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KOMISJON

KOMISJONI OTSUS,
21. aprill 2006,
millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii kasutusviiside erandite osas
(teatavaks tehtud numbri K(2006) 1622 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/310/EÜ)
troonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine
eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel
muutub välditavaks.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(5)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile
c tuleb iga lisas nimetatud erand läbi vaadata vähemalt
iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti
lisamisest loetelusse, eesmärgiga kaaluda elektri- ja elektroonikaseadmete materjalide ja komponentide väljajätmist lisast, kui kõrvaldamine või asendamine konstruktsioonimuutuste või materjalide ja komponentidega, mis
ei nõua kõnealuse direktiivi artikli 4 lõikes 1 nimetatud
materjalide või ainete kasutamist, on tehniliselt või
teaduslikult võimalik juhul, kui asendamise negatiivne
mõju keskkonnale, tervisele ja/või tarbijaohutusele ei ole
tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele ja
tarbijaohutusele tekkiv kasu.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Komisjon on vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5
lõikele 2 konsulteerinud elektri- ja elektroonikaseadmete
tootjate, ringlussevõtjate, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide, töövõtjate ja tarbijaühingutega.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ (2) artikli 18 alusel
loodud komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari
2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti
selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud
hindama teatavaid sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlikke aineid.

Teatavate pliid sisaldavate materjalide ja osade suhtes
peaks kehtima erand kõnealusest keelust, kuna selle
ohtliku aine kasutamine konkreetsetes materjalides ja
osades on endiselt vältimatu.

Teatavate pliid sisaldavate materjalide ja osade suhtes
peaks kehtima erand kõnealusest keelust, kuna nende
asendamise negatiivne mõju keskkonnale, tervisele ja/või
tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele ja/või tarbijaohutusele tekkiv kasu.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
(4)

Mõned erandid teatavate konkreetsete materjalide ja
osade keelust peaksid olema kohaldamisala poolest
piiratud, et nii saavutada ohtlike ainete elektri- ja elek-

(1) ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2005/747/EÜ (ELT L 280, 25.10.2005, lk 18).

Direktiivi 2002/95/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva
otsuse lisale.
(2) EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003
(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
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Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. aprill 2006
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Stavros DIMAS

LISA
Direktiivi 2002/95/EÜ lisasse lisatakse punktid 16–20:
“16. Plii silikaadiga kaetud sisepinnaga silindrilistes hõõglampides.
17. Pliihalogeniidid kiirgusainetena suure valgustugevusega lahenduslampides (HID), mida kasutatakse professionaalses reprograafias.
18. Plii aktivaatorina lahenduslampide fluorestseeruvas pulbris (kuni 1 massiprotsent pliid) lampide puhul, mida
kasutatakse solaariumilampidena ja mis sisaldavad selliseid fosfoore nagu BSP (BaSi2O5:Pb), samuti lampide
puhul, mida kasutatakse erilampidena diasomenetlusel, reprograafias, litograafias, putukapüünistes, fotokeemilistes ja konserveerimisprotsessides ja mis sisaldavad selliseid fosfoore nagu SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).
19. Plii koos ühenditega PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg põhiamalgaamina eriühendites ja koos ühendiga PbSn-Hg lisaamalgaamina väga kompaktsetes säästulampides (ESL).
20. Pliioksiid vedelkristallekraanides (LCD) kasutatavate lamedate luminestsentslampide esi- ja tagakülje põhimike
sidumiseks kasutatavas klaasis.”

