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KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/1011
av den 15 mars 2017
om ändring, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i vitt glas för optiska ändamål
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av
användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och
av följande skäl:
(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda bly i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut
på marknaden.

(2)

Blybaserat glas används på grund av dess unika kombination av egenskaper och särdrag, såsom ljusgenoms
läpplighet, optisk spridning, värmeledningsförmåga, dubbelbrytning och så vidare.

(3)

Blyfritt optiskt glas i alternativa utföranden finns i form av blyfritt glas, plastlinser och i utföranden för alternativ
utrustning. Ändå saknar dessa alternativ flera egenskaper och kombinationsmöjligheter i jämförelse med
blybaserat glas.

(4)

I de fall där det varit förhållandevis enkelt att hitta substitut har så redan skett och dessa används nu. Alternativ
till återstående tillämpningar är ännu inte tillgängliga. Därför är det i allmänhet inte möjligt att ersätta materialet
i alla tillämpningar. Bly i vitt glas för optiska ändamål bör därför undantas från förbudet till och med den 21 juli
2021 för kategorierna 1–7 och 10. I fråga om innovationscyklerna för denna typ av optiska användningar har
övergångsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.

(5)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna ska senast den 6 juli 2018 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.
De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 juli 2018.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
(1) EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.
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Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 mars 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

BILAGA

I bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska punkt 13.a ersättas med följande:
”13.a

Bly i vitt glas för optiska ända Tillämpligt på samtliga kategorier; löper ut
mål
— den 21 juli 2023 för kategori 8 medicinteknisk produkt för in vitrodiagnostik,
— den 21 juli 2024 för kategori 9 industriella övervaknings- och kon
trollinstrument och för kategori 11,
— den 21 juli 2021 för övriga underkategorier.”

