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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas .. gada .. deleģēto direktīvu, ar ko, 
pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai 
apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās
(2015/2542(DEA))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 30. janvāra deleģēto direktīvu, ar ko, pielāgojot 
zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai apgaismes un 
displeju izgaismošanas sistēmās1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES 
par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās 
un jo īpaši tās 4. pantu, 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kā arī II un III pielikumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 4. punktu,

A. tā kā Direktīvas 2011/65/ES par ierobežojumiem attiecībā uz dažu bīstamu vielu 
izmantojumu elektriskās un elektroniskās iekārtās (“RoHS”) 4. panta 1. punktā cita 
starpā noteikti ierobežojumi kadmija izmantošanai elektriskās un elektroniskās iekārtās 
(sk. uzskaitījumu RoHS direktīvas II pielikumā);

B. tā kā RoHS direktīvas III pielikumā minēti atbrīvojumi no 4. panta 1. punktā 
noteiktajiem ierobežojumiem;

C. tā kā III pielikuma 39. punktā minētais atbrīvojums „Kadmijs krāsu mainošās gaismas 
diodēs (LED) ar II-IV grupas pusvadītājiem (< 10 μg Cd uz mm² gaismas emisijas 
platības), kas paredzētas izmantošanai cietvielas apgaismes vai displeju sistēmās” zaudē 
spēku 2014. gada 1.  jūlijā;

D. tā kā 5. pantā paredzēta III pielikuma pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai, tajā 
iekļaujot atbrīvojumus vai tos svītrojot;

E. tā kā Komisija norādījusi, ka tā 2012. gada decembrī ir saņēmusi pieteikumu pagarināt 
39. punktā minēto atbrīvojumu un ar to saistītās prasības un 2013. gada maijā ar to 
saistītu šaurāku un specifiskāku atbrīvojumu attiecībā uz kadmiju kvantu punktos 
displejiem; 

F. tā kā saskaņā ar RoHS direktīvas 5. panta 5. punktu pieteikums par atbrīvojuma 
pagarināšanu jāiesniedz ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa beigām;  tā 

1 C(2015)383, galīgā redakcija.
2 OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.
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kā pieteikums par konkrēto atbrīvojumu tika iesniegts pēc minētā termiņa beigām;

G. tā kā saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu atbrīvojumus iekļauj III pielikumā, ja 
šāda iekļaušana nevājina vides un veselības aizsardzību saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 un ja ir ievērots kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem: to 
likvidēšana vai aizvietošana, mainot konstrukciju vai tādus materiālus un tādas detaļas, 
kurām nevajag nevienu no II pielikumā uzskaitītajiem materiāliem vai vielām, 
zinātniski vai tehniski nav realizējama, aizstājēju uzticamība nav nodrošināta, 
aizvietošanas radītā kopējā negatīva ietekme uz vidi, veselību un patērētāju drošību var 
atsvērt tās radītos ieguvumus attiecībā uz vidi, veselību un patērētāju drošību;

H. tā kā ar Komisijas deleģēto direktīvu 39. punktā minēto atbrīvojumu pagarina līdz 2017. 
gada 30. jūnijam, to apzīmējot kā 39.a punktu un ar 39.b punktu iekļauj specifiskāku 
atbrīvojumu „Kadmijs kadmiju saturošos, sarkano nobīdi izraisošos [downshifted] 
pusvadītāju nanokristālu kvantu punktos, ko izmanto displeju izgaismošanā (< 0,2 μg 
Cd uz mm² displeja ekrāna laukuma)”, kas ir spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam; 

I. tā kā gan 39. punktā minētais, gan 39.b punktā no jauna iekļautais atbrīvojums attiecas 
uz kadmija kvantu punktiem, kaut arī īpaša atsauce uz kvantu punktiem ir minēta tikai 
39.b punktā; 

J. tā kā 39. punktā minētā atbrīvojuma pagarinājums attiecas uz diviem dažādiem kadmija 
kvantu punktu lietojumiem, no kuriem viens attiecas uz lietojumu cietvielu apgaismes 
(turpmāk „apgaismes”), bet otrs — uz displeju izgaismošanas sistēmām; 

