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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2002
για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 2238]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/525/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Η εξαίρεση του µολύβδου από την απαγόρευση όταν
προορίζεται για την εσωτερική επίστρωση δεξαµενών
βενζίνης πρέπει να απαλειφθεί, δεδοµένου ότι είναι ήδη δυνατό να αποφευχθεί η χρήση µολύβδου σε αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία.

(7)

Εφόσον η απόλυτη απουσία βαρέων µετάλλων είναι αδύνατο
να επιτευχθεί σε ορισµένες περιπτώσεις, ορισµένες τιµές
συγκέντρωσης µολύβδου, υδραργύρου, καδµίου ή εξασθενούς χρωµίου σε συγκεκριµένα υλικά και κατασκευαστικά
στοιχεία πρέπει να είναι ανεκτές, υπό τον όρο ότι οι επικίνδυνες αυτές ουσίες δεν έχουν προστεθεί σκοπίµως.

(8)

Η οδηγία 2000/53/EΚ θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που συστάθηκε µε το
άρθρο 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
15ης Ιουλίου 1975, περί αποβλήτων (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (3),

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα στο
τέλος της διάρκειας ζωής τους (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 2000/53/ΕΚ η Επιτροπή καλείται
να αξιολογήσει ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που απαγορεύονται δυνάµει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)
της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η Επιτροπή έχοντας προβεί στις απαιτούµενες τεχνικές και
επιστηµονικές εκτιµήσεις, κατέληξε σε µια σειρά συµπερασµάτων.

(3)

Oρισµένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν
µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο ή εξασθενές χρώµιο θα πρέπει
να εξαιρεθούν ή να συνεχίσουν να εξαιρούνται από την απαγόρευση, δεδοµένου ότι παραµένει αναπόφευκτη η χρήση
αυτών των επικινδύνων ουσιών στα συγκεκριµένα υλικά και
κατασκευαστικά στοιχεία.

(4)

(5)

Ορισµένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση για ορισµένα συγκεκριµένα υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να είναι
περιορισµένης εµβέλειας και προσωρινές, ούτως ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή κατάργηση των επικινδύνων ουσιών στα
οχήµατα, δεδοµένου ότι θα καταστεί δυνατό να αποφεύγεται
η χρήση αυτών των ουσιών στις εν λόγω εφαρµογές.
Το κάδµιο στους συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήµατα πρέπει
να εξαιρεθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005 δεδοµένου
ότι, µε βάση τα σηµερινά επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα
και τη συνολική περιβαλλοντική εκτίµηση που διεξήχθη,
µέχρι την ηµεροµηνία αυτή θα έχουν προσφερθεί υποκατάστατα και θα εξασφαλιστεί η διάθεση ηλεκτρικών οχηµάτων.
Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχισθεί η παρακολούθηση της
προοδευτικής αντικατάστασης του καδµίου, λαµβάνοντας
υπόψη τη δυνατότητα διάθεσης ηλεκτρικών οχηµάτων. Η
Επιτροπή θα δηµοσιεύσει τα πορίσµατά της και ενδέχεται να
προτείνει παράταση, εάν αυτό αποδειχθεί δικαιολογηµένο
από τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, της καταληκτικής προθεσµίας για το κάδµιο στους συσσωρευτές ηλεκτρικών οχηµάτων.

(1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ αντικαθίσταται από το
κείµενο που παρατίθεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά µετά
τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 κάδµιο σε συσσωρευτές ηλεκτρικών
οχηµάτων.
Στο πλαίσιο της συνολικής περιβαλλοντικής εκτίµησης που ήδη διενεργήθηκε, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει την προοδευτική
αντικατάσταση του καδµίου, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να
διατηρηθεί η διάθεση ηλεκτρικών οχηµάτων. Η Επιτροπή θα
ολοκληρώσει και θα δηµοσιεύσει τα πορίσµατά της το αργότερο
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και, ενδεχοµένως, εάν αυτό αποδειχθεί δικαιολογηµένο από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, να
υποβάλει πρόταση για παράταση της προθεσµίας σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/53/EΚ.
(2) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.
(3) ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32.

