
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 8 września 2011 r. 

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

zawierających ołów lub kadm 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6309) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/534/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 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa 2002/95/WE wprowadza zakaz stosowania 
ołowiu i kadmu w sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym wprowadzonym do obrotu po dniu 
1 lipca 2006 r. 

(2) Zastępowanie ołowiu w materiałach ceramicznych stano
wiących izolację kondensatorów PZT wchodzących 
w skład układów scalonych lub półprzewodników 
dyskretnych jest w dalszym ciągu niewykonalne tech
nicznie. Należy zatem zwolnić z zakazu stosowanie 
ołowiu w tych materiałach. 

(3) Zastępowanie kadmu w fotorezystorach przeznaczonych 
dla transoptorów analogowych stosowanych 
w profesjonalnych urządzeniach audio jest w dalszym 
ciągu niewykonalne technicznie. Należy zatem zwolnić 
z zakazu stosowanie kadmu w tych fotorezystorach. 
Zwolnienie to należy jednak ograniczyć w czasie ze 
względu na to, że prowadzone są już badania nad tech
nologią wolną od kadmu i w ciągu trzech następnych lat 
powinny być dostępne materiały zastępcze. 

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

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

(6) 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. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
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 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się pkt 7c)-IV w brzmieniu: 

„7c)-IV Ołów w materiałach ceramicznych stanowiących izolację konden
satorów PZT wchodzących w skład układów scalonych lub półprze
wodników dyskretnych” 

b) dodaje się pkt 40 w brzmieniu: 

„40 Kadm w fotorezystorach przeznaczonych dla transoptorów analo
gowych stosowanych w profesjonalnych urządzeniach audio 

Wygasa dnia 
31 grudnia 2013 r.”
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