2002L0095 — LT — 25.09.2010 — 008.001 — 1
Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2002/95/EB
2003 m. sausio 27 d.
dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
(OL L 37, 2003 2 13, p. 19)

iš dalies keičiama:
Oficialusis leidinys
Nr.
►M1
►M2
►M3
►M4
►M5
►M6
►M7
►M8
►M9
►M10
►M11
►M12
►M13

Komisijos sprendimas 2005/618/EB, 2005 m. rugpjūčio 18 d.
Komisijos sprendimas 2005/717/EB, 2005 m. spalio 13 d.
Komisijos sprendimas 2005/747/EB, 2005 m. spalio 21 d.
Komisijos sprendimas 2006/310/EB, 2006 m. balandžio 21 d.
Komisijos sprendimas 2006/690/EB, 2006 m. spalio 12 d.
Komisijos sprendimas 2006/691/EB, 2006 m. spalio 12 d.
Komisijos sprendimas 2006/692/EB, 2006 m. spalio 12 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/35/EB 2008 m. kovo 11 d.
Komisijos sprendimas 2008/385/EB, 2008 m. sausio 24 d.
Komisijos sprendimas 2009/428/EB, 2009 m. birželio 4 d.
Komisijos sprendimas 2009/443/EB, 2009 m. birželio 10 d.
Komisijos sprendimas 2010/122/ES, 2010 m. vasario 25 d.
Komisijos sprendimas 2010/571/ES, 2010 m. rugsėjo 24 d.

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

214
271
280
115
283
283
283
81
136
139
148
49
251

puslapis
65
48
18
38
47
48
50
67
9
32
27
32
28

data
2005 8 19
2005 10 15
2005 10 25
2006 4 28
2006 10 14
2006 10 14
2006 10 14
2008 3 20
2008 5 24
2009 6 5
2009 6 11
2010 2 26
2010 9 25
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EUROPOS

PARLAMENTO IR TARYBOS
2002/95/EB

DIREKTYVA

2003 m. sausio 27 d.
dėl

tam

tikrų

pavojingų medžiagų naudojimo
elektroninėje įrangoje apribojimo

elektros

ir

EUROPOS SĄJUNGOS PARLAMENTAS IR TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą (1),
atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),
atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (3),
Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgdami į 2002 m.
lapkričio 8 d. Taikinimo komiteto patvirtintą jungtinį tekstą (4),

kadangi:
(1)

Skirtumai tarp valstybių narių priimtų įstatymų ar administracinių
priemonių dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektro
ninėje įrangoje apribojimo gali sudaryti kliūtis prekybai ir
iškreipti konkurenciją Bendrijoje ir taip tiesiogiai paveikti vidaus
rinkos sukūrimą ir funkcionavimą. Todėl būtina suderinti šios
srities valstybių narių įstatymus ir prisidėti prie žmonių sveikatos
apsaugos ir aplinkai nekenksmingo elektros ir elektroninės
įrangos atliekų utilizavimo ir laidojimo.

(2)

2000 m. gruodžio 7, 8 ir 9 d. susitikime Nicoje Europos Vadovų
Taryba patvirtino 2000 m. gruodžio 4 d. Tarybos rezoliuciją dėl
atsargumo principo.

(3)

1996 m. liepos 30 d. Komisijos komunikatas dėl Bendrijos
atliekų tvarkymo strategijos persvarstymo pabrėžia poreikį suma
žinti pavojingų medžiagų kiekį atliekose ir nurodo visos Bend
rijos taisyklių, ribojančių tokių medžiagų kiekį gaminiuose ir
gamybos procesuose, potencialius privalumus.

