
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 18.)

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való maximális
koncentrációértékeinek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelv módosításáról

(az értesítés a C(2005) 3143. számú dokumentummal történt)

(2005/618/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-
nikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdé-
sének a) pontjára,

mivel:

(1) Magától értetődő, hogy néhány esetben lehetetlen teljes
mértékben elkerülni a nehézfémek és brómozott égés-
gátló anyagok használatát, ezért ólom, higany, kadmium,
hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek (PBB) és
polibrómozott difenil-éterek (PBDE) bizonyos koncentrá-
cióértékeit engedélyezni kell az anyagokban.

(2) A javasolt maximális koncentrációértékek létező, a vegyi
anyagokról szóló közösségi jogszabályokon alapszanak,
és ezen értékek tekintendők a legcélszerűbbeknek a
magas szintű védelem biztosítása tekintetében.

(3) Az 5. cikk (2) bekezdése értelmében a Bizottság kikérte
elektromos és elektronikus berendezéseket előállítók,
újrafeldolgozók, üzemeltetők, környezetvédelmi szerve-
zetek, valamint alkalmazottak és fogyasztók szövetségei
véleményét, és továbbította a megjegyzéseket a hulladé-
kokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi
irányelv (2) 18. cikkével létrehozott bizottságnak.

(4) Az e határozatban előírt intézkedéseket a Bizottság
szavazásra eljutatta a hulladékokról szóló 75/442/EGK
tanácsi irányelv 18. cikkével létrehozott bizottságnak.
Az intézkedéseket nem szavazták meg minősített több-
séggel. Ezért a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megál-
lapított eljárásnak megfelelően 2004. szeptember 23-án
tanácsi határozatra való javaslat került a Tanács elé. Mivel

a 2002/95/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott határidő lejártakor a Tanács nem fogadta
el a javasolt intézkedéseket, ugyanakkor a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó
eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i
1999/468/EK tanácsi határozat (3) 5. cikke (6) bekezdé-
sének megfelelően nem is fejezte ki egyet nem értését, az
intézkedéseket a Bizottságnak kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/95/EK irányelv melléklete a következő megjegyzéssel
egészül ki:

„Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában
ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómo-
zott bifenilek (PBB) és polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
0,1 tömegszázalékos és a kadmium 0,01 tömegszázalékos
koncentrációértékét engedélyezni kell homogén anya-
gokban.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 18-án.
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