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DIREKTIIVID
KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2018/736,
27. veebruar 2018,
millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse elektri- ja elektroonikaseadmete
komponente, mis sisaldavad pliid klaasis või keraamilises materjalis
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei
sisaldaks pliid.

(2)

Direktiivi 2011/65/EL III lisas punktis 7c-I on lubatud erand kuni 21. juulini 2016 seoses plii kasutamisega
elektri- ja elektroonikaseadmete komponentides, mis sisaldavad pliid klaasis või keraamikas, v.a kondensaatorite
dielektriline keraamika, nt piesoelektrilistes seadmetes või klaasis või keraamilise materjali koostises. Komisjon sai
taotluse kõnealuse erandi kehtivusaja pikendamiseks kategooriate 1–7 ja 10 jaoks enne 21. jaanuari 2015
vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 5. Lisaks sai komisjon 2014. aasta novembris uue eranditaotluse
(taotluse nr 2015-1) plii kasutamiseks elektroonilistes õhekelme-andurelementides, nagu nt püroelektrilistes ja
piesoelektrilistes andurites, mis kujutab endast ühte punktiga 7c-I hõlmatud kasutusviisi. Sidusrühmadega peetud
konsulteerimistel lepiti taotluse esitajaga kokku, et eranditaotlust 2015-1 hinnatakse erandi 7c-I laiemas
kontekstis.

(3)

Plii annab keraamilistele materjalidele teatavaid dielektrilisi, piesoelektrilisi, püroelektrilisi, ferroelektrilisi,
pooljuht- ja magnetomadusi paljudeks otstarveteks laias temperatuuri-, pinge- või sagedusvahemikus. Plii annab
klaasile olulisi omadusi, nt vähendab sulamis- ja pehmenemistäppi, parandab töödeldavust, survetöödeldavust,
keemilist püsivust jmt. Pliilisandiga klaasi saab kasutada mitmel viisil, sealhulgas isoleerimiseks, mehaaniliseks
kaitseks, takistuseks, ühendamiseks ja hermeetiliselt sulgemiseks.

(4)

Praegu on keraamilistes materjalides ja klaasis plii asendamine või neist plii kõrvaldamine teaduslikult ja
tehniliselt võimatu.

(5)

Kuna asjaomaste kasutusviiside jaoks kategooriates 1–7 ja 10 ei ole praegu saadaval ega ka lähemal ajal turule
tulemas muid töökindlaid tehnilisi lahendusi, on erandi pikendamine 21. juulini 2021 põhjendatud, kuid
ebaoluline sõnastuse erinevus ja lühem ajavahemik võiksid tekitada asjatut halduskoormust. Et vältida erandite
kohaldamisalade kattumist direktiivi 2011/65/EL III lisas, selgitatakse kavandatud sõnastusega, et erandiga 34
hõlmatud kasutusviisid jäetakse välja erandist 7c-I. Muude kategooriate puhul kui 1–7 ja 10 jääb praegune erand
kehtima direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 2 teises lõigus sätestatud tähtaegadeks.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.
(1) ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.
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Artikkel 2
1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
30. juuniks 2019. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. juulist 2019.
Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku
avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. veebruar 2018
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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Direktiivi 2011/65/EL III lisa punkt 7c-I asendatakse järgmisega:
„7c-I

Elektri- ja elektroonikaseadmete kompo
nendid, mis sisaldavad pliid klaasis või ke
raamikas, v.a kondensaatorite dielektriline
keraamika, nt piesoelektrilistes seadmetes
või klaasis või keraamilise materjali koosti
ses

Kohaldatakse kategooriate 1–7 ja 10 puhul (välja arvatud punk
tiga 34 hõlmatud kasutusalad) ja kehtivusaeg lõpeb 21. juulil
2021.
Kehtivusaeg lõpeb 21. juulil 2021 kategooriate 8 ja 9 puhul, välja
arvatud in vitro diagnostika meditsiiniseadmete ning tööstuslike jä
relevalve- ja juhtimisseadmete puhul.
Kategooria 8 in vitro diagnostika meditsiiniseadmete puhul lõpeb
kehtivusaeg 21. juulil 2023.
Kategooria 9 tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete ning ka
tegooria 11 puhul lõpeb kehtivusaeg 21. juulil 2024.“

