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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 12 oktober 2006
om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användning av bly i kristallglas
[delgivet med nr K(2006) 4789]
(Text av betydelse för EES)

(2006/690/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

(5)

Direktiv 2002/95/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(6)

Kommissionen har samrått med berörda parter i enlighet
med artikel 5.2 i direktiv 2002/95/EG.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska
produkter (1), särskilt artikel 5.1 b, och

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel
18 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2006/12/EG (3).

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(1)

(2)

Enligt direktiv 2002/95/EG skall kommissionen utvärdera
vissa farliga ämnen som är förbjudna enligt artikel 4.1 i
direktivet.
Kristallglas har i ökande omfattning använts i dekorativa
syften på elektrisk och elektronisk utrustning. I rådets
direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas (2) föreskrivs hur stor mängd bly som får ingå i
kristallglas, och det är tekniskt ogenomförbart att ersätta
bly i kristallglas. Användningen av detta farliga ämne i
särskilda material och komponenter som omfattas av det
direktivet är därför oundviklig. Dessa material och komponenter bör därför undantas från förbudet.

Artikel 1
I bilagan till direktiv 2002/95/EG skall följande punkt 29 läggas
till:
”29. Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG (*).
___________
(*) EGT L 326, 29.12.1969, s. 36. Direktivet senast ändrat
genom 2003 års anslutningsakt.”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

(3)

(4)

Vissa farliga ämnen kommer att kunna ersättas med alternativ i elektriska och elektroniska produkter. I syfte att
fasa ut ämnena bör vissa undantag från förbudet i fråga
om vissa särskilda material och komponenter begränsas.

Utfärdat i Bryssel den 12 oktober 2006.
På kommissionens vägnar

Enligt artikel 5.1 c i direktiv 2002/95/EG måste varje
undantag i bilagan ses över åtminstone vart fjärde år eller
fyra år efter det att en punkt läggs till i förteckningen.

(1) EUT L 37, 13.2.2003, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/310/EG (EUT L 115, 28.4.2006, s. 38).
(2) EGT L 326, 29.12.1969, s. 36. Direktivet senast ändrat genom 2003
års anslutningsakt.
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(3) EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

