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego 
chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych 
eterów difenylowych w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym wprowadzanym do obrotu po dniu 
1 lipca 2006 r. Zwolnienia z tego zakazu wymieniono 
w załączniku do dyrektywy. Zwolnienia te należy poddać 
przeglądowi, aby dostosować je do postępu naukowo- 
technicznego. 

(2) W wyniku przeglądu zwolnień należy utrzymać zwol
nienia pewnych zastosowań zawierających ołów, rtęć, 
kadm, sześciowartościowy chrom z zakazu, ponieważ 
eliminacja tych niebezpiecznych substancji z takich 
zastosowań jest nadal niewykonalna pod względem 
naukowo-technicznym. Należy zatem utrzymać te zwol
nienia. 

(3) W wyniku przeglądu zwolnień ustalono, że w przypadku 
pewnych zastosowań zawierających ołów, rtęć lub kadm 
eliminacja lub zastąpienie tych substancji stały się 
możliwe pod względem naukowo-technicznym. Należy 
zatem anulować te zwolnienia. 

(4) W wyniku przeglądu zwolnień ustalono, że w przypadku 
pewnych zastosowań zawierających ołów, rtęć lub kadm 
eliminacja lub zastąpienie tych substancji staną się 
możliwe pod względem naukowo-technicznym 
w niedalekiej przyszłości. Należy zatem wyznaczyć 
terminy wygaśnięcia tych zwolnień. 

(5) W wyniku przeglądu zwolnień ustalono, że w przypadku 
pewnych zastosowań zawierających rtęć częściowa elimi
nacja lub zastąpienie tej substancji są możliwe pod 
względem naukowo-technicznym. Należy zatem zmniej
szyć ilość rtęci używanej w takich zastosowaniach. 

(6) W wyniku przeglądu zwolnień ustalono, że w przypadku 
pewnych zastosowań zawierających rtęć jedynie 
częściowa lub stopniowa eliminacja bądź częściowe lub 
stopniowe zastąpienie tej substancji są możliwe pod 
względem naukowo-technicznym. Należy zatem stop
niowo zmniejszyć ilość rtęci używanej w takich zastoso
waniach. 

(7) W pewnych przypadkach naprawa sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego przy pomocy części zamiennych 
innych niż części oryginalne nie jest możliwa pod 
względem technicznym. Wyłącznie w takich przypad
kach należy zatem zezwolić na wykorzystanie części 
zamiennych zawierających ołów, rtęć, kadm, sześciowar
tościowy chrom lub polibromowane etery difenylowe, 
które zostały objęte zwolnieniem, do naprawy sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu przed terminem wygaśnięcia tego zwolnienia 
lub jego zakończenia. 

(8) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 
18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego ( 2 ) 
i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 
18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecz
nika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, 
a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służą
cych do zasilania takich lamp, oraz uchylającym dyrek
tywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 3 ) 
przewidziano orientacyjne poziomy odniesienia doty
czące zawartości rtęci w lampach. Chociaż zawartość 
rtęci w lampach określono jako istotny aspekt środowi
skowy w rozporządzeniach (WE) nr 244/2009 i (WE) 
nr 245/2009, to uznano, że uregulowanie tej kwestii 
w dyrektywie 2002/95/WE, obejmującej również rodzaje 
lamp wyłączone z powyższych rozporządzeń, jest 
bardziej odpowiednie.
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(9) W wyniku analizy podjętej na potrzeby środków okre 
ślonych w rozporządzeniu (WE) nr 244/2009 ustalono, 
że dla pewnych zastosowań z wykorzystaniem rtęci 
częściowa eliminacja lub częściowe zastąpienie wykorzys
tania tej substancji jest możliwe pod względem 
naukowym lub technicznym bez negatywnych skutków 
dla środowiska, zdrowia lub bezpieczeństwa konsu
mentów, które byłyby większe niż korzyści wynikające 
z takiego zastąpienia. Należy zatem zmniejszyć zawartość 
rtęci w tych zastosowaniach zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 244/2009. 

(10) Konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian 
w załączniku do dyrektywy 2002/95/WE. Ze względu 
na przejrzystość należy zatem zastąpić cały załącznik. 