(4)

1988 m. sausio 25 d. Tarybos rezoliucija dėl Bendrijos veiksmų
programos kovai su aplinkos tarša kadmiu (5) ragina Komisiją
nedelsiant imtis rengti specialias priemo nes tokiai programai.
Žmonių sveikata taip pat turi būti saugoma ir todėl turėtų būti
įgyvendinta bendra strategija, kuri visų pirma apribotų kadmio

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

OL C 365 E, 2000 12 19, p. 195 ir OL C 240 E, 2001 8 28, p. 303.
OL C 116, 2001 4 20, p. 38.
OL C 148, 2001 5 18, p. 1.
2001 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 34 E, 2002 2 7,
p. 109), 2001 m. gruodžio 4 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 90 E,
2002 4 16, p. 12) ir 2002 m. balandžio 10 d. Europos Parlamento sprendimas
(dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2002 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento sprendimas ir 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas.
(5) OL C 30, 1988 2 4, p. 1.
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naudojimą ir paskatintų ieškoti pakaitalų. Rezoliucija pabrėžia,
kad naudoti kadmį turėtų būti leista tik tuomet, kai tinkamų ir
saugesnių alternatyvų nėra.

(5)

Turima informacija rodo, kad atliekų tvarkymo sunkumams, susi
jusiems su nagrinėjamais sunkiaisiais metalais ir antipirenais,
sumažinti būtinos elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA)
surinkimo, apdorojimo, perdirbimo ir pašalinimo priemonės, kaip
nurodyta 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos
atliekų (1). Nepaisant šių priemonių, nemažai EEĮA tebebus
randama esamuose laidojimų maršrutuose. Net jei EEĮA būtų
surenkamos atskirai ir perduodamos perdirbti, jose esantis gyvsi
dabris, kadmis, švinas, chromas VI, PBB ir PBDE greičiausiai
keltų pavojų sveikatai ir aplinkai.

(6)

Atsižvelgiant į techninį ir ekonominį tinkamumą, veiksmingiau
sias būdas užtikrinti žymų su tomis medžiagomis susijusio pavo
jaus sveikatai ir aplinkai sumažinimą, kuriuo galėtų būti pasiektas
pasirinktas apsaugos lygis Bendrijoje, yra tų medžiagų pakeitimas
elektros ir elektroninėje įrangoje saugiomis arba saugesnėmis
medžiagomis. Apribojus šių pavojingų medžiagų naudojimą grei
čiausiai pagerėtų EEĮA perdirbimo galimybės ir ekonominis
pelningumas ir sumažėtų neigiamas poveikis perdirbimo įmonių
dirbančiųjų sveikatai.

(7)

Šia direktyva reglamentuojamos medžiagos yra gerai ištirtos ir
įvertintos moksliškai ir joms taikytos įvairios priemonės Bend
rijos ir tarptautiniu lygiu.

(8)

Šioje direktyvoje numatytomis priemonėmis atsižvelgiama į
esamas tarptautines gaires ir rekomendacijas, jos paremtos turima
mokslo ir technine informacija. Priemonės yra būtinos pasi
rinktam žmonių ir gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos lygiui
pasiekti, atsižvelgiant į pavojus, kurie galėtų kilti Bendrijoje
nesiimant priemonių. Priemones reikia stebėti ir, prireikus, pako
reguoti atsižvelgiant į turimą techninę ir mokslinę informaciją.

(9)

Ši direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės
aktų dėl saugos ir sveikatos reikalavimų ir specialių Bendrijos
atliekų tvarkymo teisės aktų, visų pirma – 1991 m. kovo 18 d.
Tarybos direktyvos 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių,
turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų (2).

(10)

Reikia atsižvelgti į elektros ir elektroninės įrangos be sunkiųjų
metalų, PBDE ir PBB techninį projektavimą. Kai tik bus turima
mokslinės informacijos ir atsižvelgiant į atsargumo principą,
reikėtų išnagrinėti kitų pavojingų medžiagų uždraudimą ir jų
pakeitimą aplinkai priimtinesnėmis alternatyvomis, kurios užtik
rina bent tą patį vartotojų apsaugos lygį.