K. tā kā 39.b punktā no jauna iekļautais atbrīvojums attiecas tikai uz displejiem;  

L. tā kā Komisija skaidri norāda, ka vēl nav pieejamas LED apgaismojumam, kurās 
izmanto (kadmija un bezkadmija) kvantu punktus, un atzīst, ka tāpēc nav iespējams 
uzskatāmi parādīt to pozitīvo ietekmi uz vidi; tā kā Komisija tomēr līdz 2017. gada 
30. jūnijam pagarināja vispārēju atbrīvojumu attiecībā uz kadmija kvantu punktiem 
apgaismes lietojumiem, lai atļautu apgaismes nozarei izmantot īpašu atbrīvojumu, jo 
šādi lietojumi jau varētu būt pirmsražošanas posmā;

M. tā kā neatkarīgie konsultanti, kas Komisijas uzdevumā novērtēja pieteikumus, ir 
izdarījuši secinājumu, ka sniegtā informācija nedod iespējas pieņemt slēdzienu, vai 
atbrīvojums attiecībā uz apgaismi patlaban būtu pamatots, un tāpēc nepārprotami to 
neieteica1;

N. tā kā neoficiāla informācija, kuru Komisija izplatīja 2015. gada 12. maijā nemaina 
situāciju, jo nav sniegti nekādi pierādījumi par šādu produktu pieejamību Eiropas tirgū 
un nav novērtētas to īpašību atbilstība 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem; 

O. tā kā tāpēc, ka nav pieejami nekādi attiecīgi apgaismes produkti, pieteikuma iesniedzējs 

1 Öko-Institut, Fraunhofer, Eunomia (2014): Assistance to the Commission on technological socio-economic and 
cost-benefit assessment related to exemptions from the substance restrictions in electrical and electronic 
equipment (p.89) - 
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_
2013-1-5_final.pdf.
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nespēja pierādīt, ka ir izpildīti 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz 
kadmija kvantu punktu izmantošanu apgaismei;  tā kā tāpēc nav pamatoti piešķirt 
pagarinājumu atbrīvojumam attiecībā uz apgaismi;

P. tā kā šāds atbrīvojums var nākotnē būt lietderīgs, tomēr to var piešķirt, tikai 
pamatojoties uz pienācīgu novērtējumu, kas vēl nav veikts;

Q. tā kā Komisijas deleģētajā direktīvā turklāt piešķirts jauns īpašs atbrīvojums attiecībā uz 
kadmija kvantu punktu displejiem ar pamatojumu, ka tos jau izmanto displejos, kam 
varētu būt kopumā pozitīva ietekme, jo tiem ir zems enerģijas patēriņš un ka bezkadmija 
kvantu punkti vēl nav tehniski pieejami; 

R. tā kā neatkarīgie konsultanti, kas Komisijas uzdevumā novērtēja pieteikumus, 
2014. gada aprīlī ieteica piešķirt īpašu atbrīvojumu attiecībā uz kadmija kvantu 
punktiem displejos uz īsāku termiņu nekā pieprasīts (līdz 2017. gada 30. jūnijam, t.i., 
vienu gadu mazāk, nekā pieņēmusi Komisija), ņemot vērā, ka kadmija daudzuma 
samazināšana, kā arī bezkadmija aizstājēji ir pētniecības beigu posmos; tā kā citādi 
sakot, šis ieteikums pamatots ar to, tajā laikā displejos nebūs kadmija kvantu punkti; 

S. tā kā tomēr kopš tā laika notikusi būtiska tirgus attīstība; tā kā 2015. gadā viens no 
pasaulē lielākajiem TV ražotājiem Savienības tirgū ir laidis veselu jaunu televizoru 
modeļu līniju, kuru pamatā ir kadmiju nesaturoši kvantu punkti, un tie ir nopērkami 
lielākajos mazumtirdzniecības veikalos vairākās dalībvalstīs (vismaz Vācijā, 
Apvienotajā Karalistē un Beļģijā);

T. tā kā savukārt Savienības tirgū vairāk nav neviena TV ar kadmija kvantu punktiem, un 
tā kā ir sarežģīti atrast kaut vienu mazumtirgotāju vienīgajam klēpjdatoram, kura 
displeja pamatā ir kadmija kvantu punktu tehnoloģija; 