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

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

(13) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrek
tywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do dyrektywy 2002/95/WE zastępuje się tekstem 
załącznika do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK 

Zastosowania zwolnione z zakazu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 

Zwolnienie Zakres i daty obowiązywania 

1 Rtęć w jednotrzonkowych (kompaktowych) lampach fluores
cencyjnych w ilościach nieprzekraczających (na jedną bańkę): 

1a) Na potrzeby oświetlenia ogólnego < 30 W: 5 mg Wygasa dnia 31 grudnia 2011 r.; po dniu 
31 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 
2012 r. możliwe jest użycie 3,5 mg na 
jedną bańkę; po dniu 31 grudnia 2012 r. 
używa się 2,5 mg na jedną bańkę 

1b) Na potrzeby oświetlenia ogólnego ≥ 30 W < 50 W: 5 mg Wygasa dnia 31 grudnia 2011 r.; po dniu 
31 grudnia 2011 r. możliwe jest użycie 
3,5 mg na jedną bańkę 

1c) Na potrzeby oświetlenia ogólnego ≥ 50 W < 150 W: 5 mg 

1d) Na potrzeby oświetlenia ogólnego ≥ 150 W: 15 mg 

1e) Na potrzeby oświetlenia ogólnego, o okrągłym lub kwad
ratowym kształcie bańki, o średnicy rurki ≤ 17 mm 

Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 7 mg na jedną bańkę. 

1f) Do celów specjalnych: 5 mg 

2a) Rtęć w dwutrzonkowych liniowych lampach fluorescencyj
nych na potrzeby oświetlenia ogólnego, w ilościach nieprze
kraczających (na jedną lampę): 

2a) 1) Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie 
żywotności i średnicy rurki < 9 mm (np. T2): 5 mg 

Wygasa dnia 31 grudnia 2011 r.; po dniu 
31 grudnia 2011 r. możliwe jest użycie 
4 mg na jedną lampę 

2a) 2) Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie 
żywotności i średnicy rurki ≥ 9 mm i ≤ 17 mm (np. T5): 
5 mg 

Wygasa dnia 31 grudnia 2011 r.; po dniu 
31 grudnia 2011 r. możliwe jest użycie 
3 mg na jedną lampę 

2a) 3) Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie 
żywotności i średnicy rurki > 17 mm ≤ 28 mm (np. T8): 
5 mg 

Wygasa dnia 31 grudnia 2011 r.; po dniu 
31 grudnia 2011 r. możliwe jest użycie 
3,5 mg na jedną lampę 

2a) 4) Z luminoforem trójpasmowym o normalnym okresie 
żywotności i średnicy rurki > 28 mm (np. T12): 5 mg 

Wygasa dnia 31 grudnia 2012 r.; po dniu 
31 grudnia 2012 r. możliwe jest użycie 
3,5 mg na jedną lampę 

2a) 5) Z luminoforem trójpasmowym o wydłużonym okresie 
żywotności (≥ 25 000 h): 8 mg 

Wygasa dnia 31 grudnia 2011 r.; po dniu 
31 grudnia 2011 r. możliwe jest użycie 
5 mg na jedną lampę 

2b) Rtęć w innych lampach fluorescencyjnych w ilościach 
nieprzekraczających (na jedną lampę): 

2b) 1) Lampy liniowe z luminoforem halofosforanowym 
o średnicy rurki > 28 mm (np. T10 i T12): 10 mg 

Wygasa dnia 13 kwietnia 2012 r. 

2b) 2) Lampy inne niż liniowe z luminoforem halofosforanowym 
(wszystkie średnice): 15 mg 

Wygasa dnia 13 kwietnia 2016 r.
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Zwolnienie Zakres i daty obowiązywania 

2b) 3) Lampy inne niż liniowe z luminoforem trójpasmowym 
o średnicy rurki > 17 mm (np. T9) 

Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 15 mg na jedną lampę 

2b) 4) Lampy na inne potrzeby ogólnego oświetlenia i do celów 
specjalnych (np. lampy indukcyjne) 

Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 15 mg na jedną lampę 

3 Rtęć w lampach fluorescencyjnych z zimną katodą i w 
lampach fluorescencyjnych z zewnętrzną katodą (CCFL 
i EEFL) do celów specjalnych w ilościach nieprzekraczających 
(na jedną lampę): 

3a) Lampy krótkie (≤ 500 mm) Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 3,5 mg na jedną lampę 

3b) Lampy o średniej długości (> 500 mm i ≤ 1 500 mm) Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 5 mg na jedną lampę 

3c) Lampy długie (> 1 500 mm) Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 13 mg na jedną lampę 

4a) Rtęć w innych niskoprężnych lampach wyładowczych 
(w ilościach na jedną lampę) 

Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 15 mg na jedną lampę 

4b) Rtęć w wysokoprężnych lampach sodowych na potrzeby 
oświetlenia ogólnego w ilościach nieprzekraczających (na 
jedną bańkę) w przypadku lamp o podwyższonym wskaź
niku oddawania barw Ra > 60: 

4b)-I P ≤ 155 W Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 30 mg na jedną bańkę 

