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A BIZOTTSÁG 2014/75/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE
(2014. március 13.)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017. július 22. előtt forga
lomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben a folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítá
sára használt hidegkatódos fénycsövekben (CCFL) lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen
lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdé
sének a) pontjára,
mivel:
(1)

A 2011/65/EU irányelv szerint tilos a higanyt tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések forgalomba
hozatala.

(2)

Számos ipari felügyeleti és vezérlő eszköz olyan háttér-világítású folyadékkristályos kijelzőket foglal magában,
amelyekhez 5 mg higanyt tartalmazó hidegkatódos fénycsövek (CCFL-ek) használata szükséges. Az ipari felügye
leti és vezérlő eszközökben használt hidegkatódos fénycsövekben lévő higany helyettesítése által okozott összes
káros környezeti, egészségügyi és a fogyasztók biztonságát érintő hatás várhatóan meghaladja az így elért összes
környezeti, egészségügyi és a fogyasztók biztonságát érintő előnyt.

(3)

A termékek javításának lehetővé tétele és hasznos élettartamuk meghosszabbítása érdekében az ipari felügyeleti és
vezérlő eszközökben található folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítását biztosító hidegkatódos fénycsövekben
lévő higanyt mentesíteni kell a korlátozás alól. A „gyártásazonos javítás” elvével összhangban a mentességet
minden 2017. július 22., azaz az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök megfelelési határideje előtt forgalomba
hozott termékre meg kell adni; indokolt, hogy a mentesség érvényességi időtartama az említett időponttól
számítva 7 év legyen. A mentesítés valószínűleg nem lesz káros hatással az innovációra.

(4)

A 2011/65/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk
(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb az annak hatálybalépésétől számított hatodik hónap utolsó napjáig megfe
leljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv
által szabályozott területen fogadnak el.
(1) HL L 174., 2011.7.1., 88. o.
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3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 13-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv IV. melléklete az alábbi 35. ponttal egészül ki:
„35. A 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök folyadékkristályos kijelzőinek
háttérvilágítását biztosító hidegkatódos fénycsövekben lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő
higany.
2024. július 21-én lejár.”

