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KOMISIJOS DIREKTYVA .../…/ES 

XXX 

kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių II priedas  

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS KOMISIJA, 
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 
atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB 
dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių1, ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies b punktą, 
kadangi: 

(1) Direktyvos 2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies a punkte uždrausta transporto priemonių 
medžiagose ir dalyse, kurios rinkai teikiamos nuo 2003 m. liepos 1 d., naudoti šviną, 
gyvsidabrį, kadmį ir šešiavalentį chromą;  

(2) Direktyvos 2000/53/EB II priede išvardytos transporto priemonių medžiagos ir dalys, 
kurioms daroma tos direktyvos 4 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto draudimo 
išimtis. Iki išimties darymo termino rinkai pateiktų transporto priemonių ir tų 
transporto priemonių atsarginių dalių medžiagose ir dalyse, išvardytose Direktyvos 
2000/53/EB II priede, gali būti švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo; 

(3) II priedo 8i) punkte numatyta išimtis švinui lydmetaliuose, naudojamuose elektros 
sistemose ant stiklo, išskyrus litavimą ant sluoksniuotojo stiklo, galioja iki 2013 m. 
sausio 1 d.; 

(4) įvertinus mokslo ir technikos pažangą, paaiškėjo, kad švino naudojimo 8i) punkte 
nurodytais tikslais išvengti negalima, nes dar nėra pakaitalų;  

(5) šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/98/EB2 39 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,  

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

1 straipsnis 
Direktyvos 2000/53/EB II priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.  

2 straipsnis 
1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d. priima įstatymus ir kitus teisės 

aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą. 

                                                 
1 OL L 269, 2000 10 21, p. 34. 
2 OL L 312, 2008 11 22, p. 3. 
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Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba 
tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato 
valstybės narės. 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų 
nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus. 

3 straipsnis 
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

4 straipsnis 
Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

Priimta Briuselyje 

 Komisijos vardu 
 Pirmininkas 
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PRIEDAS  
„II PRIEDAS 

Medžiagos ir dalys, kurioms netaikomas 4 straipsnio 2 dalies a punktas 
 

Medžiagos ir dalys 
Išimties taikymo 
sritis ir galiojimo 
pabaigos data 

Ženklinamos arba 
žymimos, kaip nurodyta 
4 straipsnio 2 dalies b 
punkto iv papunktyje 

Švinas kaip legiravimo elementas 

1a). Apdirbti skirtas plienas ir termiškai 
galvanizuotas plienas, kuriame švinas sudaro 
ne daugiau kaip 0,35 % svorio 

  

1b). Nepertraukiamu būdu galvanizuoto 
plieno lakštas, kuriame švinas sudaro ne 
daugiau kaip 0,35 % svorio  

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2016 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

 

2a). Apdirbti skirtas aliuminis, kuriame 
švinas sudaro ne daugiau kaip 2 % svorio 

Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2005 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
priemonėms 

 

2b). Aliuminis, kuriame švinas sudaro ne 
daugiau kaip 1,5 % svorio 

Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2008 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
priemonėms 

 

2c). Aliuminis, kuriame švinas sudaro ne 
daugiau kaip 0,4 % svorio 

(2)  

3. Vario lydinys, kuriame švinas sudaro ne 
daugiau kaip 4 % svorio 

(2)  

4a). Guolių korpusai bei įvorės Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2008 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
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priemonėms 

4b). Variklių, pavarų ir oro kondicionavimo 
kompresorių guolių korpusai bei įvorės 

2011 m. liepos 1 d. ir 
atsarginėms dalims, 
skirtoms iki 2011 m. 
liepos 1 d. rinkai 
pateiktoms 
transporto 
priemonėms  

 

Dalyse esantis švinas ir švino junginiai 

5. Akumuliatoriai (2)  X  

6. Vibraciniai amortizatoriai Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2016 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

