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Briselē

K(2005)

Projekts

PADOMES LĒMUMS,

ar ko groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK par dažu 
bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai 

pielāgotu to tehnikas attīstībai
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Direktīvas Nr. 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu 

elektriskās un elektroniskās iekārtās 4. panta 1. punktā noteikts, ka no 2006. gada 
1. jūlija jaunās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas laistas tirgū, nesatur svinu, 
dzīvsudrabu, kadmiju, sešvērtīgo hromu, polibrombifenilu (PBB) vai polibromētu 
difinilēteri (PBDE).

2. 5.panta 1.punkta (b) apakšpunkts nosaka pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai.
Šajā darbā Komisijai palīdzēs Komiteja, kura izveidota saskaņā ar 18. pantu 
Padomes Direktīvā Nr. 75/442/EEK par atkritumiem 1. Izveidošanas kārtība ir 
noteikta Direktīvas 2002/95/EK 7. pantā.

Saskaņā ar iepriekšminēto Komisija iesniedza lēmuma projektu balsošanai Komitejā, kura 
izveidota saskaņā ar 18. punktu 2005. gada 19. aprīlis Direktīvā Nr. 75/442/EEK par 
atkritumiem. Balsošanā nebija kvalificēta balsu vairākuma par labu lēmuma projektam. 

Tādēļ, saskaņā ar Direktīvas 75/442/EEK 18. pantā noteikto kārtību, Padomes lēmuma 
priekšlikums tiek iesniegts Padomei. Ja Padome nerīkosies trīs mēnešu laikā no priekšlikuma 
nosūtīšanas dienas, Komisija pieņems priekšlikumā ierosinātos pasākumus.

  
1 Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/468/EK (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp).
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PADOMES LĒMUMS,

[…],

ar ko groza pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/95/EK par dažu 
bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, lai 

pielāgotu to tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par 
dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs1 un jo īpaši 
tās 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā
(1) Saskaņā ar Direktīvu 2002/95/EK Komisijai ir jānovērtē dažas bīstamas vielas, kas ir 

aizliegtas atbilstīgi minētās direktīvas 4. panta 1. punktam.
(2) Aizliegumu nepiemēro dažiem materiāliem un detaļām, kas satur svinu, dzīvsudrabu, 

kadmiju, sešvērtīgo hromu, polibrombifenilus (PBB) un/vai polibromdifenilēterus 
(PBDE), jo šo bīstamo vielu neizmantošana vai aizstāšana minētajos materiālos un 
detaļās vēl aizvien nav iespējama.

(3) Deka-BDE riska novērtējumā saskaņā ar Padomes 1993. gada 23. marta Regulu (EEK) 
Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli2 ir atzīts, ka pašreiz 
nav nepieciešams veikt pasākumus, kuri pārsniedz tos, kurus jau veic, lai mazinātu 
risku, kam pakļauti patērētāji, deka-BDE var nepiemērot Direktīvas 2002/95/EK 
4. panta 1. punkta prasības.Veicot riska novērtējumu, jāveic papildu pētījumi un 
ražotāji īsteno brīvprātīgu emisiju samazināšanas programmu.

(4) Attiecībā uz aizlieguma nepiemērošanu dažiem konkrētiem materiāliem vai detaļām 
jāierobežo tā darbības joma, lai panāktu pakāpenisku bīstamo vielu samazināšanu 
elektriskās un elektroniskās ierīcēs, ar nosacījumu, ka tādējādi būs iespējams 
izvairīties no minēto vielu izmantojuma attiecīgajos gadījumos.

(5) Saskaņā ar 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu Direktīvā 2002/95/EK katrs pielikumā 
noteiktais atbrīvojums jāpārskata vismaz reizi četros gados vai četrus gadus pēc tam, 
kad sarakstam pievienots punkts ar mērķi apsvērt to, vai no pielikuma svītrot 
elektrisko un elektronisko iekārtu materiālus, ja to neizmantošana vai aizvietošana, 
izmantojot plānojuma izmaiņas vai materiālus un detaļas, kam nav vajadzīgi 4. panta 
1. punktā minētie materiāli vai vielas, ir tehniski vai zinātniski iespējama ar 
nosacījumu, ka aizvietošanas radītā negatīvā ietekme uz vidi, veselību un/vai 
patērētāju drošību neatsver iespējamos tās radītos ieguvumus attiecībā uz vidi, 

  
1 OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.
2 OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.
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veselību un/vai patērētāju drošību. Tādēļ līdz 2010. gadam jāveic katra šajā lēmumā 
paredzētā atbrīvojuma izvērtējums.

(6) Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 2002/95/EK.

(7) Saskaņā ar 5. panta 2. punktu Direktīvā 2002/95/EK Komisija ir apspriedusies ar 
elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājiem, pārstrādātājiem, apstrādes darbu 
veicējiem, vides aizsardzības organizācijām, kā arī ar darba ņēmēju un patērētāju 
savienībām, un atsauksmes ir nosūtījusi komitejai, turpmāk tekstā – „komiteja”, kas 
izveidota saskaņā ar 18. pantu Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvā 75/442/EEK 
par atkritumiem3.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Direktīvas 2002/95/EK pielikumu groza atbilstoši šā lēmuma pielikumam.

  
3 OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31. 10. 2003., 1. lpp.
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2. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
Briselē,

Padomes vārdā
[…]
priekšsēdētājs
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PIELIKUMS

Direktīvas 2002/95/EK pielikumu groza šādi.
1) Nosaukumu aizstāj ar šādu tekstu:

„Svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibrombifenilu (PBB) vai 
polibromdifenilēteru (PBDE) izmantošanas veidi, kam nepiemēro 4. panta 1. punkta 
prasības.”
2) Šādā redakcijā aizstāj 10. punktu:

„10. Deka-BDE pielietojums polimēros”.
3) Pievieno šādu 11. punktu:

„11. Svins svina/bronzas gultņu ieliktņos un buksēs.”


