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EUROOPA

PARLAMENDI JA NÕUKOGU
2002/95/EÜ,

DIREKTIIV

27. jaanuar 2003,
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (1)
võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (2)
võttes arvesse regioonide komitee arvamust, (3)
toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ja võttes arvesse
lepituskomisjonis 8. novembril 2002 heakskiidetud ühisteksti (4)

ning arvestades järgmist:
(1)

Ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikasead
metes käsitlevate liikmesriikide õigusnormide või haldusmeetmete
vahelised erinevused võivad tekitada ühenduses kaubandustõk
keid ja moonutada konkurentsi, mistõttu võib neil olla otsene
mõju siseturu rajamisele ja toimimisele. Seetõttu on osutunud
vajalikuks liikmesriikide õigusakte selles valdkonnas ühtlustada
ja kaasa aidata inimeste tervise kaitsele ning elektri- ja elektroo
nikaseadmete keskkonnaohutule taaskasutamisele ja kõrvaldami
sele.

(2)

Euroopa Ülemkogu kinnitas 7.—9. detsembril 2000 Nice'is
toimunud kohtumisel nõukogu 4. detsembri 2000. aasta resolut
siooni ettevaatusprintsiibi kohta.

(3)

Komisjoni 30. juuli 1996. aasta teatises ühenduse jäätmehooldus
kava läbivaatamise kohta rõhutatakse vajadust vähendada ohtlike
ainete sisaldust jäätmetes ning osutatakse, et oleks kasulik kehtes
tada kogu ühendust hõlmavad eeskirjad, mis piiraksid niisuguste
ainete kasutamist toodetes ja tootmisprotsessides.

(4)

Nõukogu 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis kaadmiumist
tuleneva keskkonnareostuse likvideerimist käsitleva ühenduse
tegevusprogrammi kohta (5) kutsub komisjon viivitamata välja
töötama erimeetmeid selle programmi jaoks. Ka inimeste tervist
tuleb kaitsta ja seetõttu tuleks ellu viia üldstrateegia, millega
piiratakse eelkõige kaadmiumi kasutamist ja soodustatakse

(1)
(2)
(3)
(4)

EÜT C 365 E, 19.12.2000, lk 195 ja EÜT C 240 E, 28.8.2001, lk 303.
EÜT C 116, 20.4.2001, lk 38.
EÜT C 148, 18.5.2001, lk 1.
Euroopa Parlamendi 15. mai 2001. aasta arvamus (EÜT C 34, 7.2.2002,
lk 109), nõukogu 4. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht (EÜT C 90 E,
16.4.2002, lk 12) ja Euroopa Parlamendi 10. aprilli 2002. aasta otsus
(Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi
18. detsembri 2002. aasta otsus ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta otsus.
(5) EÜT C 30, 4.2.1988, lk 1.
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asendusainete uuringuid. Resolutsioonis rõhutatakse, et kaad
miumi kasutamine peaks piirnema juhtudega, kui muid sobiva
maid ja ohutumaid võimalusi ei ole.

(5)

Kättesaadavad tõendid näitavad, et Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivis 2002/96/EÜ elektrija elektroonikaseadmete jäätmete kohta (1) sätestatud elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kogumist, töötlemist, ringlusse
võttu ja kõrvaldamist käsitlevad meetmed on vajalikud jäätme
hooldusprobleemide vähendamiseks, mis on seotud asjaomaste
raskmetallide ja asjaomaste leegiaeglustitega. Nendele meetmetele
vaatamata jõuab ka tulevikus suur osa elektri- ja elektroonika
seadmete jäätmetest praegustesse jäätmete kõrvaldamise süsteemi
desse. Isegi kui elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid kogu
takse eraldi ja võetakse ringlusprotsessi, võivad nendes sisalduvad
elavhõbe, kaadmium, plii, kroom(VI), PBB- ja PBDE-ühendid
ohustada tervist ja keskkonda.

(6)

Arvestades tehnilist ja majanduslikku teostatavust, on kõige
tõhusam viis tagada nende ainetega seotud tervise- ja keskkonna
riskide olulist vähendamist, millega võib saavutada kaitse
soovitud taset ühenduses, nende ainete asendamine elektri- ja
elektroonikaseadmetes ohutute või ohutumate materjalidega.
Nende ohtlike ainete kasutamise piiramine suurendab tõenäoliselt
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtu võimalusi
ja majanduslikku tasuvust ning vähendab negatiivset mõju taas
kasutusettevõtete töötajate tervisele.