(1) OL L 37, 2003 2 13, p. 24.
(2) OL L 78, 1991 3 26, p. 38. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos
direktyva 98/101/EB (OL L 1, 1999 1 5, p. 1).
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(11)

Išimtys tokiems pakeitimo reikalavimams turėtų būti leidžiamos, jei
pakeitimas neįmanomas moksliniu ir techniniu požiūriu arba jei
pakaitalo neigiamas poveikis aplinkai ar sveikatai greičiausiai
nusvertų pakeitimo privalumus žmonėms ir aplinkai. Pavojingos
medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje turėtų būti taip pat
keičiamos su elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) vartotojų sveikata
ir sauga suderinamu būdu.

(12)

Kadangi naudingiau pakartotinai naudoti, atnaujinti ir pailginti
naudojimo laiką, būtinos atsarginės dalys.

(13)

Reikalavimų dėl pavojingų medžiagų palaipsnio mažinimo ir drau
dimo derinimą su mokslo ir technikos pažanga atlieka Komisija pagal
komitetų procedūrą.

(14)

Šiai direktyvai vykdyti reikiamas priemones reikia priimti pagal
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį
Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
tvarką (1),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Tikslai
Šios direktyvos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus dėl pavo
jingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
ir prisidėti prie žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai priimtino elektros
ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimo ir laidojimo.

2 straipsnis
Taikymo sritis
1.
Nepažeidžiant 6 straipsnio, ši direktyva taikoma elektros ir elek
troninei įrangai, priskiriamai Direktyvos 2002/96/EB (EEĮA) IA priede
nurodytoms 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 kategorijoms, elektros lemputėms ir
buitinės technikos apšvietimo įrangai.
2.
Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl
saugos ir sveikatos reikalavimų ir specialių Bendrijos atliekų tvarkymo
teisės aktų.
3.
Ši direktyva netaikoma atsarginėms dalims, skirtoms remontuoti ar
pakartotinai naudoti elektros ir elektroninę įrangą, pateiktą į rinką iki
2006 m. liepos 1 d.

3 straipsnis
Apibrėžimai
Šioje direktyvoje taikomi tokie apibrėžimai:
a) „elektros ir elektroninė įranga“ arba „EEĮ“ – tai įranga, kuriai
tinkamai veikti reikalinga elektros srovė arba elektromagnetiniai
laukai, tokios srovės ir laukų generavimo, perdavimo ir matavimo
(1) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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įranga, priskiriama Direktyvos 2002/96/EB (EEĮA) IA priede nuro
dytoms kategorijoms ir skirta ne didesnei kaip 1 000 V kintamosios
srovės įtampai ir ne didesnei kaip 1 500 V nuolatinės srovės įtampai;
b) „gamintojas“ – tai bet kuris asmuo, kuris, nepriklausomai nuo
prekybos metodikos, įskaitant ir nuotolinio ryšio būdą pagal
1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos
sutartimis (1):
i) gamina ir prekiauja savo firmine elektros ir elektronine įranga;
ii) savo firmos vardu perparduoda kitų tiekėjų gaminamą įrangą;
perpardavėjas nelaikomas gamintoju, jei ant įrangos nurodytas
gamintojo firminis pavadinimas, kaip nurodyta i papunktyje;
iii) importuoja ir eksportuoja elektros ir elektroninę įrangą į valstybę
narę pagal specializaciją.
Tas, kas išskirtinai teikia finansavimą pagal bet kokį finansinį susita
rimą, nelaikomas gamintoju, nebent jis yra ir gamintojas pagal i–iii
papunkčių apibrėžimus.

4 straipsnis
Prevencija
1.
Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2006 m. liepos 1 d. į rinką
teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų švino, gyvsidabrio,
kadmio, šešiavalenčio chromo, polibrominuotų bifenilų (PBB) arba poli
brominuotų difenilo eterių (PBDE). Iki 2006 m. liepos 1 d. gali būti
taikomos nacionalinės priemonės, apribojančios arba uždraudžiančios
naudoti šias medžiagas elektros ir elektroninėje įrangoje, kurios buvo
patvirtintos laikantis Bendrijos teisės aktų iki šios direktyvos priėmimo.
2.
Šio straipsnio 1 dalis netaikoma priede nurodytai paskirčiai naudo
jamoms medžiagoms.
3.
Kai tik bus turima mokslinės informacijos, remdamiesi Komisijos
pasiūlymu, Europos Parlamentas ir Taryba pagal cheminių medžiagų
politikos principus, išdėstytus Šeštojoje Bendrijos aplinkosaugos
veiksmų programoje, priima sprendimą dėl kitų pavojingų medžiagų
uždraudimo ir jų pakeitimo aplinkai palankesnėmis alternatyvomis,
kurios užtikrina bent tokį patį vartotojų apsaugos lygį.

