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ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/178 НА КОМИСИЯТА
от 16 ноември 2018 година
за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в лагери и втулки, използвани в определено извънпътно
оборудване за професионална употреба
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението
за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5,
параграф 1, буква а) от нея,
като има предвид, че:
(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното
оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа определени опасни вещества, изброени в приложение II към
същата директива. Това изискване не се прилага за приложенията, изброени в приложение III към Директива
2011/65/ЕС.

(2)

Различните категории електрическо и електронно оборудване, към които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са
изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Оловото е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС. През юли 2015 г. в
съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2011/65/ЕС Комисията получи заявление за предоставяне на
освобождаване за категория 11, което се включва в приложение III, за употребата на олово в лагери и втулки на
двигатели с вътрешно горене, задвижвани с дизелово или газообразно гориво, които се използват в извънпътно
оборудване за професионална употреба.

(4)

Съдържащите олово лагери и втулки са необходими, за да се постигне удовлетворителна степен на надеждност по
отношение на устойчивост на блокиране, съответствие на изискванията, поемане на малки частици и устойчивост
на по-големи чужди тела в големи двигатели и в двигателите, работещи в тежки или неблагоприятни условия,
които се използват в извънпътно оборудване за професионална употреба, например мобилни въздушни
компресори, мобилно заваръчно оборудване или кранове.

(5)

В момента на пазара не съществуват несъдържащи олово алтернативи, които да осигурят достатъчна степен на
надеждност за областите на приложение на двигатели за извънпътно оборудване за професионална употреба.

(6)

Поради липсата на надеждни заместители, замяната или премахването на оловото са научно и технически
неприложими за някои двигатели за извънпътно оборудване за професионална употреба. Освобождаването е в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) и поради това не отслабва
защитата на околната среда и здравето, постановена в него. Поради това следва да се предостави освобождаване за
употребата на олово в лагери и втулки за някои двигатели с вътрешно горене, задвижвани с дизелово или
газообразно гориво, използвани в извънпътно оборудване за професионална употреба, като в приложение III към
Директива 2011/65/ЕС се добави нова точка под номер 42. За да се избегне припокриване на обхватите на
освобождавания в рамките на приложение III и да се осигури правна яснота, следва да се добави, че
приложенията, обхванати от точка 6, буква в) от приложение III, са изключени от новата точка 42 в
приложение III към Директива 2011/65/ЕС.

(7)

Тъй като за засегнатите приложения все още няма надеждни алтернативи, нито вероятност такива алтернативи да
бъдат пуснати на пазара в близко бъдеще, освобождаването за категория 11 от приложение I към Директива
2011/65/ЕС следва да бъде предоставяно за максималния срок на валидност от пет години, считано от 22 юли
2019 г. — датата на влизане на тази категория 11 в обхвата на член 4, параграф 1 от Директива 2011/65/ЕС. С
оглед на резултатите от продължаващите усилия за намиране на надежден заместител, е малко вероятно продължи
телността на освобождаването да има неблагоприятни въздействия върху иновациите.

(8)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

(1) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.
(2) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разреша
ването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
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ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Приложение III към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.
Член 2
1.
Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 21 юли 2019 г. законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста
на тези разпоредби.
Те прилагат тези разпоредби от 22 юли 2019 г.
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство,
които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския
съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2018 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III се добавя точка 42:
„42

Олово в лагери и втулки на двигатели с вътрешно го
рене, задвижвани с дизелово или газообразно гориво,
които се използват в извънпътно оборудване за про
фесионална употреба:
— с общ работен обем на двигателя ≥ 15 литра,
или
— с общ работен обем на двигателя < 15 литра,
като двигателят е предназначен да работи при
приложения, за които времето между сигнала за
запалване и пълното натоварване трябва да е помалко от 10 секунди; или редовната поддръжка
обикновено се извършва в сурова и замърсена
външна среда, например приложения в минното
дело, строителството и селското стопанство.

Прилага се за категория 11, с изключение на заявле
нията, обхванати от точка 6, буква в) от настоящото
приложение.
Изтича на 21 юли 2024 г.“

