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DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2020/364
z dnia 17 grudnia 2019 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania
kadmu w niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5
ust. 1 lit. a),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektro
niczny wprowadzany do obrotu nie zawierał substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej
dyrektywy. Ograniczenie to nie dotyczy niektórych zastosowań objętych wyłączeniem, które są specyficzne dla
wyrobów medycznych oraz przyrządów do nadzoru i kontroli i są wymienione w załączniku IV do tej dyrektywy.

(2)

W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego
dotyczy ta dyrektywa.

(3)

Kadm jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE.

(4)

W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja otrzymała wniosek złożony zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2011/65/UE
odnośnie do dodania do wykazu w załączniku IV do tej dyrektywy wyłączenia dotyczącego stosowania kadmu w
niektórych lampach analizujących odpornych na promieniowanie („wnioskowane wyłączenie”).

(5)

Ocena wniosku obejmowała konsultacje z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 5 ust. 7 dyrektywy
2011/65/UE.

(6)

Kadm w lampach analizujących jest niezbędny do osiągnięcia zadowalającego poziomu odporności na promienio
wanie i parametrów optycznych kamer wideo działających w środowiskach, gdzie występuje duże narażenie na pro
mieniowanie, takich jak elektrownie jądrowe i zakłady przerobu wypalonego paliwa jądrowego.

(7)

Obecnie na rynku nie ma dostępnych alternatywnych rozwiązań niezawierających kadmu, które zapewniłyby nie
zbędne parametry optyczne w połączeniu z wystarczającą odpornością na promieniowanie.

(8)

Ze względu na brak alternatywnych rozwiązań w przypadku niektórych lamp analizujących zastąpienie lub wyelimi
nowanie kadmu jest naukowo i technicznie niewykonalne w praktyce. Wyłączenie jest zgodne z rozporządzeniem
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowi
ska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(9)

Należy zatem przyznać wnioskowane wyłączenie, uwzględniając objęte nim zastosowania w załączniku IV do dyrek
tywy 2011/65/UE w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego kategorii 9.

(10)

Wnioskowane wyłączenie należy przyznać na okres 7 lat, począwszy od dnia 5 marca 2020 r., zgodnie z art. 5 ust. 2
akapit pierwszy dyrektywy 2011/65/UE. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego
substytutu, jest mało prawdopodobne, aby czas obowiązywania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

(1) Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.
(2) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L
396 z 30.12.2006, s. 1).

5.3.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/123

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1.
Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 września 2020 r.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzy
szy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2019 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 44 w brzmieniu:
„44.

Kadm w odpornych na promieniowanie lampach analizujących przeznaczonych do kamer o rozdziel
czości centralnej powyżej 450 TVL, które są stosowane w środowiskach, gdzie narażenie na promienio
wanie jonizujące przekracza 100 Gy/h przy łącznej dawce przekraczającej 100 kGy.
Dotyczy kategorii 9. Wygasa dnia 31 marca 2027 r.”