5 straipsnis
Derinimas su mokslo ir technikos pažanga
▼M8
1.
Visi daliniai pakeitimai, kurie būtini siekiant suderinti priedą su
mokslo ir technikos pažanga šiais tikslais, priimami:
▼B
a) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų didžiausios leistinos
(1) OL L 144, 1997 6 4, p. 19. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva
2002/65/EB (OL L 271, 2002 10 9, p. 16).
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koncentracijos specialiose medžiagose ir elektros ir elektroninės
įrangos komponentuose verčių nustatymas;
b) 4 straipsnio 1 dalies reikalavimų netaikymas elektros ir elektroninės
įrangos medžiagoms, jei jų eliminavimas ar konstrukcijos arba
medžiagų pakeitimas ar panaudojant komponentus, kuriems nereikia
jokių iš nurodytųjų medžiagų, yra techniškai ar moksliškai neįma
nomas arba dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis aplinkai,
sveikatai ir (arba) vartotojų saugai nusvertų jų naudą aplinkai, svei
katai ir (arba) vartotojų saugai;
c) kiekvienos priede nurodytos išimties persvarstymas bent kartą per
ketverius metus arba po ketverių metų nuo įrašymo į sąrašą, siekiant
išbraukti elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir komponentus
iš priedo sąrašo, jei jų eliminavimas ar pakeitimas pakeičiant
konstrukciją ar medžiagas ar panaudojant komponentus, kuriems
nereikia jokių iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, yra tech
niškai ar moksliškai įmanomas, jei dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas
poveikis aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai nenusveria jų
naudos aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai.
▼M8
Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodytos priemonės, kuriomis
siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, patvirti
namos taikant 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su
tikrinimu.
▼B
2.
Prieš pakeisdama priedą pagal šio straipsnio 1 dalį, Komisija, inter
alia, konsultuojasi su elektros ir elektroninės įrangos gamintojais,
perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos organizacijomis ir
darbuotojų bei vartotojų asociacijomis. Komentarai perduodami
7 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui. Komisija atsižvelgia į
gaunamą informaciją.

6 straipsnis
Persvarstymas
Iki 2005 m. vasario 13 d. Komisija persvarsto šioje direktyvoje numa
tytas priemones, prireikus, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją.
Visų pirma, Komisija iki tos datos pateikia pasiūlymus dėl Direktyvos
2002/96/EB (EEĮA) IA priede nurodytoms 8 ir 9 kategorijoms priski
riamos įrangos įtraukimo į šios direktyvos taikymo sritį.
Komisija taip pat išstudijuoja poreikį pakeisti 4 straipsnio 1 dalies
medžiagų sąrašą pagal mokslinę informaciją ir atsižvelgdama į atsar
gumo principą ir, prireikus, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiū
lymus dėl tokių pakeitimų.
Persvarstant ypatingas dėmesys atkreipiamas į kitų elektros ir elektroni
nėje įrangoje naudojamų pavojingų medžiagų poveikį aplinkai ir žmonių
sveikatai. Komisija išnagrinėja tokių medžiagų pakeitimo galimybę ir,
atitinkamai, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus dėl
4 straipsnio taikymo srities išplėtimo.
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7 straipsnis
Komitetas
1.
Komisijai padeda 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos
75/442/EEB dėl atliekų (1) 18 straipsniu įsteigtas komitetas.
2.
Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a
straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.
▼B
8 straipsnis
Nuobaudos
Valstybės narės nustato nuobaudas, taikytinas už pagal šią direktyvą
patvirtintų nacionalinių nuostatų pažeidimus. Numatytos nuobaudos
turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
9 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsiga
lioję iki 2004 m. rugpjūčio 13 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos
nedelsdamos praneša Komisijai.
Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos
darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje
priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.
10 straipsnis
Įsigaliojimas
Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje dieną.
11 straipsnis
Adresatai
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