L 170/82

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

29.6.2002

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία

Πεδίο εφαρµογής και καταληκτική
ηµεροµηνία της εξαίρεσης

Επισηµαίνονται ή καθίστανται
αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο iv)

Μόλυβδος ως συστατικό κραµάτων
1. Χάλυβάς για µηχανουργική επεξεργασία και
χάλυβα µε επίστρωση ψευδαργύρου µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 0,35 % κατά βάρος
2. α) Αλουµίνιο για µηχανουργική επεξεργασία µε
περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 2 % κατά βάρος

1η Ιουλίου 2005 (1)

β) Αλουµίνιο για µηχανουργική επεξεργασία µε
περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 1 % κατά βάρος

1η Ιουλίου 2008 (2)

3. Κράµατα χαλκού µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο
έως 4 % κατά βάρος
4. Έδρανα και έµβολα από µόλυβδο/ορείχαλκο
Μόλυβδος και ενώσεις µολύβδου σε κατασκευαστικά στοιχεία
5. Συσσωρευτές

X

6. Αποσβεστήρες δονήσεων

X

7. Βαρίδια ζυγοστάθµισης τροχών

Για τύπους οχηµάτων εγκεκριµένους πριν από την 1η Ιουλίου
2003 και βαρίδια ζυγοστάθµισης τροχών που προορίζονται
για την συντήρηση των οχηµάτων αυτών: 1η Ιουλίου
2005 (3)

8. Μέσα βουλκανισµού και σταθεροποιητές για ελαστοµερή για τις εφαρµογές διοχέτευσης ρευστών
και συστήµατα µετάδοσης κίνησης

1η Ιουλίου 2005 (4)

9. Σταθεροποιητικό µέσο σε προστατευτικές βαφές

1η Ιουλίου 2005

10. Ψήκτες άνθρακα για ηλεκτρικούς κινητήρες

X

Για τύπους οχηµάτων εγκεκριµένους πριν από την 1η Ιουλίου
2003 και ψήκτρες άνθρακα για
ηλεκτρικούς κινητήρες που
προορίζονται
για
την
συντήρηση
των
οχηµάτων
αυτών: 1η Ιουλίου 2005

11. Συγκολλητικό µέσο σε πλακίδια ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων και άλλες εφαρµογές

X (5)

12. Χαλκός σε επενδύσεις πέδησης που περιέχει περισσότερο από 0,5 % µόλυβδο κατά βάρος

Για τύπους οχηµάτων εγκεκριµένους πριν από την 1η Ιουλίου
2003 και την συντήρηση των
οχηµάτων αυτών: 1η Ιουλίου
2004

13. Έδρανα βαλβίδων

Τύπου κινητήρων που έχουν
κατασκευαστεί πριν από την 1η
Ιουλίου 2003: 1η Ιουλίου
2006

X

L 170/84

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία

Πεδίο εφαρµογής και καταληκτική
ηµεροµηνία της εξαίρεσης

14. Ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν
µόλυβδο σε υάλινη ή κεραµική µήτρα, εκτός της
υάλου λαµπτήρων και του εφυαλώµατος σπιθηριστήρων

29.6.2002
Επισηµαίνονται ή καθίστανται
αναγνωρίσιµα σύµφωνα µε το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο iv)

X (6) (για κατασκευαστικά στοιχεία εκτός των πιεζοηλεκτρικών
σε κινητήρες)

15. Ύαλος λαµπτήρων και εφυάλωµα σπιθηριστήρων

1η Ιανουαρίου 2005

16. Πυροτεχνικοί ενεργοποιητές

1η Ιουλίου 2007

Εξασθενές χρώµιο
17. Αντιδιαβρωτικές επιπτώσεις

1η Ιουλίου 2007

18. Ψυγεία απορρόφησης σε αυτοκινούµενα τροχόσπιτα

X

Υδράργυρος
19. Λαµπτήρες εκκένωσης και οθόνες πίνακα οργάνων

X

Κάδµιο
20. Παχύστρωµες πάστες

1η Ιουλίου 2006

21. Συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήµατα

31η ∆εκεµβρίου 2005. Μετά
τις 31η ∆εκεµβρίου 2005, η
διάθεση στην αγορά συσσωρευτών NiCd επιτρέπεται µόνον
ως ανταλλακτικά για οχήµατα
που έχουν διατεθεί στην αγορά
πριν από αυτή την ηµεροµηνία

