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                             TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2002/95/EB                             2005/EES/58/14 

frá 27. janúar 2003 

um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1), 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (3), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans á grundvelli sameiginlegs texta sátta-
nefndarinnar frá 8. nóvember 2002 (4), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Misræmi í lögum eða stjórnsýsluákvæðum, sem 
aðildarríkin samþykkja að því er varðar takmarkanir á 
notkun hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði, gæti 
skapað viðskiptahindranir og valdið röskun á sam-
keppni innan Bandalagsins og gæti þar með haft bein 
áhrif á stofnun og starfsemi innri markaðarins. Það 
virðist því nauðsynlegt að samræma lög aðildar-
ríkjanna á þessu sviði, efla heilsuvernd manna og 
stuðla að endurnýtingu og förgun raf- og rafeinda-
búnaðarúrgangs á vistvænan hátt. 

2) Á fundi sínum í Nice 7., 8. og 9. desember 2000 
staðfesti Evrópuráðið ályktun frá 4. desember 2000 
um varúðarregluna. 

3) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júlí 
1996 um endurskoðun á áætlun Bandalagsins varð-
andi meðferð úrgangs er lögð áhersla á nauðsyn þess 
að draga úr magni hættulegra efna í úrgangi og bent á 
hugsanlegan ávinning þess að koma á reglum sem 
gilda alls staðar í Bandalaginu og miða að því að 
halda í lágmarki magni slíkra efna í framleiðsluvörum 
og framleiðsluferlinu. 

4) Í ályktun ráðsins frá 25. janúar 1988 um aðgerðar-
áætlun Bandalagsins til að verjast umhverfismengun 
af völdum kadmíums (5) er framkvæmdastjórnin hvött

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003, bls. 19. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 147/2003 frá  
7. nóvember 2003 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7, 12.2.2004, bls. 26. 

(1) Stjtíð. EB C 365 E, 19.12.2000, bls. 195 og Stjtíð. EB C 240 E, 
28.8.2001, bls. 303. 

(2) Stjtíð. EB C 116, 20.4.2001, bls. 38. 
(3) Stjtíð. EB C 148, 18.5.2001, bls. 1. 
(4) Álit Evrópuþingsins frá 15. maí 2001 (Stjtíð. EB C 34 E, 7.2.2002, bls. 

109), sameiginleg afstaða ráðsins frá 4. desember 2001 (Stjtíð. EB C 90 
E, 16.4.2002, bls. 12) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 10. apríl 2002 
(hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB). Ákvörðun 
Evrópuþingsins frá 18. desember 2002 og ákvörðun ráðsins frá 
16. desember 2002. 

(5) Stjtíð. EB C 30, 4.2.1988, bls. 1. 

til að þróa án tafar sérstakar ráðstafanir fyrir slíka 
áætlun. Einnig þarf að vernda heilbrigði manna og því 
ber að hrinda í framkvæmd heildaráætlun um tak-
mörkun á notkun kadmíums sem hvetur til rannsóknar 
á staðgönguefnum. Í ályktuninni er lögð áhersla á að 
takmarka beri notkun kadmíums við tilvik þar sem 
aðrir hentugir og öruggir kostir eru ekki í boði. 

5) Fyrirliggjandi heimildir gefa til kynna að ráðstafanir 
um söfnun, meðhöndlun og förgun raf- og rafeinda-
búnaðarúrgangs, sem settar voru fram í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/96/EB frá 27. janúar 
2003 um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (6), eru 
nauðsynlegar til að draga úr vanda við meðhöndlun 
úrgangs sem tengist umræddum þungmálmum og 
logavarnarefnum. Þrátt fyrir þessar ráðstafanir verður 
haldið áfram að farga verulegum hluta af raf- og 
rafeindabúnaðarúrgangi eftir núverandi förgunarleið-
um. Jafnvel þótt raf- og rafeindabúnaðarúrgangi væri 
safnað sérstaklega fyrir endurvinnslu myndi magn 
kvikasilfurs, kadmíums, blýs, sexgilds króms, fjöl-
brómaðs bífenýls og fjölbrómaðs dífenýletra, sem 
hann inniheldur, líklega stofna heilbrigði manna og 
umhverfinu í hættu. 

6) Að teknu tilliti til tæknilegrar og efnahagslegrar 
hagkvæmni og í því skyni að draga verulega úr áhættu 
fyrir heilbrigði manna og umhverfið er nauðsynlegt 
að skipta út þessum efnum í raf- og rafeindabúnaði og 
láta önnur örugg eða öruggari efni koma í stað þeirra 
til að unnt sé að ná því verndarstigi sem ákveðið hefur 
verið í Bandalaginu. Líklegt er að takmörkun á 
notkun þessara efna auki möguleikana á því að raf- og 
rafeindabúnaðarúrgangur verði endurunninn, að 
endurvinnsla verði arðvænleg og að unnt verði að 
draga úr skaðlegum áhrifum á heilsu starfsmanna í 
endurvinnslustöðvum. 