4b)-II 155 W < P ≤ 405 W Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 40 mg na jedną bańkę 

4b)-III P > 405 W Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 40 mg na jedną bańkę 

4c) Rtęć w innych wysokoprężnych lampach sodowych na 
potrzeby oświetlenia ogólnego w ilościach nieprzekraczają
cych (na jedną bańkę): 

4c)-I P ≤ 155 W Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 25 mg na jedną bańkę 

4c)-II 155 W < P ≤ 405 W Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 30 mg na jedną bańkę 

4c)-III P > 405 W Brak ograniczeń użycia do dnia 31 grudnia 
2011 r.; po dniu 31 grudnia 2011 r. 
możliwe jest użycie 40 mg na jedną bańkę 

4d) Rtęć w wysokoprężnych lampach rtęciowych (HPMV) Wygasa dnia 13 kwietnia 2015 r. 

4e) Rtęć w lampach metalohalogenkowych (MH)
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Zwolnienie Zakres i daty obowiązywania 

4f) Rtęć w innych lampach wyładowczych do celów specjalnych 
niewymienionych w niniejszym załączniku 

5a) Ołów w szkle katodowych lamp elektronowych 

5b) Ołów w szkle lamp fluorescencyjnych w ilości nieprzekra
czającej 0,2 % masowo 

6a) Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawa
niem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % 
ołowiu masowo 

6b) Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym 
do 0,4 % ołowiu masowo 

6c) Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo 

7a) Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze 
topnienia (tj. stopach na bazie ołowiu zawierających nie 
mniej niż 85 % ołowiu masowo) 

7b) Ołów w stopach lutowniczych serwerów, pamięci 
i systemów układu pamięci, infrastruktury sieci urządzeń 
przełączających, sygnalizujących, transmitujących, a także 
sieci zarządzania telekomunikacją 

7c)-I Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów 
w szklanych lub ceramicznych dielektrycznych elementach 
kondensatorów, np. w urządzeniach piezoelektrycznych lub 
w szklanych bądź ceramicznych składnikach matryc 

7c)-II Ołów w ceramicznych dielektrycznych elementach konden
satorów o napięciu znamionowym 125 V AC lub 250 V DC 
lub wyższym 

7c)-III Ołów w ceramicznych dielektrycznych elementach konden
satorów o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 
125 V AC lub 250 V DC 

Wygasa dnia 1 stycznia 2013 r., a po tym 
terminie możliwe jest użycie w częściach 
zamiennych do sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

8a) Kadm i jego związki w bezpiecznikach termicznych 
o jednorazowym zadziałaniu 

Wygasa dnia 1 stycznia 2012 r., a po tym 
terminie możliwe jest użycie w częściach 
zamiennych do sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu przed dniem 1 stycznia 2012 r. 

8b) Kadm i jego związki w stykach elektrycznych 

9 Sześciowartościowy chrom jako środek antykorozyjny stoso
wany w stali węglowej systemów chłodzących 
w chłodziarkach absorpcyjnych, do 0,75 % masowo 
w roztworze chłodzącym 

9b) Ołów w panewkach i tulejach łożysk sprężarek zawierają
cych czynnik chłodniczy do zastosowań w zakresie ogrze
wania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa 

11a) Ołów stosowany w systemach złączy stykowych zgodnych 
z technologią C-press 

Możliwe jest użycie w częściach zamien
nych do sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu do dnia 24 września 2010 r. 

11b) Ołów stosowany w innych systemach złączy stykowych niż 
złącza stykowe zgodne z technologią C-press 

Wygasa dnia 1 stycznia 2013 r., a po tym 
terminie możliwe jest użycie w częściach 
zamiennych do sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu przed dniem 1 stycznia 2013 r.
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Zwolnienie Zakres i daty obowiązywania 

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

Możliwe jest użycie w częściach zamien
nych do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wprowadzonego do obrotu 
do dnia 24 września 2010 r. 

13a) Ołów w przezroczystym szkle wykorzystywanym 
w zastosowaniach optycznych 

13b) Kadm i ołów w filtrach szklanych i szkłach, do których 
odnoszą się normy wykorzystujące pomiar reflektancji 

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

Wygasa dnia 1 stycznia 2011 r., a po tym 
terminie możliwe jest użycie w częściach 
zamiennych do sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wprowadzonego do 
obrotu przed dniem 1 stycznia 2011 r. 

15 Ołów w stopach lutowniczych służących do zakończenia 
trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy urządzeniem 
półprzewodnikowym a nośnikiem w ramach obwodów 
scalonych typu Flip-Chip 

16 Ołów w liniowych lampach żarowych z rurką pokrytą krze
mianem 

Wygasa dnia 1 września 2013 r. 

