
DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/740 A COMISIEI 

din 1 martie 2018 

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 
2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb 

ca element de aliere în aluminiu 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de 
utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) 
litera (a), 

întrucât: 

(1)  Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice 
introduse pe piață nu conțin plumb. 

(2)  În conformitate cu punctul 6(b) din anexa III la Directiva 2011/65/UE, până la 21 iulie 2016 s-a acordat 
o derogare de la utilizarea plumbului ca element de aliere în aluminiu cu conținut de plumb de până la 0,4 % din 
greutate. Comisia a primit o cerere de reînnoire a acestei derogări referitoare la categoriile 1-7 și 10 înainte de 
21 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE. 

(3)  Plumbul se adaugă în mod intenționat în aluminiu ca potențiator de prelucrabilitate pentru producția industrială. 
Anumite soluții alternative fără plumb au fost recent puse la dispoziție pe piață. Fezabilitatea tehnică și fiabilitatea 
acestor alternative sunt încă neclare. 

(4)  În plus, deși reciclarea deșeurilor de aluminiu cu plumb este avantajoasă din punct de vedere ecologic, eliminarea 
acestui plumb introdus în mod neintenționat din fluxul de reciclare a aluminiului nu este încă posibilă din punct 
de vedere tehnic. 

(5)  În formularea de la punctul 6(b) din anexa III la Directiva 2011/65/UE ar trebui să se facă o distincție între 
aliajele de aluminiu în care nu se introduce plumb în mod intenționat și cele în care se adaugă plumb pentru 
a obține anumite proprietăți, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directiva respectivă. 

(6)  În cazul unei prezențe neintenționate a plumbului care rezultă din reciclarea de deșeuri de aluminiu cu conținut 
de plumb, imposibilitatea practică a eliminării plumbului și efectele mai reduse pe care aluminiul reciclat le are 
asupra mediului justifică acordarea unei derogări până la 21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10. În ceea ce 
privește plumbul din aliajele de aluminiu pentru prelucrări mecanice, pentru categoriile 1-7 și 10 ar trebui să se 
acorde o derogare cu durata de trei ani după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a prezentei directive, 
pentru a permite industriei de profil să efectueze evaluările necesare cu privire la performanța alternativelor fără 
plumb care sunt disponibile pe piață și să se adapteze la eventualele schimbări. Pentru alte categorii decât 1-7 
și 10, derogarea existentă rămâne cu perioadele de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf din Directiva 2011/65/UE. 

(7)  Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 

Articolul 1 

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă. 

Articolul 2 

(1) Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 30 iunie 2019 actele cu putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte. 

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2019. 
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(1) JO L 174, 1.7.2011, p. 88. 



Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel 
de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul 
reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 3 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 4 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 1 martie 2018. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXĂ 

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 6(b) se înlocuiește cu următorul text: 

„6(b) Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut 
de plumb de până la 0,4 % din greutate 

Expiră la: 

—  21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, altele decât 
dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro și 
instrumentele industriale de monitorizare și con
trol; 

—  21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de 
diagnosticare in vitro din categoria 8; 

—  21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de 
monitorizare și control din categoria 9 și pentru 
categoria 11. 

6(b)-I Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conținut 
de plumb de până la 0,4 % din greutate, cu condiția 
ca acesta să rezulte din reciclarea deșeurilor de alumi
niu cu plumb 

Expiră la 21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10. 

6(b)-II Plumbul ca element de aliere în aluminiu pentru pre
lucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 
0,4 % din greutate 

Expiră la 18 mai 2021 pentru categoriile 1-7 și 10.”   

18.5.2018 L 123/108 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    


	DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2018/740 A COMISIEI din 1 martie 2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumb ca element de aliere în aluminiu (Text cu relevanță pentru SEE) 