X  
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7a). Stabdžių vamzdelių, kuro vamzdelių, oro 
ventiliacijos vamzdelių elastomerų, 
važiuoklės elastomerinių ir (arba) metalinių 
dalių ir variklio tvirtinimo dalių 
vulkanizavimo medžiagos ir stabilizatoriai  

Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2005 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
priemonėms 

 

7b). Stabdžių vamzdelių, kuro vamzdelių, oro 
ventiliacijos vamzdelių elastomerų, 
važiuoklės elastomerinių ir (arba) metalinių 
dalių ir variklio tvirtinimo dalių 
vulkanizavimo medžiagos ir stabilizatoriai, 
kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % 
svorio 

Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2006 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
priemonėms 

 

7c). Jėgos pavarų elastomerų rišikliai, 
kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % 
svorio 

Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2009 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
priemonėms 

 

8a). Švinas lydmetaliuose, kurie naudojami 
elektros ir elektroninėms dalims prie 
elektroninių schemų plokščių tvirtinti, ir 
švinas, naudojamas dalių, išskyrus 
aliumininius elektrolitinius kondensatorius, 
antgalių dangai, dalių jungtims ir elektroninių 
schemų plokštėse  

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2016 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

X(1) 

8b). Švinas lydmetaliuose, kurie naudojami 
elektros sistemose, išskyrus litavimą 
elektroninių schemų plokštėse ar ant stiklo 

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2011 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

X(1) 
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8c). Švinas aliumininių elektrolitinių 
kondensatorių gnybtų dangoje 
 

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2013 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

X(1) 

8d). Švinas lydmetaliuose lituoti ant stiklo 
oro srautmačiuose  
 

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2015 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

X(1) 

8e). Aukštos lydymosi temperatūros 
lydmetaliuose (t. y. švino lydmetaliuose, 
kuriuose švino yra 85 % svorio arba daugiau) 
esantis švinas 

(3) X(1) 

8f). Švinas, naudojamas standartinių 
mikroschemų jungčių sistemose 

(3) X(1) 

8g). Švinas lydmetaliuose, skirtuose 
puslaidininkinio lusto ir laikančiosios 
plokštės integriniuose apversto lusto būdu 
sumontuotuose grandynuose stabiliam 
elektriniam sujungimui 

(3) X(1) 

8h). Švinas lydmetaliuose, kurie naudojami 
šilumos skirstytuvams prie radiatorių tvirtinti 
galios puslaidininkių elementų mazguose, 
kurių lusto dydis – bent 1 cm² projekcinio 
ploto, o nominalus srovės tankis – bent 
1 A/mm2 silicio lusto ploto 

(3) X(1) 

8i). Švinas lydmetaliuose, naudojamuose 
elektros sistemose ant stiklo, išskyrus 
litavimą sluoksniuotame stikle 

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2016 m. sausio 1 d., 
po tos dienos – toms 
transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

X(1) 
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8j). Švinas lydmetaliuose, naudojamuose 
lituoti sluoksniuotame stikle 

(3) X(1) 

9. Vožtuvų lizdai Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2003 m. liepos 1 d. 
sukurtų variklių 
tipams 

 

10a). Elektrinės ir elektroninės dalys, kuriose 
švino yra stikle ar keramikoje, stiklo ar 
keramikos kompaunde, stiklo keramikos 
medžiagoje arba stiklo keramikos 
kompaunde. 
Ši išimtis netaikoma, kai švinas naudojamas: 

– lempučių stikle ir uždegimo žvakių 
glazūroje, 

– 10b), 10c) ir 10d) skiltyse išvardytų dalių 
dielektriko keramikos medžiagose. 