(1) OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284,
2003 10 31, p. 1).
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PRIEDAS
4 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo naudoti išimtys
Išimtis

Taikymo sritis ir datos

1

Gyvsidabris viencokolėse (kompaktinėse)
liuminescencinėse lempose, kurio kiekis
(viename degiklyje) ne didesnis kaip:

1.a

bendrojo apšvietimo < 30 W – 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio
31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d.
iki 2012 m. gruodžio 31 d. galima
naudoti 3,5 mg viename degiklyje;
po 2012 m. gruodžio 31 d. naudo
jama 2,5 mg viename degiklyje.

1.b

bendrojo apšvietimo ≥ 30 W, bet < 50 W
– 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio
31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d.
galima naudoti 3,5 mg viename
degiklyje.

1.c

bendrojo apšvietimo ≥ 50 W, bet < 150 W
– 5 mg

1.d

bendrojo apšvietimo ≥ 150 W – 15 mg

1.e

bendrojo apšvietimo kvadratinės arba apskritos
formos lempose, kurių vamzdelio skersmuo ≤
17 mm

1.f

specialiosios paskirties – 5 mg

2.a

Gyvsidabris dvicokolėse tiesiosiose liumines
cencinėse bendrojo apšvietimo lempose,
kurio kiekis (vienoje lempoje) ne didesnis
kaip:

2.a.1

trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos
gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio
skersmuo < 9 mm (pvz., T2) – 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio
31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d.
galima naudoti 4 mg vienoje
lempoje.

2.a.2

trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos
gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio
skersmuo ≥ 9 mm, bet ≤ 17 mm (pvz., T5)
– 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio
31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d.
galima naudoti 3 mg vienoje
lempoje.

2.a.3

trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos
gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio
skersmuo > 17 mm, bet ≤ 28 mm (pvz., T8)
– 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio
31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d.
galima naudoti 3,5 mg vienoje
lempoje.

2.a.4

trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos
gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio
skersmuo > 28 mm (pvz., T12) – 5 mg

Nustoja galioti 2012 m. gruodžio
31 d.; po 2012 m. gruodžio 31 d.
galima naudoti 3,5 mg vienoje
lempoje.

2.a.5

trijuostės spinduliuotės liuminoforo ilgos
gyvavimo trukmės (≥ 25 000 h) lempose
– 8 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio
31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d.
galima naudoti 5 mg vienoje
lempoje.

2.b

Gyvsidabris kitose liuminescencinėse lempose,
kurio kiekis (vienoje lempoje) ne didesnis
kaip:

2.b.1

tiesiosiose halogenfosfato lempose, kurių
vamzdelio skersmuo > 28 mm (pvz., T10 ir
T12) – 10 mg

Nustoja galioti 2012 m. balandžio
13 d.

2.b.2

netiesiosiose halogenfosfato
kurio skersmens) – 15 mg

Nustoja galioti 2016 m. balandžio
13 d.

lempose

(bet

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 7 mg
viename degiklyje.
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2.b.3

netiesiosiose trijuostės spinduliuotės liumino Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
foro lempose, kurių vamzdelio skersmuo > gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 15 mg
17 mm (pvz., T9)
vienoje lempoje.

2.b.4

kitose bendrojo apšvietimo ir specialiosios
paskirties lempose (pvz., indukcinėse lempose)

3

Gyvsidabris specialiosios paskirties šaltojo
katodo liuminescencinėse lempose ir liumines
cencinėse lempose su išoriniais elektrodais
(angl. – CCFL ir EEFL), kurio kiekis (vienoje
lempoje) ne didesnis kaip:

3.a

trumpose (≤ 500 mm)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 3,5 mg
vienoje lempoje.

