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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 25. febrúar 2010

um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er 
varðar undanþágu varðandi notkun kadmíums, í því skyni að laga hann að framförum  

í vísindum og tækni

(tilkynnt með númeri C(2010) 1034)

(2010/122/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/
EB frá 27. janúar 2003 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 
hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum b-lið 
1. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í	tilskipun	2002/95/EB	er	þess	krafist	að	fram	kvæmda
stjórnin geri allar nauðsynlegar breytingar til að laga að
framförum	 í	 vísindum	 og	 tækni	 skrána	 yfir	 þá	 notkun
sem er undanþegin kröfunum í 1. mgr. 4. gr. þeirrar
tilskipunar.

2) Sem stendur er tæknilega ógerlegt að skipta út kadmíum
í II–VI ljóstvistum með breytilegum litum án þess að
afköst minnki verulega. Tiltekinn efniviður og tilteknir
íhlutir sem innihalda kadmíum skulu því undanþegnir
banninu. Verið er þó að rannsaka kadmíumlausa tækni
og ættu staðgönguefni að verða tiltæk innan fjögurra til
fimm	ára.

3) Því ber að breyta tilskipun 2002/95/EB til samræmis við
það.

4) Í samræmi við 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2002/95/EB
hefur framkvæmdastjórnin haft samráð við hlutaðeigandi 
aðila.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á
fót skv. 18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2006/12/EB (2).

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Viðaukanum við tilskipun 2002/95/EB er breytt eins og fram 
kemur í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 25. febrúar 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Janez POTOČNIK

framkvæmdastjóri.
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 49, 26.2.2010, bls. 32. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2011 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 37, 30.6.2011, bls. 13. 

(1) Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 19.
(2)  Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9.
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VIÐAUKI

Eftirfarandi 39. liður bætist við viðaukann við tilskipun 2002/95/EB: 

„39. Kadmíum í II–VI ljóstvistum með breytilegum litum (< 10 μg Cd á hvern mm2 lýsandi svæðisins) til notkunar í
hálfleiðaralýsingu eða ljósaskjáum með ljóstvistum fram til 1. júlí 2014.“
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