 X(4) (dalims, išskyrus 
variklių pjezoelementus) 
 

10b). Švinas, esantis kondensatorių, kurie yra 
mikroschemų arba diskrečiųjų 
puslaidininkinių įtaisų dalis, PZT tipo 
dielektriko keramikos medžiagose 

  

10c). Švinas, esantis kondensatorių, kurių 
vardinė įtampa mažesnė kaip 125 V 
kintamosios srovės arba 250 V nuolatinės 
srovės, dielektriko keramikos medžiagose  

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2016 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

 

10d). Švinas, esantis kondensatorių, kurie 
kompensuoja ultragarso sistemų jutiklių 
temperatūrinius nuokrypius, dielektriko 
keramikos medžiagose 

(3)  

11. Pirotechniniai įjungikliai Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2006 m. liepos 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims  

 

12. Švino turinčios termoelektrinės Transporto X 
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medžiagos automobilių elektros įtaisuose, 
kurie naudojami išmetamo CO2 kiekiui 
mažinti panaudojant išsiskiriančią šilumą  

priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2019 m. sausio 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

Šešiavalentis chromas  

13a). Korozijai atsparios dangos  Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2007 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
priemonėms 

 

13b). Važiuoklės varžtų ir veržlių dangos, 
atsparios korozijai 

Kaip atsarginės 
dalys, skirtos iki 
2008 m. liepos 1 d. 
rinkai pateiktoms 
transporto 
priemonėms 

 

14. Kaip antikorozinė medžiaga 
gyvenamosiose priekabose įrengtų 
absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno 
aušinimo sistemose, kurios yra ne daugiau 
kaip 0,75 % aušalo masės, išskyrus atvejus, 
kai įmanoma taikyti kitas aušinimo 
technologijas (pavyzdžiui, rinkoje yra 
gyvenamosiose priekabose naudoti tinkamų 
technologijų) ir kai tai nedaro neigiamo 
poveikio aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų 
saugai. 

 X 

 

Gyvsidabris 

15a). Išlydžio lempos, naudojamos 
priekiniuose žibintuose  

Transporto 
priemonėms, kurių 
tipas patvirtintas iki 
2012 m. liepos 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

X 

15b). Liuminescencinės lempos, naudojamos 
prietaisų skydeliuose  

Transporto 
priemonėms, kurių 

X 
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tipas patvirtintas iki 
2012 m. liepos 1 d., 
ir toms transporto 
priemonėms 
skirtoms atsarginėms 
dalims 

Kadmis 

16. Elektrinių transporto priemonių baterijos Kaip atsarginės 
dalys, skirtos rinkai 
iki 2008 m. gruodžio 
31 d. pateiktoms 
transporto 
priemonėms  

 

1) Iš montuoti, jei pagal 10a) įrašą viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba. Taikant šį punktą 
neatsižvelg iama į elektros prietaisus, gamintojo neįrengtus gaminant. 
2) Ši išimtis peržiū rima 2015 m. 

3) Ši išimtis peržiū rima 2014 m. 

4) Išmontuoti, jei pagal 8 įrašo a–j punktus viršijama vidutinė 60 g v ienai transporto priemonei riba. Taikant šį 
punktą neatsižvelgiama į elektros prietaisus, gamintojo neįrengtus gaminant. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pastabos: 
– leidžiama, kad homogeninėje medžiagoje didžiausia švino, šešiavalenčio chromo ir 

gyvsidabrio koncentracija sudarytų iki 0,1 % svorio, o kadmio – iki 0,01 % svorio, 
– pakartotinai naudoti transporto priemonių, kurios buvo pateiktos rinkai iki draudimo 

išimties galiojimo laikotarpio pabaigos, dalis leidžiama be apribojimų, nes 4 
straipsnio 2 dalies a punktas joms netaikomas, 

– atsarginėms dalims, kurios pateiktos rinkai po 2003 m. liepos 1 d. ir skirtos iki 
2003 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms, 4 straipsnio 2 dalies a 
punkto nuostatos netaikomos(*). 

___________________________________________________________________________ 
* Ši nuostata netaikoma ratų balansavimo svareliams, elektrinių variklių anglin iams šepetėliams ir stabdžių 
antdėklams.“  


