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KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2019/178
(2018. gada 16. novembris),
ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu par svina izmantošanu gultņos un buksēs,
kuras lieto noteiktās autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,
tā kā:
(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas
nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītās bīstamās vielas. Šo prasību nepiemēro Direktīvas
2011/65/ES III pielikumā uzskaitītajiem lietojumiem.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko ierīču kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES, ir uzskaitītas minētās
direktīvas I pielikumā.

(3)

Svins ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā minēta ierobežota izmantojuma viela. 2015. gada jūlijā Komisija
saņēma Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 3. punktam atbilstošu pieteikumu par III pielikumā iekļaujama un
11. kategorijai piemērojama atbrīvojuma piešķiršanu attiecībā uz svina izmantošanu gultņos un buksēs ar
dīzeļdegvielu vai gāzveida degvielu darbināmos iekšdedzes motoros, kurus lieto autoceļiem neparedzētās
profesionālās iekārtās.

(4)

Svinu saturoši gultņi un bukses ir nepieciešamas, lai panāktu, ka autoceļiem neparedzētu profesionāla lietojuma
iekārtu motori, kas ir lieli vai ko darbina skarbos vai sarežģītos vides apstākļos, noturības pret ieķīlēšanos,
piekļāvīguma, sorbcijas un noturības pret netīrumiem ziņā ir pietiekami uzticami; tādas iekārtas ir, piemēram,
pārvietojami gaisa kompresori, pārvietojamas metināšanas iekārtas un pārvietojami celtņi.

(5)

Patlaban tirgū nav pieejamas bezsvina alternatīvas, kas ar autoceļiem neparedzētu profesionāla lietojuma iekārtu
motoriem saistītos lietojumos nodrošinātu pietiekamu uzticamības līmeni.

(6)

Autoceļiem neparedzētu profesionāla lietojuma iekārtu motoros svina aizvietošana vai likvidēšana ne vienmēr ir
zinātniski un tehniski realizējama, jo trūkst uzticamu aizstājēju. Atbrīvojums ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2) un tādējādi nevājina tajā noteikto vides un veselības aizsardzību. Tāpēc
atbrīvojums attiecībā uz svina izmantošanu gultņos un buksēs noteiktos ar dīzeļdegvielu vai gāzveida degvielu
darbināmos iekšdedzes motoros, kurus lieto autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās, būtu jāpiešķir un
Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā jāpievieno jauns, 42. ieraksts. Lai novērstu III pielikuma atbrīvojumu
darbības jomu savstarpēju pārklāšanos un nodrošinātu juridisko skaidrību, būtu jāprecizē, ka lietojumi, uz kuriem
attiecas Direktīvas 2011/65/ES III pielikuma 6.(c) ieraksts, jaunā, 42. ieraksta darbības jomā neietilpst.

(7)

Attiecīgajiem lietojumiem tirgū ne pašlaik, ne tuvākajā nākotnē nav un nebūs pieejamas uzticamas alternatīvas,
un tāpēc atbrīvojumu attiecībā uz Direktīvas 2011/65/ES I pielikuma 11. kategoriju vajadzētu piešķirt uz
maksimālo laikposmu, t. i., uz pieciem gadiem, sākot no 2019. gada 22. jūlija jeb no dienas, kurā 11. kategorija
tiek iekļauta Direktīvas 2011/65/ES 4. panta 1. punkta darbības jomā. Ņemot vērā uzticama aizstājēja meklējumu
rezultātus, nav gaidāms, ka atbrīvojuma ilgums nelabvēlīgi ietekmēs inovāciju.

(8)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

(1) OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu,
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
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IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.
2. pants
1.
Dalībvalstis vēlākais līdz 2019. gada 21. jūlijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.
Minētos noteikumus tās piemēro no 2019. gada 22. jūlija.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai
publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 16. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

L 33/34

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5.2.2019.

PIELIKUMS

Direktīvas III pielikumā pievieno šādu 42. ierakstu:
“42

Svins gultņos un buksēs ar dīzeļdegvielu vai gāzveida Piemēro 11. kategorijai, izņemot lietojumus, uz ku
degvielu darbināmos iekšdedzes motoros, kurus lieto riem attiecas šā pielikuma 6.(c) ieraksts.
autoceļiem neparedzētās profesionālās iekārtās:
Zaudē spēku 2024. gada 21. jūlijā”
— ja motora kopējā litrāža ir lielāka par vai vienāda
ar 15 litriem
vai
— ja motora kopējā litrāža ir mazāka par 15 litriem
un motors ir konstruēts darbināšanai lietojumos,
kad laikam, kas paiet no sākuma signāla līdz pil
nas slodzes sasniegšanai, ir jābūt mazākam par
10 sekundēm vai kad kārtējās apkopes darbus
parasti veic skarbā un netīrā āra vidē, piemēram,
kalnrūpniecības, celtniecības un lauksaimniecības
lietojumos

