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UZASADNIENIE
1. Art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stanowi, iż 
począwszy od 1 lipca 2006 r. nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może 
zawierać ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego 
difenylu (PBB) lub polibromowego eteru fenylowego (PBDE).

2. Artykuł 5(1)(b) dotyczy dostosowania do postępu naukowo-technicznego. W 
wykonaniu tego zadania Komisję wspomaga komitet powołany na mocy art. 18 
dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów1. Procedura jest określona w art. 7 
dyrektywy 2002/95/WE.

Komisja przedłożyła zatem, w dniu 19 kwiecień 2005 r., projekt decyzji pod głosowanie w 
komitecie ustanowionym na mocy art. 18 dyrektywy 75/442/WE w sprawie odpadów. Projekt 
decyzji nie uzyskał jednak większości kwalifikowanej. 

Dlatego też, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 dyrektywy 75/442/EWG przedłożony 
zostaje Radzie wniosek dotyczący decyzji Rady. Jeżeli po upływie trzech miesięcy od daty 
przedłożenia Radzie wniosku Rada nie podejmie decyzji, proponowane środki zostaną 
przyjęte przez Komisję.

  
1 Ostatnio zmieniona decyzją Rady 1999/468/WE (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23)
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DECYZJA RADY

z dnia […] r.

zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego Załącznik do dyrektywy 
2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym1, w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Na mocy dyrektywy 2002/95/WE Komisja jest zobowiązana do oceny niektórych 

niedozwolonych substancji niebezpiecznych zgodnie z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.
(2) Ponieważ zniesienie lub zastąpienie niebezpiecznych substancji w określonych 

materiałach i substancjach jest w dalszym ciągu niemożliwe, niektóre materiały i 
substancje zawierające ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane 
bifenyle (PBB) lub polibromowane etery difenylowe (PBDE) powinny być zwolnione 
z zakazu stosowania niebezpiecznych substancji. 

(3) Deka-BDE może zostać zwolnione z wymogów art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/95/WE 
ponieważ ocena ryzyka w odniesieniu do deka-BDE, przeprowadzona na podstawie 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i 
kontroli ryzyk stwarzanych przez istniejące substancje2, wykazała, że nie istnieje 
obecnie konieczność wprowadzania innych środków w celu zmniejszenia ryzyka dla 
konsumentów poza już stosowanymi środkami. Potrzebne są dodatkowe badania w 
ramach oceny ryzyka, a przemysł wprowadza dobrowolny program ograniczania 
emisji.

(4) Zwolnienia z zakazu stosowania niektórych określonych materiałów lub substancji 
powinny być ograniczone w zasięgu, aby stopniowo wycofać niebezpieczne 
substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, biorąc pod uwagę, iż z czasem 
będzie można uniknąć wykorzystania tych substancji w takich zastosowaniach.

(5) Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2002/95/WE każde zwolnienie określone w 
Załączniku do tej dyrektywy podlega przeglądowi przynajmniej co cztery lata lub 
cztery lata po umieszczeniu pozycji w wykazie w celu rozważenia usunięcia 
materiałów lub komponentów sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, jeśli ich 
zniesienie lub zastąpienie poprzez zmiany projektowe lub materiały i komponenty, 
które nie wymagają żadnych materiałów lub substancji określonych w art. 4 ust. 1, jest 

  
1 Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19.
2 Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1.
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technicznie lub naukowo możliwe, pod warunkiem że negatywny wpływ na 
środowisko, zdrowie i/lub bezpieczeństwo konsumenta spowodowany przez 
zastąpienie nie przeważy korzyści z ich zastąpienia w odniesieniu do środowiska, 
zdrowia i/lub bezpieczeństwa konsumenta. Z tego względu, przed 2010 r. dokona się 
przeglądu każdego zwolnienia przewidzianego w niniejszej decyzji.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/95/WE.
(7) Zgodnie z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE Komisja zasięgnęła opinii producentów 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmiotów zajmujących się recyklingiem, 
podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, organizacji środowiskowych oraz 
stowarzyszeń pracowniczych i konsumenckich i przekazała uwagi komitetowi 
utworzonemu na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w 
sprawie odpadów3 zwanemu dalej „Komitetem”.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do 
niniejszej decyzji.

  
3 Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
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Artykuł 2
Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia [...] r.

W imieniu Rady
[…]
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 2002/95/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

„Zastosowania ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli 
(PBB) lub polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), które są zwolnione z wymogów 

art. 4 ust. 1”
2) Punkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Deka-BDE w zastosowaniach polimerycznych 
3) Dodaje się pkt 11 w następującym brzmieniu:

„11. Ołów w ołowiano-brązowych osłonach łożysk oraz tulejkach”.


