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A BIZOTTSÁG (EU) 2018/739 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE
(2018. március 1.)
a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az acél
ötvözőelemére megadott mentesség tekintetében, a tudományos és 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 előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a forgalomba hozott elektromos és
elektronikus berendezések ne tartalmazzanak ólmot.

(2)

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletének 6. a) bejegyzése 2016. július 21-ig mentességet adott az ólom megmun
kálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig
történő alkalmazására. A Bizottsághoz a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (5) bekezdésének megfelelően
2015. január 21. előtt kérelem érkezett e mentességnek az 1–7. és a 10. kategória tekintetében történő
megújítására.

(3)

Ólmot azzal a céllal adnak az acélhoz, hogy fokozza annak gépi megmunkálhatóságát az ipari termelés céljából.
Kenő hatása révén az ólom megkönnyíti a mélyfúrási és nagy sebességű műveletek elvégzését. A galvanizálás egy
védő cinkbevonat acélra való felvitelének a folyamata a korrózió megelőzése érdekében.

(4)

Bár bizonyos alkalmazások esetében rendelkezésre áll ólommentes acél, a fennmaradó alkalmazásokban a helyet
tesítés jelenleg tudományosan és műszakilag kivitelezhetetlen. A mentesség hatályának további szűkítése jelenleg
az ellátási lánc nagy fokú összetettsége miatt nem megvalósítható.

(5)

A galvanizált acélok esetében az ólom továbbra is szükséges, de már csak a szakaszosan tűzihorganyzott acélban
és – a technológia fejlődésének köszönhetően – alacsonyabb koncentrációban.

(6)

Mivel az 1–7. és a 10. kategóriába tartozó érintett alkalmazások esetében ma még nem állnak rendelkezésre és
várhatóan a közeljövőben sem fognak a piacra kerülni kellően megbízható alternatívák, és mivel a tűzihorganyzott
acél esetében az ólomtartalom az újrahasznosított cink szennyeződéseiből származik, a 2021. július 21-ig tartó
érvényességi időtartam mindkét alkalmazás esetében indokolt, ellenben egy rövidebb időtartam szükségtelen
adminisztratív terhet jelentene az ipar számára. Az 1–7. és a 10. kategóriától eltérő kategóriák esetében az
érvényben lévő mentesség a 2011/65/EU irányelv 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében megálla
pított érvényességi időtartamig marad hatályban.

(7)

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 2019. június 30-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.
Ezeket a rendelkezéseket 2019. július 1-jétől alkalmazzák.
(1) HL L 174., 2011.7.1., 88. o.
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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, 2018. március 1-jén.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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MELLÉKLET

A 2011/65/EU irányelv III. mellékletében a 6. a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„6. a)

Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, A mentesség lejárta:
illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszá — a 8. és a 9. kategóriába tartozó, az in vitro diag
zalék ólomtartalomig
nosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint az
ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő esz
közök esetében 2021. július 21.,
— a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai or
vostechnikai eszközök esetében 2023. július 21.,
— a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő
eszközök és a 11. kategória esetében 2024. jú
lius 21.,

6. a) I.

Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, A mentesség lejárta az 1–7. és a 10. kategória eseté
legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve ben 2021. július 21-én.”
a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb
0,2 tömegszázalék ólomtartalomig