(7)

Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad aineid on teadus
likult põhjalikult uuritud ja hinnatud ning ühenduse ja siserii
klikul tasandil on nende suhtes eri meetmeid rakendatud.

(8)

Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmetes on arvesse võetud
olemasolevaid rahvusvahelisi juhiseid ja soovitusi ning nende
aluseks on hinnang, mis põhineb olemasoleval teaduslikul ja
tehnilisel teabel. Need meetmed on vajalikud inimeste ja loomade
tervise ning keskkonna kaitse soovitud taseme saavutamiseks,
arvestades ohte, mida meetmete puudumine ühenduses tõenäoli
selt põhjustaks. Need meetmed tuleks korduvalt läbi vaadata ja
vajaduse korral kohandada, võttes arvesse olemasolevaid tehnilisi
ja teaduslikke andmeid.

(9)

Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada, ilma et see piiraks ühen
duse ohutus- ja tervishoiunõudeid käsitlevate õigusaktide ja ühen
duse jäätmehooldust käsitlevate eriõigusaktide, eelkõige teatavaid
ohtlikke aineid sisaldavate patareisid ja akusid käsitleva nõukogu
18. märtsi 1991. aasta direktiivi 91/157/EMÜ (2) kohaldamist.

(10)

Tuleks arvesse võtta selliste elektri- ja elektroonikaseadmete
tehnilist arengut, mis ei sisalda raskmetalle, PBDE- ja PBB-ühen
deid. Niipea kui teaduslikud tõendid on kättesaadavad ja võttes
arvesse ettevaatusprintsiipi, tuleks uurida muude ohtlike ainete
keelamist ja nende asendamist keskkonnasõbralikumate võimalus
tega, mis tagavad vähemalt sama tasemega tarbijakaitse.

(1) Vt ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.
(2) EÜT L 78, 26.3.1991, lk 38. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga
98/101/EÜ (EÜT L 1, 5.1.1999, lk 1).

2002L0095 — ET — 25.09.2010 — 008.001 — 4
▼B
(11)

Tuleks lubada erandeid asendamisnõudest, kui asendamine ei ole
teaduslikult ja tehniliselt võimalik või asendamise negatiivne kesk
konna- või tervisemõju on suurema kui sellest inimeste tervisele ja
keskkonnale tekkiv kasu. Ohtlike ainete asendamist elektri- ja elek
troonikaseadmetes tuleb alati teha viisil, mis on kooskõlas elektri- ja
elektroonikaseadmete kasutajate tervise- ja ohutusnõuetega.

(12)

Kuna toodete korduskasutamine, taasvarustamine ja eluea piken
damine on kasulik, peavad varuosad olema kättesaadavad.

(13)

Komisjon peaks kooskõlas komiteemenetlusega kohandama ohtlike
ainete kasutuselt kõrvaldamise ja keelamisega seotud nõudeid teadus
liku ja tehnilise arenguga.

(14)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu
võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile
1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste
kasutamise menetlused, (1)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Eesmärgid
Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigusakte,
millega reguleeritakse ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja
elektroonikaseadmetes, ja kaasa aidata inimeste tervise kaitsele ning
elektri- ja elektroonikaseadmete keskkonnaohutule taaskasutamisele ja
kõrvaldamisele.

Artikkel 2
Reguleerimisala
1.
Ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, kohaldatakse käesolevat
direktiivi elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes, mis kuuluvad direk
tiivi nr 2002/96/EÜ IA lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ja 10, ning elektripirnide ja kodumajapidamiste valgustite suhtes.
2.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma et see piiraks ühenduse
ohutus- ja tervishoiunõudeid käsitlevate õigusaktide ja ühenduse jäätme
hooldust käsitlevate eriõigusaktide kohaldamist.
3.
Käesolevat direktiivi ei kohaldata elektri- ja elektroonikaseadmete
remondiks ettenähtud varuosade ja elektri- ja elektroonikaseadmete
korduskasutamise suhtes, mis on turule viidud enne 1. juulit 2006.

