
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2005

για την τροποποίηση του παραρτήματος II 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(2004) 2735]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/63/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 του κύκλου ζωής τους (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος
2 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της
οδηγίας 2000/53/ΕΚ, απαγορεύεται η χρήση μολύβδου,
υδραργύρου, καδμίου ή εξασθενούς χρωμίου σε υλικά και
κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων που διατίθενται στην
αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003, πλην εκείνων των περι-
πτώσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω
οδηγίας, υπό τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό.

(2) Δεδομένου ότι η επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, η ανα-
καίνιση και η παράταση της διάρκειας ζωής τους είναι επω-
φελείς, είναι αναγκαίο να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά
για την επισκευή οχημάτων που είχαν διατεθεί ήδη στην
αγορά την 1η Ιουλίου 2003. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
είναι ανεκτή η χρήση μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου ή
εξασθενούς χρωμίου σε ανταλλακτικά που έχουν διατεθεί
στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003 για την επισκευή
τέτοιων οχημάτων.

(3) Η οδηγία 2000/53/ΕΚ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιη-
θεί ανάλογα.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 18 της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, η πέμπτη περίπτωση
των «Σημειώσεων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— ανταλλακτικά που έχουν διατεθεί στην αγορά μετά την
1η Ιουλίου 2003 και χρησιμοποιούνται για οχήματα που
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2003
εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2
στοιχείο α) (*).

___________
(*) Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στα βαρίδια ζυγοστάθμισης

τροχών, στις ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικούς κινητήρες
και στις επενδύσεις πέδησης, δεδομένου ότι τα εν λόγω
κατασκευαστικά στοιχεία καλύπτονται από ιδιαίτερες κατα-
χωρίσεις.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Stavros DIMAS

Μέλος της Επιτροπής

EL28.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 25/73

(1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 2002/525/ΕΚ της Επιτροπή (ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 81).

(2) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


