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SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/178
ze dne 16. listopadu 2018,
kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích
a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené
směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh
neobsahovala některé nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Na použití uvedená v její
příloze III se však tato povinnost nevztahuje.

(2)

Jednotlivé kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou
uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU. Komise obdržela v souladu s čl. 5 odst. 3
směrnice 2011/65/EU v červenci 2015 žádost o udělení výjimky pro kategorii 11, která má být uvedena
v příloze III, pro použití olova v ložiscích a pouzdrech motorů s vnitřním spalováním poháněných naftou nebo
plynným palivem, které jsou používány v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.

(4)

Ložiska a pouzdra obsahující olovo jsou nezbytná k dosažení uspokojivé spolehlivosti, pokud jde o zajištění
odolnosti proti zadření, přizpůsobivosti a dále odolnosti proti usazování a poškození úlomky při profesionálním
používání v nesilničních zařízeních, jako jsou například mobilní vzduchové kompresory, mobilní zařízení pro
sváření a pojízdné jeřáby.

(5)

V současné době neexistují na trhu žádné alternativy neobsahující olovo, které by zajistily dostatečnou úroveň
spolehlivosti při profesionálním používání v nesilničních zařízeních.

(6)

Vzhledem k neexistenci spolehlivých náhrad není vědecky ani technicky proveditelné nahradit olovo nebo
ustoupit od jeho používání pro některá profesionální použití motorů v nesilničních zařízeních. Výjimka je
v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady (2), a neoslabí se tedy ochrana životního
prostředí a zdraví zajišťovaná Komisí. Výjimka pro použití olova v ložiscích a pouzdrech některých motorů
s vnitřním spalováním poháněných naftou nebo plynným palivem, které jsou používány v nesilničních zařízeních
určených k profesionálnímu využití, by proto měla být udělena vložením nového oddílu 42 do přílohy III
směrnice 2011/65/EU. S cílem zabránit překrývání působnosti výjimek uvedených v příloze III a pro zajištění
právní jednoznačnosti by mělo být doplněno, že použití, na která se vztahuje položka 6c) přílohy III, budou
z nové položky 42 přílohy III směrnice 2011/65/EU vyloučena.

(7)

Vzhledem k tomu, že v případě dotčených použití dosud nejsou a v blízké budoucnosti ani pravděpodobně
nebudou na trhu k dispozici spolehlivé alternativy, výjimka pro kategorii 11 přílohy I směrnice 2011/65/EU by
měla být poskytnuta na maximální dobu platnosti pět let, a to počínaje dnem 22. července 2019, což je datum,
kdy kategorie 11 vstupuje do oblasti působnosti čl. 4 odst. 1 směrnice 2011/65/EU. S ohledem na výsledky
probíhajícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní
dopady na inovace.

(8)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

(1) Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
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PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.
Článek 2
1.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí
nejpozději do 21. července 2019. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Tyto předpisy použijí ode dne 22. července 2019.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. listopadu 2018.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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PŘÍLOHA

V příloze III se doplňuje položka 42, která zní:
„42

Olovo v ložiscích a pouzdrech motorů s vnitřním Týká se kategorie 11, s výjimkou žádostí, na něž se
spalováním poháněných naftou nebo plynným pali vztahuje bod 6c) této přílohy.
vem, které jsou používány v nesilničních zařízeních Platí do 21. července 2024.“
určených k profesionálnímu využití:
— s celkovým zdvihovým objemem motoru ≥ 15 li
trů;
nebo
— s celkovým zdvihovým objemem motoru < 15 li
trů, přičemž motor je určen pro provoz v aplika
cích, kde doba mezi signálem k zahájení a plným
zatížením musí být kratší než 10 sekund; nebo
se pravidelná údržba obvykle provádí v nepřízni
vém venkovním prostředí, jako je hornictví, sta
vebnictví a zemědělství.

