
DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/364 

z dne 17. decembra 2019 

o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za 
uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, 
ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete 
uporabe, ki so značilne za medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor ter so navedene v 
Prilogi IV k navedeni direktivi. 

(2) Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k 
navedeni direktivi. 

(3) Kadmij je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU. 

(4) Komisija je 3. decembra 2015 prejela zahtevek, pripravljen v skladu s členom 5(3) Direktive 2011/65/EU, za izjemo, 
ki se navede v Prilogi IV k navedeni direktivi, glede uporabe kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih 
ceveh video kamer („zahtevek za izjemo“). 

(5) Ocena zahtevka je vključevala posvetovanja z zainteresiranimi stranmi v skladu s členom 5(7) Direktive 
2011/65/EU. 

(6) Kadmij v snemalnih ceveh video kamer je potreben za doseganje odpornosti na sevanje in optične učinkovitosti 
video kamer, ki se uporabljajo v okoljih, izpostavljenih visokemu sevanju, kot so jedrske elektrarne in objekti za 
predelavo jedrskih odpadkov. 

(7) Trenutno na trgu ni na voljo alternativ, ki ne bi vsebovale kadmija ter bi zagotavljale potrebno kombinacijo optične 
učinkovitosti in zadostne odpornosti proti sevanju. 

(8) Ker ni na voljo alternativ, nadomestitev ali odstranitev kadmija v nekaterih snemalnih ceveh video kamer znanstveno 
in tehnično ni izvedljiva. Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2), zato ne 
znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba. 

(9) Zato je primerno odobriti zahtevek za izjeme, tako da se uporabe, zajete v zahtevku, glede električne in elektronske 
opreme kategorije 9, vključijo v Prilogo IV k Direktivi 2011/65/EU. 

(10) Zahtevano izjemo bi bilo treba odobriti za obdobje sedmih let, in sicer od 5. marca 2020, v skladu s prvim 
pododstavkom člena 5(2) Direktive 2011/65/EU. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje ustreznih 
nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije. 

(11) Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti – 

(1) UL L 174, 1.7.2011, str. 88. 
(2) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 

omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12.2006, str. 1). 

SL Uradni list Evropske unije L 67/122                                                                                                                                           5.3.2020   



SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

Člen 1 

Priloga IV k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi. 

Člen 2 

1. Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 
31. avgusta 2020. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov. 

Navedene predpise uporabljajo od 1. septembra 2020. 

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice. 

2. Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga 
ureja ta direktiva. 

Člen 3 

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Člen 4 

Ta direktiva je naslovljena na države članice. 

V Bruslju, 17. decembra 2019  

Za Komisijo 
Predsednica 

Ursula VON DER LEYEN     
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PRILOGA 

V Prilogi IV k Direktivi 2011/65/EU se doda naslednji vnos 44:                                                              

„44. Kadmij v na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer, zasnovanih za kamere s središčno 
ločljivostjo, večjo od 450 TV linij, ki se uporabljajo v okoljih z izpostavljenostjo ionizirajočemu sevanju, ki 
presega 100 Gy/h, ter skupno dozo, večjo od 100 kGy.  

Uporablja se za kategorijo 9. Preneha veljati 31. marca 2027.“     
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