Artikkel 3
Mõisted
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) elektri- ja elektroonikaseadmed — seadmed, mis nõuetekohaseks
toimimiseks vajavad elektrivoolu või elektromagnetvälja, ja
seadmed, mida kasutatakse nimetatud voolu ja väljade tootmiseks,
ülekandmiseks ja mõõtmiseks ning mis kuuluvad direktiivi
(1) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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2002/96/EÜ IA lisas loetletud kategooriatesse ning on kavandatud
kasutamiseks kuni 1 000 V vahelduvvooluga ja 1 500 V alalis
vooluga;
b) tootja — isik, kes müügiviisist olenemata, sealhulgas müük sideva
hendite abil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai
1997. aasta direktiiviga 97/7/EÜ (tarbijakaitse kohta sidevahendi
abil sõlmitud lepingute korral) (1):
i) valmistab ja müüb oma kaubamärgiga elektri- ja elektroonika
seadmeid;
ii) müüb muude tarnijate toodetud seadmeid oma kaubamärgiga all
edasi, kuid edasimüüjat ei loeta tootjaks, kui tootja kaubamärk
esineb seadmel alapunkti i kohaselt või
iii) impordib või ekspordib elektri- ja elektroonikaseadmeid liikmes
riiki kaubanduslikel alustel.
Isikut, kes üksnes rahastab rahastamislepingu alusel, ei loeta tootjaks,
kui ta ei tegutse ka tootjana alapunktide i–iii kohaselt.

Artikkel 4
Vältimine
1.
Liikmesriigid tagavad, et alates 1. juulist 2006 turule viidud uued
elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisalda pliid, elavhõbedat, kaadmiumi,
kuuevalentset kroomi, polübroomitud bifenüüle (PBB) ega polübroo
mitud difenüüleetreid (PBDE). Siseriiklikud meetmed, millega piiratakse
või keelatakse nende ainete kasutamine elektri- ja elektroonikaseadmetes
ja mis võeti vastu kooskõlas ühenduse õigusaktidega enne käesoleva
direktiivi vastuvõtmist, võivad kehtima jääda 1. juulini 2006.
2.

Lõiget 1 ei kohaldata lisas loetletud kasutamisviiside suhtes.

3.
Komisjoni ettepaneku põhjal teevad Euroopa Parlament ja
nõukogu niipea, kui teaduslikud tõendid on kättesaadavad ja kooskõlas
kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis sätestatud kemikaalipolii
tika põhimõtetega, otsuse muude ohtlike ainete keelamise kohta ja
nende asendamise kohta keskkonnasõbralikumate alternatiividega, mis
tagavad tarbijatele vähemalt samal tasemel kaitse.

Artikkel 5
Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga
▼M8
1.
Võetakse vastu kõik muudatused, mis on vaja teha lisa kohanda
miseks teaduse ja tehnika arenguga järgmiste toimingute tegemiseks:
▼B
a) vajaduse korral artikli 4 lõikes 1 nimetatud ainete maksimaalse
(1) EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2002/65/EÜ
(EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16).
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lubatava sisalduse kindlaksmääramine elektri- ja elektroonikasead
mete konkreetsetes materjalides ja komponentides;
b) teatavate elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponen
tide väljajätmine artikli 4 lõike 1 kohaldamisalast, kui nende kõrval
damine või asendamine konstruktsioonimuutuste või materjalide ja
komponentidega, mis ei nõua selles nimetatud materjalide või ainete
kasutamist, on tehniliselt või teaduslikult võimatu või kui asendamise
negatiivne mõju keskkonnale, tervisele ja/või tarbijaohutusele on
tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele ja tarbijaohu
tusele tekkiv kasu;
c) iga lisas nimetatud erandi läbivaatus iga nelja aasta tagant või nelja
aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse, mille eesmärk on
kaaluda elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponentide
väljajätmist lisast, kui kõrvaldamine või asendamine konstruktsioo
nimuutuste või materjalide ja komponentidega, mis ei nõua artikli 4
lõikes 1 nimetatud materjalide või ainete kasutamist, on tehniliselt
või teaduslikult võimatu või kui asendamise negatiivne mõju kesk
konnale, tervisele ja/või tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui
sellest keskkonnale, tervisele ja tarbijaohutusele tekkiv kasu.
▼M8
Esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud meetmed, mille eesmärk on
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt
artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.
▼B
2.
Enne lisa muutmist lõike 1 kohaselt konsulteerib komisjon teiste
hulgas elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate, ringlussevõtjate, töötle
misega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide ning töövõt
jate ja tarbijaühingutega. Märkused edastatakse artikli 7 lõikes 1 nime
tatud komiteele. Komisjon koostab saadud teabe kohta aruande.

