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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1975 

frá 7. ágúst 2017 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir 

kadmíum í ljósdíóðum með breytilegum litum til notkunar í skjákerfum, í því skyni að laga viðaukann að framförum á 

sviði vísinda og tækni (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 

hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki kadmíum. 

2) Með 39. lið í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er veitt undanþága frá banni við notkun kadmíums í ljósdíóður með 

breytilegum litum til notkunar í lýsingar- og skjákerfum til 1. júlí 2014. Framkvæmdastjórninni barst umsókn um 

endurnýjun á þessari undanþágu fyrir 1. janúar 2013, í samræmi við 5. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. 

3) Sýnt hefur verið fram á að ljóstvistar með breytilegum litum þar sem skammtadeplar eru notaðir séu hagkvæmir, 

samanborið við eldri tækni, að því er varðar orkunýtni og eiginleika lita. Heildarniðurstaðan er sú að notkun á 

skammtadeplum, sem innihalda kadmíum, í skjái hafi jákvæð áhrif vegna minni orkunotkunar þeirra, samanborið við 

aðra tiltæka tækni. Samanlögð neikvæð áhrif á umhverfis-, heilsu- og neytendavernd af völdum útskiptingar á 

skammtadeplum, sem innihalda kadmíum, í skjái sem skammtadeplar eru notaðir í munu líklega vega þyngra en 

samanlagður ávinningur hennar fyrir umhverfis-, heilsu- og neytendavernd. 

4) Því ætti að veita undanþágu frá banninu við notkun á kadmíumseleníði í niðurskiptanlega (e. downshifting) 

hálfleiðarananókristalskammtadepla, sem innihalda kadmíum, til notkunar í skjálýsingarkerfi í tvö ár eftir birtingu 

framseldu tilskipunarinnar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Ólíklegt er að þessi skammi gildistími 

undanþágunnar hafi neikvæð áhrif á nýsköpun og þróun kadmíumlausra valkosta. 

5) Ljóstvistar með skammtadeplum, sem innihalda kadmíum, til lýsingar eru enn ekki fáanlegir á markaði og mögulegur 

ávinningur af þeim, samanborið við fyrirliggjandi tækni, er ekki mælanlegur á fullnægjandi hátt og því er ekki hægt að 

réttlæta endurnýjun undanþágunnar að því er varðar lýsingarkerfi. 

6) Því ætti að breyta III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 281, 31.10.2017, bls. 29. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2018 

frá 9. febrúar 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88. 
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2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

18. nóvember 2018. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 21. nóvember 2018. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 7. ágúst 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað 39. liðar III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB komi eftirfarandi: 

„39.a Kadmíumseleníð í niðurskiptanlegum hálfleiðarananó-

kristalskammtadeplum, sem innihalda kadmíum, til 

notkunar í skjálýsingarkerfi (< 0,2 μg kadmíums (Cd) á 

hverja mm2 af skjásvæði) 

Fellur úr gildi fyrir alla flokka 31. október 2019“. 

 


