
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Αυγούστου 2005

για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την καθιέρωση μέγιστων τιμών συγκέντρωσης για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες στα είδη

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 3143]

(2005/618/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορι-
σμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος
1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Δεδομένου ότι είναι προφανές ότι είναι αδύνατο να αποφευ-
χθούν πλήρως τα βαρέα μέταλλα και τα βρωμιούχα επιβρα-
δυντικά φλόγας σε ορισμένες περιστάσεις, επιβάλλεται να
θεωρηθούν ως επιτρεπτές συγκεκριμένες τιμές συγκέντρωσης
για τον μόλυβδο, τον υδράργυρο, το κάδμιο, το εξασθενές
χρώμιο, τα πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και τους πολυβρω-
μοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) σε ορισμένα υλικά.

(2) Οι προτεινόμενες μέγιστες τιμές συγκέντρωσης βασίζονται
στην ήδη υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία για τις χημικές
ουσίες και θεωρούνται ως οι πλέον ενδεδειγμένες για την
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή πραγ-
ματοποίησε διαβουλεύσεις με τους παραγωγούς ειδών ηλεκ-
τρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τους φορείς ανακύ-
κλωσης, τους φορείς επεξεργασίας, τους περιβαλλοντικούς
οργανισμούς και τις ενώσεις εργαζομένων και καταναλωτών
και διαβίβασε τα διατυπωθέντα σχόλια στην επιτροπή που
συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975,
περί των στερεών αποβλήτων (2).

(4) Η Επιτροπή υπέβαλε τα μέτρα που προβλέπονται στην
παρούσα απόφαση σε ψηφοφορία στην επιτροπή που συ-
γκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 18 της οδηγίας
75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων, στις 10 Ιουνίου
2004. Δεν επετεύχθη ειδική πλειοψηφία υπέρ των εν λόγω

μέτρων. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, στις 23
Σεπτεμβρίου 2004 υποβλήθηκε στο Συμβούλιο πρόταση για
απόφαση του Συμβουλίου. Δεδομένου ότι, μέχρι τη λήξη της
περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2002/95/ΕΚ, το Συμβούλιο δεν είχε εγκρίνει τα
προταθέντα μέτρα, ούτε γνωστοποίησε την αντίθεσή του σε
αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3) τα μέτρα
πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα της οδηγίας 2002/95/ΕΚ προστίθεται η ακόλουθη
σημείωση:

«Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α),
είναι ανεκτή για τα ομοιογενή υλικά μέγιστη συγκέντρωση
0,1 % κατά βάρος για τον μόλυβδο, τον υδράργυρο, το εξα-
σθενές χρώμιο, τα πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) και τους πολυ-
βρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) και 0,01 % κατά βάρος για το
κάδμιο.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1ης Ιουλίου 2006.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2005.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

EL19.8.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/65

(1) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19.
(2) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
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