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ODLOČBA KOMISIJE
z dne 12. oktobra 2006
o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri
uporabi svinca in kristalnega stekla zaradi prilagoditve tehničnemu napredku
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4789)
(Besedilo velja za EGP)

(2006/690/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(5)

Direktivo 2002/95/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(6)

V skladu s členom 5(2) Direktive 2002/95/ES se je Komisija posvetovala z ustreznimi stranmi.

ob upoštevanju Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) in zlasti
člena 5(1)(b) Direktive,

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem
odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktiva
2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) –

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

(4)

Direktiva 2002/95/ES zahteva, da Komisija oceni nekatere nevarne snovi, prepovedane v skladu s členom 4(1)
navedene direktive.
Kristalno steklo se vedno pogosteje uporablja v dekorativne namene pri električni in elektronski opremi. Ker
Direktiva Sveta 69/493/EGS z dne 15. decembra 1969
o približevanju zakonodaje držav članic o kristalnem
steklu (2) določa količino svinca, ki mora biti prisotna v
kristalnem steklu in je zato nadomestitev svinca v
kristalnem steklu tehnično neizvedljiva, je uporaba
nevarnih snovi v posebnih materialih in komponentah
iz navedene direktive neizogibna. Zato je treba te materiale in komponente izvzeti iz prepovedi.
Posamezne izjeme iz prepovedi za nekatere posebne
materiale ali komponente morajo imeti omejeno
področje uporabe, da bi se postopno odpravile nevarne
snovi v električni in elektronski opremi, pod pogojem da
se bo možno uporabi navedenih snovi v prihodnosti
izogniti.

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1
V Prilogi k Direktivi 2002/95/ES se doda naslednja točka 29:
„29. Svinec, vezan v kristalnem steklu, kakor je opredeljeno v
Prilogi I (kategorije 1, 2, 3 in 4) Direktive Sveta
69/493/EGS (*).
___________
(*) UL L 326, 29.12.1969, str. 36. Direktiva, kakor je bila
nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.“
Člen 2
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2006
Za Komisijo

V skladu s členom 5(1)(c) Direktive 2002/95/ES je treba
vsako izjemo iz Priloge pregledati vsaj vsaka štiri leta ali
štiri leta za tem, ko se postavka doda na seznam.

(1) UL L 37, 13.2.2003, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/310/ES (UL L 115, 28.4.2006,
str. 38).
(2) UL L 326, 29.12.1969, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
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(3) UL L 114, 27.4.2006, str. 9.