Artikkel 6
Läbivaatamine
Enne 13. veebruari 2005 vaatab komisjon käesoleva direktiiviga ette
nähtud meetmed läbi, et vajaduse korral arvesse võtta uusi teaduslikke
tõendeid.
Eelkõige esitab komisjon selleks kuupäevaks ettepanekud direktiivi
2002/96/EÜ IA lisa kategooriatesse 8 ja 9 kuuluvate seadmete lisami
seks käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.
Komisjon uurib teaduslike andmete alusel ja võttes arvesse ettevaatus
põhimõtet samuti vajadust kohandada artikli 4 lõikes 1 nimetatud loetelu
ning esitab vajaduse korral muutmisettepanekud Euroopa Parlamendile
ja nõukogule.
Läbivaatuse ajal pööratakse erilist tähelepanu muude elektri- ja elektroo
nikaseadmetes kasutatavate ohtlike ainete mõjudele keskkonnale ja
inimeste tervisele. Komisjon uurib niisuguste ainete ja materjalide asen
damise tasuvust ning saadab vajaduse korral artikli 4 kohaldamisala
laiendamisega seotud ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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Artikkel 7
Komitee
1.
Komisjoni abistab nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi
75/442/EMÜ (jäätmete kohta) (1) artikli 18 alusel loodud komitee.
2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ
artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse
artikli 8 sätteid.
▼B
Artikkel 8
Sanktsioonid
Liikmesriigid määravad kindlaks sanktsioonid, mida kohaldatakse käes
oleva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise puhul.
Kehtestatavad karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja
hoiatavad.
Artikkel 9
Ülevõtmine
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud
õigus- ja haldusnormid enne 13. augusti 2004. Nad teatavad sellest
viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse
normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile kõik käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud õigus- ja haldusnormid.
Artikkel 10
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.
Artikkel 11
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

(1) EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parla
mendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003,
lk 1).
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LISA
Kasutusviisid, mille puhul on tehtud erand artikli 4 lõikes 1 sätestatud keelust
Erand

Reguleerimisala ja kohaldamise kuupäev

1

Elavhõbedat ühe sokliga (kompaktsetes) lumi
nofoorlampides ühe valguselemendi kohta
kuni:

1(a)

üldotstarbelised lambid võimsusega < 30 W:
5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril
2011; pärast 31. detsembrit 2011
kuni 31. detsembrini 2012 on
lubatud kasutada 3,5 mg valgusele
mendi kohta; pärast 31. detsembrit
2012 on lubatud kasutada 2,5 mg
valguselemendi kohta

1(b)

üldotstarbelised lambid võimsusega ≥ 30 W ja
< 50 W: 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril
2011; pärast 31. detsembrit 2011
on lubatud kasutada 3,5 mg valgu
selemendi kohta

1(c)

üldotstarbelised lambid võimsusega ≥ 50 W ja
< 150 W: 5 mg

1(d)

üldotstarbelised lambid võimsusega ≥ 150 W:
15 mg

1(e)

üldotstarbelised rõnga- või ruudukujulised
lambid toru läbimõõduga ≤ 17 mm

1(f)

eriotstarbelised lambid: 5 mg

2(a)

Elavhõbedat kahesoklilistes üldotstarbelistes
sirgetes luminofoorlampides (lambi kohta)
kuni:

2(a)(1)

kolme luminofoorainega lambid, millel on
tavaline eluiga ja toru läbimõõt < 9 mm
(näiteks T2): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril
2011; pärast 31. detsembrit 2011
on lubatud kasutada 4 mg lambi
kohta

2(a)(2)

kolme luminofoorainega lambid, millel on
tavaline eluiga ja toru läbimõõt ≥ 9 mm ja
≤ 17 mm (näiteks T5): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril
2011; pärast 31. detsembrit 2011
on lubatud kasutada 3 mg lambi
kohta