X

(1) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον το χρονοδιάραµα κατάργησης για αυτήν την καταχώρηση πρέπει να
αναθεωρηθεί, µε βάση τα διαθέσιµα υποκατάστατα µολύβδου, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους του άρθρου 4 παράγραφςος 2 στοιχείο α).
(2) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(3) Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2005 η Επιτροπή αξιολογεί αυτή την εξαίρεση ως προς τις πτυχές οδικής ασφάλειας.
(4) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(5) Αποσυναρµολόγηση εάν, µαζί µε το µόλυβδο υπό το σηµείο 14, σηµειώνεται υπέρβαση της µέσης οριακής τιµής 60 g ανά όχηµα. Κατά την
εφαρµογή αυτής της ρήτρας δεν λαµβάνονται υπόψη οι ηλεκτρονικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραµµή
παραγωγής.
(6) Αποσυναρµολόγηση εάν, µαζί µε το µόλυβδο υπό το σηµείο 11, σηµειώνεται υπέρβαση της µέσης οριακής τιµής 60 g ανά όχηµα. Κατά την
εφαρµογή αυτής της ρήτρας δεν λαµβάνονται υπόψη οι ηλεκτρονικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραµµή
παραγωγής.

Σηµειώσεις:
— Είναι ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου, εξασθενούς χρωµίου και υδραργύρου έως 0,1 % κατά βάρος και ανά οµοιογενές
υλικό, καθώς και καδµίου έως 0,01 %, κατά βάρος ανά οµοιογενές υλικό, υπό τον όρο ότι οι ουσίες αυτές δεν έχουν
προστεθεί σκοπίµως (1).
— Είναι επίσης ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου έως 0,4 % στο αλουµίνιο, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίµως (2).
— Έως την 1η Ιουλίου 2007 είναι ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου έως 0,4 % στο χαλκό που προορίζεται για υλικά τριβής
των επενδύσεων πέδησης, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίµως (3).
— Η επαναχρησιµοποίηση µερών οχηµάτων τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά την καταληκτική ηµεροµηνία της εξαίρεσης
επιτρέπεται χωρίς περιορισµούς, δεδοµένου ότι δεν καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).
— Μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις για νέα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επιδιόρθωση (4)
µερών οχηµάτων τα οποία εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).»

(1) “Προστεθεί σκοπίµως” σηµαίνει “εσκεµµένως χρησιµοποιηθεί κατά την παρασκευή υλικού ή κατασκευαστικού στοιχείου όταν είναι επιθυµητή
η συνεχής ύπαρξή του ώστε να προσδίδεται στο τελικό προϊόν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, εµφάνιση ή ποιότητα”. Η χρήση ανακυκλωµένων
υλικών ως πρώτων υλών για την παραγωγή νέων προϊόντων, µέρος των οποίων προέρχεται από ανακυκλωµένα υλικά που περιέχουν ορισµένα
ποσοστά των εν λόγω µετάλλων, δεν θεωρείται ως σκόπιµη προσθήκη.
2
( ) Βλέπε υποσηµείωση 1.
3) Βλέπε υποσηµείωση 1.
(
(4) Η ρήτρα αυτή ισχύει για τα ανταλλακτικά που προορίζονται για την συνήθη συντήρηση οχηµάτων και όχι για συστατικά µέρη. ∆εν ισχύει
για βαρίδια ζυγοστάθµισης, ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικά οχήµατα και για επενδύσεις πέδησης, επειδή τα εν λόγω κατασκευαστικά
στοιχεία καλύπτονται από ιδιαίτερες καταχωρήσεις.

