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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 18 päivänä elokuuta 2005,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten
aineiden enimmäispitoisuuksien vahvistamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3143)
(2005/618/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta
2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/95/EY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Koska on selvää, että joissakin tapauksissa on mahdotonta välttää täysin raskasmetallien ja bromattujen palonestoaineiden käyttöä, lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) tietyt esiintymispitoisuudet
materiaaleissa pitäisi sallia.
Ehdotetut enimmäispitoisuudet perustuvat yhteisön voimassa olevaan kemikaalilainsäädäntöön, ja niitä pidetään
tarkoituksenmukaisimpina suojelun korkean tason takaamiseksi.
Komissio on edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti kuullut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijä- ja kuluttajajärjestöjä ja toimittanut huomautukset
jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston
direktiivin 75/442/ETY (2) 18 artiklalla perustetulle komitealle.

tiin ehdotus neuvoston päätökseksi direktiivin
75/442/ETY 18 artiklan mukaisesti 23 päivänä syyskuuta
2004. Koska direktiivin 2002/95/EY 7 artiklan 2 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä neuvosto ei ole
hyväksynyt ehdotettuja toimenpiteitä eikä ilmaissut vastustavansa niitä, komission olisi hyväksyttävä toimenpiteet menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 annetun
neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Lisätään direktiivin 2002/95/EY liitteeseen seuraava huomautus:
”Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean,
kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) tai polybromidifenyylieetterin (PBDE) enimmäispitoisuus vahvistetaan 0,1 painoprosentiksi ja homogeenisessa materiaalissa
olevan kadmiumin enimmäispitoisuus 0,01 painoprosentiksi
5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa soveltaen.”
2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 18 päivänä elokuuta 2005.

(4)

Komissio toimitti tähän päätökseen sisältyvät toimenpiteet äänestystä varten jätteistä annetun direktiivin
75/442/ETY 18 artiklalla perustetulle komitealle 10 päivänä kesäkuuta 2004. Toimenpiteet eivät saaneet määräenemmistön kannatusta. Näin ollen neuvostolle toimitet-

(1) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.
(2) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1884/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
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(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