3.b

vidutinio ilgio (> 500 mm, bet ≤ 1 500 mm)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 5 mg
vienoje lempoje.

3.c

ilgose (> 1 500 mm)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 13 mg
vienoje lempoje.

4.a

Gyvsidabris kitose mažaslėgėse
lempose (vienoje lempoje)

4.b

Gyvsidabris didžiaslėgėse natrio (garų) bend
rojo apšvietimo pagerintos spalvų atgavos
(indeksas Ra > 60) lempose, kurio kiekis
(viename degiklyje) ne didesnis kaip:

4.b-I

P ≤ 155 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 30 mg
viename degiklyje.

4.b-II

155 W < P ≤ 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 40 mg
viename degiklyje.

4.b-III

P > 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 40 mg
viename degiklyje.

4.c

Gyvsidabris kitose didžiaslėgėse natrio (garų)
bendrojo apšvietimo lempose, kurio kiekis
(viename degiklyje) ne didesnis kaip:

4.c-I

P ≤ 155 W

išlydžio

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 15 mg
vienoje lempoje.

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 15 mg
vienoje lempoje.

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 25 mg
viename degiklyje.
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4.c-II

155 W < P ≤ 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 30 mg
viename degiklyje.

4.c-III

P > 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m.
gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruo
džio 31 d. galima naudoti 40 mg
viename degiklyje.

4.d

Gyvsidabris, esantis didžiaslėgėse gyvsidabrio
(garų) (angl. – HPMV) lempose

Nustoja galioti 2015 m. balandžio
13 d.

4.e

Gyvsidabris, esantis metalo halogenidų (MH)
lempose

4.f

Gyvsidabris, esantis kitose specialiosios
paskirties išlydžio lempose, nenurodytose
šiame priede

5.a

Švinas, esantis elektroninių vamzdžių stiklo
sudėtyje

5.b

Švinas, esantis liuminescencinių lempų stiklo
sudėtyje ir sudarantis ne daugiau kaip 0,2 %
masės

6.a

Švinas, esantis plieno sudėtyje kaip legiruoja
masis elementas apdirbimo tikslais ir cinkuoto
plieno sudėtyje, sudarantis ne daugiau kaip
0,35 % masės

6.b

Švinas, esantis aliuminio lydiniuose kaip legi
ruojamasis elementas, sudarantis ne daugiau
kaip 0,4 % masės

6.c

Vario lydinys, kuriame švinas sudaro ne
daugiau kaip 4 % masės

7.a

Švinas, esantis aukštos lydymosi temperatūros
lydmetaliuose (t. y. švino lydiniuose, kuriuose
švinas sudaro 85 % masės arba daugiau)

7.b

Švinas, esantis serverių, laikmenų ir laikmenų
masyvų sistemų, telekomunikacijų tinklų infra
struktūros perjungimo, signalizavimo, perda
vimo ir tinklo valdymo įrangos lydmetaliuose

7.c-I

Elektriniai ir elektroniniai komponentai,
kuriuose švino yra stiklo arba keramikos,
išskyrus kondensatorių dielektriko keramiką,
sudėtyje, pvz., pjezoelektroniniuose įtaisuose
arba stiklo ar keramikos matricos kompaunde

7.c-II

Švinas, esantis kondensatorių, kurių vardinė
įtampa 125 V kintamosios srovės arba 250 V
nuolatinės srovės arba didesnė, dielektriko
keramikos sudėtyje

7.c-III

Švinas, esantis kondensatorių, kurių vardinė
įtampa mažesnė kaip 125 V kintamosios
srovės arba 250 V nuolatinės srovės, dielek
triko keramikos sudėtyje

Nustoja galioti 2013 m. sausio 1 d.;
po tos dienos galima naudoti EEĮ,
kuri pateikta rinkai iki 2013 m.
sausio 1 d., atsarginėse dalyse

8.a

Kadmis ir jo junginiai, esantys vienkartiniuose
tabletės tipo šiluminiuose saugikliuose

Nustoja galioti 2012 m. sausio 1 d.;
po tos dienos galima naudoti EEĮ,
kuri pateikta rinkai iki 2012 m.
sausio 1 d., atsarginėse dalyse
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8.b

