
DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI 2014/72/UE 

z dnia 13 marca 2014 r. 

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parla
mentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w spoiwach 
lutowniczych i wykończeniach końcówek elektrycznych i elektronicznych części składowych oraz 
wykończeniach płytek obwodów drukowanych wykorzystywanych w modułach zapłonowych 

i innych elektrycznych i elektronicznych systemach kontroli silników spalinowych 

(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 ograni
czenia 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 wprowadza zakaz stosowania ołowiu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowa
dzanym do obrotu. 

(2)  Moduły zapłonowe oraz inne elektryczne i elektroniczne systemy kontroli silników spalinowych, które muszą być 
zainstalowane w pobliżu ruchomych części narzędzi ręcznych i które są niezbędne do eksploatacji silnika, są 
narażone na silne wibracje i duże naprężenie termiczne. Te trudne warunki zewnętrzne wymagają zastosowania 
ołowiu. Zastąpienie ołowiu w tych częściach składowych lub jego eliminacja są naukowo i technicznie niewyko
nalne. 

(3)  Producenci potrzebują dodatkowego czasu, aby zadbać o techniczną wykonalność rozwiązań alternatywnych 
niewymagających zastosowania ołowiu oraz wykazać ich niezawodność. Należy zatem zwolnić z zakazu wyko
rzystanie ołowiu w spoiwach lutowniczych i wykończeniach końcówek elektrycznych i elektronicznych części 
składowych oraz wykończeniach płytek obwodów drukowanych wykorzystywanych w modułach zapłonowych 
i innych elektrycznych i elektronicznych systemach kontroli silników spalinowych do dnia 31 grudnia 2018 r. Jest 
to względnie krótki okres przejściowy i jest mało prawdopodobne, by spowodował on niekorzystne skutki dla 
innowacji. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. 

Artykuł 2 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do ostatniego dnia sześciomiesięcznego okresu od jej wejścia w życie. 
Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towa
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dzie
dzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88. 



Artykuł 4 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 41 w brzmieniu: 

„41. Ołów w spoiwach lutowniczych i wykończeniach końcówek elektrycznych i elek
tronicznych części składowych oraz wykończeniach płytek obwodów drukowa
nych wykorzystywanych w modułach zapłonowych i innych elektrycznych i elek
tronicznych systemach kontroli silników spalinowych, które ze względów tech
nicznych muszą być instalowane bezpośrednio na lub w skrzyni korbowej lub 
cylindrze ręcznych silników spalinowych (klasy SH:1, SH:2, SH:3 w dyrektywie 
97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*) 

Wygasa dnia 31 grudnia 
2018 r. 

(*) Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon
kowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalino
wych montowanych w maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).”.   
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