U. tā kā var sagaidīt, ka energotaupības īpašības bezkadmija kvantu punktiem ir līdzīgas kā 
kadmija kvantu punktiem; tā kā saskaņā ar ekomarķējuma informāciju, salīdzinot 
vienāda izmēra TV, displeji ar bezkadmija kvantu punktiem patērē mazāk enerģijas 
nekā modeļi ar kadmija kvantu punktiem; tā kā saskaņā ar nozares sniegto informāciju 
bezkadmija kvantu punktu displeju krāsu atveide izrādījās atbilstoša attiecīgajam 
standartam, vai pat pārāka par to;

V. tā kā Komisijas galvenais pamatojums jauna īpaša atbrīvojuma piešķiršanai ir tas, ka 
"bezkadmija kvantu punkti vēl nav tehnoloģiski pieejami";

W. tā kā šis pamatojums ir pilnīgi nepareizs, jo bezkadmija kvantu punkti ir ne tikai 
tehnoloģiski pieejami, bet Savienības tirgū ir plaši pieejama vesela šādu TV līnija, ko 
piedāvā pazīstamākie lielākie mazumtirgotāji; 

X. tā kā Komisijas 2015. gada 12. maijā izplatītā neoficiālā informācija šo situāciju 
nemaina; tā kā Komisijas uzskaitītie piemēri produktiem ar kadmija kvantu punktiem 
patlaban nav pieejami (TCL 55’’ TV), vai arī pieejami vienīgi ASV (ASUS Notebook, 
Sony TV), vai arī attiecas uz vēl tirgū nelaistiem produktiem (Konka, Phillips, AOC);

Y. tā kā gan 39. punktā minētais, gan 39.b punktā no jauna iekļautais atbrīvojums neatbilst 
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nevienam 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumam un tādējādi tie ir nepamatoti; 
tā kā samērā īsie termiņi nevar attaisnot 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumu 
neievērošanu;  

Z. tā kā saskaņā ar RoHS direktīvas 5. panta 5. punktu spēkā esošais 39. punktā minētais 
atbrīvojums ir spēkā līdz Komisija pieņem lēmumu attiecībā uz pieteikumu par 
atbrīvojuma pagarināšanu;

AA. tā kā saskaņā ar RoHS direktīvas 5. panta 6. punktu, ja pieteikums par atbrīvojuma 
pagarināšanu tiek noraidīts vai atbrīvojums atsaukts, tā termiņš beidzas ātrākais pēc 12 
mēnešiem un vēlākais pēc 18 mēnešiem pēc lēmuma pieņemšanas datuma;

BB. tā kā tādējādi deleģētās direktīvas noraidīšana nenozīmē kadmija kvantu punktu 
aizliegšanu, bet to, ka jāveic jauns novērtējums; tā kā tādējādi netiek radīti tirgus 
traucējumi, jo pašreizējais atbrīvojums paliek spēkā līdz tā atsaukšanai, ar papildu 
labvēlības periodu, ko piešķir pēc tā; 

CC. tā kā ir bijuši nozīmīgi jauni pavērsieni attiecībā uz bezkadmija kvantu punktu 
tehnoloģiju pieejamību tirdzniecībā, un tāpēc nepieciešams jauns novērtējums; 

1. izsaka iebildumus pret Komisijas 2015. gada 30. janvāra deleģēto direktīvu, ar ko, 
pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija izmantošanai 
apgaismes un displeju izgaismošanas sistēmās;

2. uzskata, ka deleģētā direktīva neatbilst 5. panta 5. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem 
gan attiecībā uz atbrīvojumu, kas noteikts 39.a punktā, gan 39.b punktā;  

3. jo īpaši uzskata, ka 39. b punktā minētā atbrīvojuma pamatojums ir balstīts uz 
novecojušu informāciju par kadmija kvantu punktu aizstāšanas praktisko iespējamību;  
tāpēc prasa steidzami no jauna izvērtēt spēkā esošā 39. punkta atbrīvojuma atbilstību 5. 
panta 5. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem, lai to atsauktu; 

4. prasa, lai Komisija iesniedz jaunu deleģēto aktu, kurā būtu ņemta vērā Parlamenta 
nostāja;

5. aicina Komisiju paskaidrot, kāpēc tā pieņēma pieteikumu, kas tika iesniegts piecus 
mēnešus pēc noteiktā termiņa;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā direktīva 
nevar stāties spēkā;

7. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem.