2(a)(3)

kolme luminofoorainega lambid, millel on
tavaline eluiga ja toru läbimõõt > 17 mm ja
≤ 28 mm (näiteks T8): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril
2011; pärast 31. detsembrit 2011
on lubatud kasutada 3,5 mg lambi
kohta

2(a)(4)

kolme luminofoorainega lambid, millel on
tavaline eluiga ja toru läbimõõt > 28 mm
(näiteks T12): 5 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril
2012; pärast 31. detsembrit 2012
on lubatud kasutada 3,5 mg lambi
kohta

2(a)(5)

kolme luminofoorainega lambid, millel on
pikk eluiga (≥ 25 000 h): 8 mg

Kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril
2011; pärast 31. detsembrit 2011
on lubatud kasutada 5 mg lambi
kohta

2(b)

Elavhõbedat muudes
(lambi kohta):

2(b)(1)

sirged halofosfaatlambid toru läbimõõduga
> 28 mm (nt T10 ja T12): 10 mg

Kehtivusaeg lõpeb 13. aprillil 2012

2(b)(2)

kõverad halofosfaatlambid (kõik läbimõõdud):
15 mg

Kehtivusaeg lõpeb 13. aprillil 2016

▼C1
Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 7 mg valguselemendi
kohta

▼M13

luminofoorlampides
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2(b)(3)

kõverad kolme luminofoorainega lambid toru
läbimõõduga > 17 mm (nt T9)

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 15 mg lambi kohta

2(b)(4)

muud üld- ja eriotstarbelised lambid (nt
induktsioonlambid)

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 15 mg lambi kohta

3

Elavhõbedat eriotstarbelistes külmkatoodiga
luminofoorlampides ja välise elektroodiga
luminofoorlampides (CCFL- ja EEFL-lambid)
ühe lambi kohta kuni:

3(a)

lühikesed lambid (≤ 500 mm)

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 3,5 mg lambi kohta

3(b)

keskmise pikkusega lambid (> 500 mm ja
≤ 1 500 mm)

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 5 mg lambi kohta

3(c)

pikad lambid (> 1 500 mm)

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 13 mg lambi kohta

4(a)

Elavhõbedat muudes madalrõhulahenduslam Kasutamine ei ole piiratud kuni
pides (lambi kohta):
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 15 mg lambi kohta

4(b)

Elavhõbedat
üldotstarbelistes
parandatud
värviesitusindeksiga (Ra > 60) kõrgrõhunaa
triumaurulampides (valguselemendi kohta):

4(b)-I

P ≤ 155 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 30 mg valguselemendi
kohta

4(b)-II

155 W < P ≤ 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 40 mg valguselemendi
kohta

4(b)-III

P > 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 40 mg valguselemendi
kohta

4(c)

Elavhõbedat muudes üldotstarbelistes kõrgrõ
hunaatriumaurulampides
(valguselemendi
kohta) kuni:

4(c)-I

P ≤ 155 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 25 mg valguselemendi
kohta
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4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 30 mg valguselemendi
kohta

4(c)-III

P > 405 W

Kasutamine ei ole piiratud kuni
31. detsembrini 2011; pärast
31. detsembrit 2011 on lubatud
kasutada 40 mg valguselemendi
kohta

4(d)

Elavhõbe kõrgrõhuelavhõbelampides (HPMV)

Kehtivusaeg lõpeb 13. aprillil 2015

4(e)

Elavhõbe metallhaliidlampides

4(f)

Elavhõbe muudes käesolevas lisas eraldi nime
tamata eriotstarbelistes lahenduslampides

5(a)

Plii elektronkiiretorude klaasis

5(b)

Plii luminofoortorude klaasis, kuni 0,2 massi
protsenti

6(a)

Plii legeeriva elemendina masinaehitusterases
ja tsingitud terases, kuni 0,35 massiprotsenti

6(b)

Plii legeeriva elemendina alumiiniumis, kuni
0,4 massiprotsenti

6(c)

Vasesulam pliisisaldusega kuni
protsenti

7(a)

Plii kõrge sulamistemperatuuriga joodises (nt
pliisulamid, mis sisaldavad pliid 85 massiprot
senti või rohkem)