Kadmis ir jo junginiai, esantys elektriniuose
kontaktuose

9

Šešiavalentis chromas, naudojamas absorb
cinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo siste
mose kaip antikorozinė medžiaga, kurio yra ne
daugiau kaip 0,75 % aušalo masės

9.b

Švinas, naudojamas šildymo, vėdinimo, oro
kondicionavimo
ir
šaldymo
(angl.
– HVACR) įrenginių šaltnešio kompresorių
slydimo guoliuose

11.a

Švinas, naudojamas su „C-Press“ suderina Galima naudoti EEĮ, kuri pateikta
mose kištukinių jungčių sistemose
rinkai iki 2010 m. rugsėjo 24 d.,
atsarginėse dalyse

11.b

Švinas, naudojamas kitose (nei su „C-Press“
suderinamos) kištukinių jungčių sistemose

Nustoja galioti 2013 m. sausio 1 d.;
po tos dienos galima naudoti EEĮ,
kuri pateikta rinkai iki 2013 m.
sausio 1 d., atsarginėse dalyse

12

Švinas, naudojamas kaip šilumos laidumo
modulio „C“ formos žiedo danga

Galima naudoti EEĮ, kuri pateikta
rinkai iki 2010 m. rugsėjo 24 d.,
atsarginėse dalyse

13.a

Švinas, esantis optinėje įrangoje naudojamo
balto stiklo sudėtyje

13.b

Kadmis ir švinas, esantys filtrų stiklo ir atspin
džio etalonams naudojamo stiklo sudėtyje

14

Švinas lydmetaliuose, kurių sudėtyje yra
daugiau nei du elementai, naudojamuose koje
lėms sujungti su mikroprocesoriaus korpusu, ir
kuriuose švino yra daugiau kaip 80 %, bet
mažiau kaip 85 % masės

15

Švinas lydmetaliuose, skirtuose lusto ir
padėklo kontaktams elektriškai sujungti
„apversto lusto“ integriniuose grandynuose

16

Švinas tiesiosiose kaitinamosiose lempose,
kurių vamzdis yra padengtas silikatu

17

Švino halogenidas, naudojamas kaip spindulia
vimo medžiaga didelio intensyvumo išlydžio
(HID) lempose, skirtose naudoti profesiona
lioje reprografijos įrangoje

18.a

Švinas, naudojamas išlydžio lempų liumino Nustoja galioti 2011 m. sausio 1 d.
foro, pvz., SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb), milte
liuose kaip aktyvinimo medžiaga (švino ne
daugiau kaip 1 % masės), kai tos išlydžio
lempos skirtos naudoti diazokopijavimo, lito
grafijos, fotocheminiuose ir švitinimo proce
suose ar vabzdžių gaudyklėse

18.b

Švinas, naudojamas išlydžio lempų liumino
foro, pvz., BSP (BaSi2O5:Pb), milteliuose
kaip aktyvinimo medžiaga (švino ne daugiau
kaip 1 % masės), kai tos lempos skirtos
naudoti įdegiui sudaryti

Nustoja galioti 2011 m. sausio 1 d.;
po tos dienos galima naudoti EEĮ,
kuri pateikta rinkai iki 2011 m.
sausio 1 d., atsarginėse dalyse

Nustoja galioti 2013 m. rugsėjo
1 d.
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19

PbBiSn-Hg ir PbInSn-Hg sudėtyje esantis Nustoja galioti 2011 m. birželio
švinas, naudojamas specialiuosiuose jungi 1 d.
niuose kaip pagrindinė amalgama ir PbSn-Hg
sudėtyje esantis švinas, naudojamas kaip
pagalbinė amalgama itin kompaktiškose ener
giją taupančiose lempose (angl. – ESL)

20

Švino oksidas, esantis stiklo, naudojamo skys Nustoja galioti 2011 m. birželio
tųjų kristalų ekranų (angl. – LCD) plokščiųjų 1 d.
liuminescencinių lempų priekinei ir galinei
plokštėms sujungti, sudėtyje