17 Halogenek ołowiu używany jako czynnik promieniujący 
w wysokowydajnych lampach wyładowczych używanych 
do celów profesjonalnej reprografii 

18a) Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % 
ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych 
używanych jako lampy specjalistyczne w reprografii 
z wykorzystaniem diazotypii, litografii, pułapkach na owady, 
procesach fotochemicznych i obróbce chemicznej, zawiera
jących luminofory, takie jak SMS ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb) 

Wygasa dnia 1 stycznia 2011 r. 

18b) Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % 
ołowiu masowo lub mniej) w lampach wyładowczych 
używanych do opalania zawierających luminofory, takie 
jak BSP (BaSi 2 O 5 :Pb) 

19 Ołów z dodatkiem PbBiSn-Hg i PbInSn-Hg 
w poszczególnych składach jako główny amalgamat oraz 
z dodatkiem PbSn-Hg jako amalgamat dodatkowy 
w kompaktowych lampach energooszczędnych 

Wygasa dnia 1 czerwca 2011 r. 

20 Tlenek ołowiu używany w szkle łączącym przednie i tylnie 
substraty płaskich lamp fluorescencyjnych używanych 
w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych 

Wygasa dnia 1 czerwca 2011 r. 

21 Ołów i kadm w farbach drukarskich do nakładania emalii na 
szkło, takie jak szkło borokrzemianowe i szkło sodowo- 
wapniowe 

23 Ołów w pokryciach elementów z małym rastrem innych niż 
złącza o rastrze 0,65 mm lub mniejszym 

Możliwe jest użycie w częściach zamien
nych do sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wprowadzonego do obrotu 
przed dniem 24 września 2010 r. 

24 Ołów w lutach do lutowania dotyczącego wielowarstwo
wych kondensatorów ceramicznych z matrycą dyskową 
i planarną z otworami przelotowymi 

25 Tlenek ołowiu w wyświetlaczach z emiterami elektrono
wymi i przewodnictwem powierzchniowym (SED) wykorzy
stywany w elementach strukturalnych, a mianowicie 
w uszczelnieniu wykonanym ze szkła i uszczelce ze szkliwa 

26 Tlenek ołowiu w szklanej powłoce świetlówki »Blacklight 
blue« 

Wygasa dnia 1 czerwca 2011 r. 

27 Stopy ołowiu w lucie w przetwornikach akustycznych (prze
znaczonych do wielogodzinnego funkcjonowania na pozio
mach mocy akustycznej 125 dB SPL i powyżej) stosowane 
w głośnikach o wysokiej mocy 

Wygasło dnia 24 września 2010 r.

PL 25.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/33



Zwolnienie Zakres i daty obowiązywania 

29 Ołów związany w szkle kryształowym jak określono 
w załączniku I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy Rady 
69/493/EWG ( 1 ) 

30 Stopy kadmu stosowane jako elektryczno-mechaniczne 
spoiwo lutownicze przewodników elektrycznych umiej- 
scowionych 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 projek
towym i przemysłowym) 

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

33 Ołów w stopach lutowniczych służących do lutowania cien
kich drutów miedzianych o średnicy 100 μm i mniejszej 
w transformatorach mocy 

34 Ołów w elementach potencjometrów dostrojczych opartych 
na cermecie 

36 Rtęć stosowana jako inhibitor rozpylania katodowego 
w wyświetlaczach plazmowych na prąd stały o zawartości 
do 30 mg na jeden wyświetlacz 

Wygasło dnia 1 lipca 2010 r. 

37 Ołów w warstwie powlekającej diody wysokiego napięcia na 
bazie szkła cynkowo-boranowego 

38 Kadm i tlenek kadmu w pastach grubowarstwowych stoso
wanych na podłożu z tlenku berylu dołączanego do alumi
nium 

39 Kadm w połączeniu z pierwiastkami grupy II–VI do 
konwersji długości fali światła z diody elektroluminescen
cyjnej LED (< 10 μg Cd na mm 2 powierzchni emisyjnej) 
do zastosowania w półprzewodnikowych systemach oświet
lenia lub wyświetlania 

Wygasa dnia 1 lipca 2014 r. 

( 1 ) Dz.U. L 326 z 29.12.1969, s. 36. 

Uwaga: Do celów art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2002/95/WE dopuszcza się maksymalną wartość koncentracji 0,1 % 
masowo w materiałach jednorodnych dla ołowiu rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli 
i polibromowanych eterów difenylowych oraz 0,01 % masowo w materiałach jednorodnych dla kadmu.”
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