7(b)

Plii serverite, salvestite ja salvestimaatriksite
joodises ning kommuteerimiseks, signaalimi
seks ja edastamiseks kasutatavate võrgu infra
struktuuri seadmete ja telekommunikatsiooni
võrgu haldamisseadmete joodises

7(c)-I

Elektri- ja elektroonikaseadmeosad, mis sisal
davad pliid klaasis või keraamikas, v.a
kondensaatorite dielektriline keraamika, nt
piesoelektrilistes seadmetes või klaasis või
keraamilise materjali koosseisus

7(c)-II

Plii selliste kondensaatorite dielektrilises
keraamikas, mille nimipinge on 125 V vahel
duvvoolu või 250 V alalisvoolu puhul või
suurem

7(c)-III

Plii selliste kondensaatorite dielektrilises
keraamikas, mille nimipinge on väiksem kui
125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu
puhul

Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril
2013; pärast seda kuupäeva on
lubatud kasutada elektri- ja elek
troonikaseadmetes, mis on lastud
turule enne 1. jaanuari 2013

8(a)

Kaadmium ja selle ühendid ühekordsetes
tabletitüüpi sulavkaitsmetes

Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril
2012; pärast seda kuupäeva on
lubatud kasutada elektri- ja elek
troonikaseadmetes, mis on lastud
turule enne 1. jaanuari 2012

4

massi
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8(b)

Kaadmium ja selle ühendid elektrikontaktides

9

Kuuevalentne kroom absorptsioonkülmiku
süsinikterasest jahutussüsteemi korrosioonitõr
jevahendina, sisaldus jahutuslahuses kuni 0,75
massiprotsenti

9(b)

Plii laagriliudades ja puksides külmutusagensit
sisaldavates kompressorites, mida kasutatakse
kuumutamiseks, ventileerimiseks, õhu kondit
sioneerimiseks ja külmutamiseks

11(a)

Plii
lõugpressi
kasutamiseks
viikühendussüsteemides

11(b)

Plii muudes kui lõugpressi kasutamiseks sobi Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril
vates viikühendussüsteemides
2013; pärast seda kuupäeva on
lubatud kasutada elektri- ja elek
troonikaseadmetes, mis on lastud
turule enne 1. jaanuari 2013

12

Plii
soojusjuhtimismooduli
kattematerjalina.

13(a)

Plii optikaseadmetes kasutatavas valges klaasis

13(b)

Kaadmium ja plii filterklaasides ja peegelduss
tandardina kasutatavates klaasides

14

Plii enam kui kaht komponenti sisaldava
joodise koostises sõrmpistik-ühenduskontak
tide ja mikroprotsessoriümbrise vahelises
ühenduses, sisaldusega üle 80 % ja vähem
kui 85 % segu massist

15

Plii sellise joodise koostises, millega luuakse
stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi ja aluse
vahel pöördkiibi (Flip Chip) integraallülitustes

16

Plii silikaadiga kaetud sisepinnaga silindrilistes
hõõglampides

17

Pliihalogeniidid kiirgusainetena suure valgus
tugevusega lahenduslampides (HID), mida
kasutatakse tööstuslikus reprograafias

18(a)

Plii aktivaatorina lahenduslampide fluorestsee Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril 2011
ruvas pulbris (kuni 1 massiprotsent pliid)
erilampide puhul, mida kasutatakse diasomee
todiga trükkimisel reprograafias, litograafias,
putukapüünistes, fotokeemilistes ja kõvasta
misprotsessides ja mis sisaldavad selliseid
luminofoore
(fosfoore)
nagu
SMS
((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb)

18(b)

Plii aktivaatorina lahenduslampide fluorestsee
ruvas pulbris (kuni 1 massiprotsent pliid)
lampide puhul, mida kasutatakse solaariumi
lampidena ja mis sisaldavad selliseid lumino
foore nagu BSP (BaSi2O5:Pb)

sobivates

C-ringi

On lubatud kasutada elektri- ja
elektroonikaseadmetes, mis on
lastud turule enne 24. septembrit
2010

On lubatud kasutada elektri- ja
elektroonikaseadmetes, mis on
lastud turule enne 24. septembrit
2010