21

Švinas ir kadmis, esantys dažų, naudojamų
emaliuojant borosilikatinį ir silikatinį stiklą,
sudėtyje

23

Švinas, esantis smulkaus žingsnio komponentų
dangoje, išskyrus jungtis, kurių žingsnis
0,65 mm arba mažesnis

24

Švinas, esantis lydmetalių, naudojamų diski
niams ir planariniams daugiasluoksniams kera
mikiniams kondensatorių masyvams lituoti per
juose esančias kiaurymes, sudėtyje

25

Švino oksidas, esantis paviršinio laidumo elek
tronų emiterių vaizdo ekranų (angl. – SED)
konstrukcijos elementų, t. y. sandarinamojo
frito ir frito žiedo, sudėtyje

26

Švino oksidas, esantis nematomosios spindu Nustoja galioti 2011 m. birželio
liuotės lempų stiklo apvalkale
1 d.

27

Švino lydiniai, naudojami kaip lydmetalis
didelės galios garsiakalbių (skirtų naudoti
keletą valandų 125 dB ir didesniu garso galios
lygiu) keitikliuose

29

Švinas, esantis krištolo sudėtyje, kaip
apibrėžta Tarybos direktyvos 69/493/EEB (1)
I priede (1, 2, 3 ir 4 klasės krištolo stiklas)

30

Kadmio lydiniai, naudojami kaip elektrinės ir
(arba) mechaninės didelės galios garsiakalbių
(generuojamas garso slėgis 100 dB (A) ir
daugiau) keitiklių tiesiogiai ant judamosios
ritės esančių laidininkų lituojamosios jungtys

31

Švinas, esantis litavimo medžiagose, naudoja
mose begyvsidabrėse plokščiosiose liumines
cencinėse lempose (kurios, pvz., naudojamos
skystųjų kristalų ekranuose, dekoratyviniam
ar pramoniniam apšvietimui)

32

Švino oksidas, esantis argono ir kriptono laze
rinių vamzdžių lango mazgo sandarinamojo
frito sudėtyje

33

Švinas, esantis lydmetaliuose, naudojamuose
elektros transformatorių mažo skersmens
(100 μm ir mažiau) variniams laidams lituoti

34

Švinas, esantis kermeto pagrindu pagamintų
derinamųjų potenciometrų sudedamosiose
dalyse

Galima naudoti EEĮ, kuri pateikta
rinkai iki 2010 m. rugsėjo 24 d.,
atsarginėse dalyse

Nebegalioja nuo 2010 m. rugsėjo
24 d.
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36

Gyvsidabris, naudojamas kaip katodo dulkė Nebegalioja nuo 2010 m. liepos
jimo inhibitorius nuolatinės srovės plazmi 1 d.
niuose ekranuose, kai vieno ekrano sudedamo
siose dalyse gyvsidabrio yra ne daugiau kaip
30 mg

37

Švinas, naudojamas aukštos įtampos diodų,
kurių korpusas pagamintas iš cinko borato
stiklo, dengiamajame sluoksnyje

38

Kadmis ir kadmio oksidas, esantys storų
plėvelių pastos, naudojamos ant aliuminiu
surišto berilio oksido pagrindo, sudėtyje

39

Kadmis, esantis II-VI grupės šviesos dioduose Nustoja galioti 2014 m. liepos 1 d.
(angl. – LED) su spalvos keitikliu (šviesą
skleidžiančios srities kvadratiniame milimetre
mažiau kaip 10 μg Cd), naudojamuose puslai
dininkinėse apšvietimo arba vaizdavimo
sistemose

(1)

OL L 326, 1969 12 29, p. 36.

Pastaba. Taikant Direktyvos 2002/95/EB 5 straipsnio 1 dalies a punktą
didžiausia toleruojama švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų
bifenilų (angl. – PBB) arba polibromintų difenileterių (angl. – PBDE) koncent
racijos vertė yra 0,1 %, o kadmio – 0,01 % homogeninės medžiagos masės.

