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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1009 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE
(2017. március 13.)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reflexiós tényezőre
vonatkozó követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmiumra és
ólomra megadott mentesség 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) bekezdésének a) pontjára,
mivel:
(1)

A 2011/65/EU irányelv szerint tilos az ólmot vagy kadmiumot tartalmazó elektromos és elektronikai
berendezések forgalomba hozatala.

(2)

A kadmiumot vagy ólmot tartalmazó optikai üveg filtereket az elektromos és elektronikai berendezések számos
típusában az optikai alkalmazások széles skálájában használják. A kadmiumot és az ólmot egyaránt azért
alkalmazzák, mert felhasználásuk olyan egyedi optikai tulajdonságokat tesz lehetővé, mint például a megfigyelési
szögtől független éles határvonal a látható spektrumban.

(3)

Noha számos helyettesítési lehetőség létezik, ezek nem biztosítanak minden alkalmazáshoz kellően éles
határvonalat. Abban a néhány esetben, amelyben az alternatívák állítólag kielégítő teljesítményt nyújtanak e
tekintetben, a felhasznált anyagok túlságosan érzékenyek a működés környezeti feltételeire, így nem kellően
megbízhatóak.

(4)

Ilyen értelemben az alternatívák még mindig nem alkalmasak sok olyan alkalmazásra, amelyre alternatívát találni
bonyolult és időigényes folyamat, ezért az 1–7. és a 10. kategória esetében az öt éves időtartam indokolt.

(5)

Ezért az 1–7. és a 10. kategória esetében az egyes, kadmiumot és/vagy ólmot tartalmazó optikai üveg filterekre
indokolt 2021. július 21-ig mentességet adni. Az érintett elektromos és elektronikai berendezések innovációs
ciklusához viszonyítva a mentesség érvényességének ilyetén megállapítása valószínűleg nem jár káros hatással az
innovációra.

(6)

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

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

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

2. cikk
(1) A tagállamok legkésőbb 2018. július 6-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét
haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.
(1) HL L 174., 2011.7.1., 88. o.
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Ezeket a rendelkezéseket 2018. július 6-tól alkalmazzák.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
hivatalos 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.
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, 2017. március 13-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 13. b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„13. b)

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények cél A 8., a 9. és a 11. kategóriára vonatkozik; a mentes
jára használt üveg filterekben és üvegekben használt ség a következő időpontokban lejár:
kadmium és ólom
— a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök esetében 2023. jú
lius 21-én,
— a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és ve
zérlő eszközök és a 11. kategória esetében
2024. július 21-én,
— a 8. és a 9. kategória egyéb alkategóriái esetében
2021. július 21-én.

13. b)–I.

Az ionokkal színezett optikai üveg filterekben lévő Az 1–7. és a 10. kategóriára vonatkozik; az 1–7. és
ólom
a 10. kategória esetében 2021. július 21-én lejár.”

13. b)–II.

A kolloid szuszpenzióval és hőkezeléssel színezett
üveg filterekben lévő kadmium; nem tartoznak ide
az e melléklet 39. pontjának hatálya alá tartozó al
kalmazások.

13. b)–III.

Reflexiós tényezőre vonatkozó követelmények cél
jára használt üvegekben lévő kadmium és ólom