Kehtivusaeg lõpeb 1. jaanuaril
2011; pärast seda kuupäeva on
lubatud kasutada elektri- ja elek
troonikaseadmetes, mis on lastud
turule enne 1. jaanuari 2011

Kehtivusaeg lõpeb 1. septembril
2013
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19

Plii ning PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg põhiamal Kehtivusaeg lõpeb 1. juunil 2011
gaamina erisegudes ning plii ja PbSn-Hg lisaa
malgaamina väga kompaktsetes säästulam
pides (ESL)

20

Pliioksiid vedelkristallekraanides (LCD) kasu Kehtivusaeg lõpeb 1. juunil 2011
tatavate lamedate luminestsentslampide esi- ja
tagakülje põhimike sidumiseks kasutatavas
klaasis

21

Plii ja kaadmium trükivärvides, emailide kand
miseks sellistele klaasidele nagu boorsilikaat
klaas ja sooda-lubi-liivklaas

23

Plii muude tiheda sammuga komponentide kui
kuni 0,65-millimeetrise sammuga konnektorite
viimistluses

24

Plii joodistes, läbi augu metallitatud (PTH)
ketas- ja planaarmaatriksiga mitmekihiliste
keraamiliste kondensaatorite jootmiseks

25

Pliioksiid struktuurelementides kasutatavates
pindjuhtivates elektronemiteerivates kuvarites
(SED), eelkõige fritt-tihendil ja fritt-rõngastel

26

Pliioksiid mustklaaslampide (BLB- ehk must Kehtivusaeg lõpeb 1. juunil 2011
valguslampide) klaasümbrises

27

Pliisulamid joodisena suure võimsusega (mitu
tundi helivõimsuse tasemel 125 dB ja üle selle
töötamiseks
ettenähtud)
valjuhääldite
muundurites

29

Kristallklaasis sisalduv plii, nagu on kindlaks
määratud nõukogu direktiivi 69/493/EMÜ (1) I
lisas (kategooriad 1, 2, 3 ja 4)

30

Kaadmiumisulamid
elektrilis-mehaanilistes
joodisühendustes elektrijuhtidega, mis asuvad
otse võnkepoolil muundurites, mida kasuta
takse võimsates valjuhääldajates helirõhu väär
tustega vähemalt 100 dB (A)

31

Plii jootematerjalides elavhõbedavabade tasa
pinnaliste fluorestsentslampide (mida kasuta
takse nt vedelkristallekraanides, dekoratiivvõi tööstuslikes valgustites) valmistamisel
kasutamiseks

32

Pliioksiid paagutatud tihendis, mida kasuta
takse argoon- ja krüptoonlaserseadmete
akende valmistamisel

33

Plii 100 μm läbimõõduga vasktraatide pehme
joodisega jootmiseks kasutatavates joodistes
ning vähemal määral trafodes

34

Plii metallkeraamilistes trimmerpotentsiomeetri
osades

On lubatud kasutada elektri- ja
elektroonikaseadmetes, mis on
lastud turule enne 24. septembrit
2010

Kehtivusaeg lõppes 24. septembril
2010
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36

Elavhõbe, mida kasutati katoodpihustuse Kehtivusaeg lõppes 1. juulil 2010
pidurdajana kuni 30 mg elavhõbedat sisalda
vates alalisvoolul töötavates plasmakuvarites

37

Plii
tsinkboraatklaaskorpusel
kõrgepingedioodide kattekihis

38

Kaadmium ja kaadmiumoksiid pakskilepas
tades, mida kasutatakse alumiiniumiga seotud
berülliumoksiidil

39

Kaadmium värvi muutvates II–VI valgusdioo Kehtivusaeg lõpeb 1. juulil 2014
dides (< 10 μg kaadmiumi valgust kiirgava
pinna mm2 kohta), mis on ette nähtud kasuta
miseks
tahkistes
valgusvõi
kuvamissüsteemides

(1)

põhinevate

EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36.

Märkus: vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile a võib plii,
elavhõbeda, kuuevalentse kroomi, polübroomitud bifenüülide (PBB) ja polübroo
mitud difenüüleetrite (PBDE) maksimaalne sisaldus homogeenses materjalis olla
0,1 massiprotsenti ning kaadmiumi maksimaalne sisaldus 0,01 massiprotsenti.