7) Efnin, sem fjallað er um í þessari tilskipun, hafa verið 
vel rannsökuð og metin á vísindalegan hátt og gerðar 
hafa verið ýmsar ráðstafanir vegna þeirra, bæði á 
vettvangi Bandalagsins og innanlands. 

8) Í ráðstöfunum, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
er tekið tillit til núverandi, alþjóðlegra viðmiðunar-
reglna og tilmæla og byggjast þær á mati á fyrirliggj-
andi vísinda- og tækniupplýsingum. Ráðstafanirnar

________________  

(6)   Stjtíð. EB L 37, 13.2.2003, bls. 24. 
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eru nauðsynlegar til að ná því verndarstigi sem 
ákveðið hefur verið fyrir heilbrigði manna og dýra og 
umhverfið, að teknu tilliti til áhættunnar sem myndi 
líklega skapast í Bandalaginu ef engar slíkar ráð-
stafanir væru fyrir hendi. Stöðugt ber að endurskoða 
ráðstafanirnar og, ef nauðsyn krefur, aðlaga þær með 
tilliti til fyrirliggjandi tækni- og vísindaupplýsinga. 

9) Þessi tilskipun gildir með fyrirvara um löggjöf Banda-
lagsins um öryggis- og heilbrigðiskröfur og sérstaka 
löggjöf Bandalagsins um meðferð úrgangs, einkum 
tilskipun ráðsins 91/157/EBE frá 18. mars 1991 um 
rafhlöður og rafgeyma sem innihalda tiltekin hættuleg 
efni (1). 

10) Taka ber tillit til tækniþróunar á sviði raf- og raf-
eindabúnaðar sem inniheldur ekki þungmálma, fjöl-
brómaðan dífenýletra og fjölbrómað bífenýl. Um leið 
og vísindaleg gögn liggja fyrir og að teknu tilliti til 
varúðarreglunnar ber að rannsaka bann við öðrum 
hættulegum efnum og skipta þeim út fyrir önnur 
umhverfisvænni efni til að tryggja a.m.k. sams konar 
vernd fyrir neytendur. 

11) Heimila ber undanþágur frá kröfunni um útskiptingu 
efna ef hún er ekki möguleg út frá vísinda- og tækni-
legu sjónarmiði eða ef neikvæð áhrif útskiptingarinnar 
vega þyngra en ávinningurinn fyrir menn og um-
hverfið. Þegar hættulegum efnum er skipt út fyrir 
önnur í raf- og rafeindabúnaði skal það gert þannig að 
það samrýmist heilbrigði og öryggi notenda raf- og 
rafeindabúnaðar. 

12) Þar sem hagkvæmt er að endurnota, endurnýja og 
framlengja endingartíma búnaðarins er nauðsynlegt 
að varahlutir séu fáanlegir. 

13) Framkvæmdastjórnin skal, með nefndarmeðferð, laga 
undanþágur frá kröfunni um að taka hættuleg efni úr 
notkun í áföngum eða banna notkun þeirra, að 
framförum á sviði vísinda og tækni. 

14) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórn-
inni er falið (2). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið 

Markmiðið með þessari tilskipun er að samræma lög 
aðildarríkjanna um takmörkun á notkun hættulegra efna í 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 78, 26.3.1991, bls. 38. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/101/EB (Stjtíð. EB L 1, 
5.1.1999, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 

raf- og rafeindabúnaði, efla heilsuvernd manna og stuðla að 
endurnýtingu og förgun raf- og rafeindabúnaðarúrgangs á 
vistvænan hátt. 

2. gr. 

Gildissvið 

1. Með fyrirvara um 6. gr. gildir þessi tilskipun um raf- og 
rafeindabúnað, sem heyrir undir 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 10. 
flokk í I. viðauka A við tilskipun nr. 2002/96/EB, og um 
rafljósaperur og ljós til heimilisnota. 

2. Tilskipun þessi gildir með fyrirvara um löggjöf Banda-
lagsins um öryggis- og heilbrigðiskröfur og sérstaka löggjöf 
Bandalagsins um meðferð úrgangs. 

3. Þessi tilskipun gildir ekki um varahluti til viðgerðar eða 
endurnotkunar á raf- og rafeindabúnaði sem er markaðs-
settur fyrir 1. júlí 2006. 

3. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „raf- og rafeindabúnaður“: búnaður sem þarf rafstraum 
eða rafsegulsvið til að geta starfað á réttan hátt og 
búnaður til að framleiða, flytja og mæla slíkan rafstraum 
og rafsegulsvið, sem er í einhverjum af þeim flokkum 
sem eru tilgreindir í I. viðauka A við tilskipun 
2002/96/EB og hannaður til notkunar við rafspennu sem 
fer ekki yfir 1 000 volt þegar um er að ræða riðstraum 
og ekki yfir 1 500 volt þegar um er að ræða jafnstraum, 

b) „framleiðandi“: aðili sem, óháð sölutækni sem notuð er, 
þ.m.t. notkun fjarsamskiptamiðla í samræmi við tilskip-
un Evrópuþingsins og ráðsins 97/7/EB frá 20. maí 1997 
um neytendavernd að því er varðar fjarsölusamninga (3), 

i) framleiðir og selur raf- og rafeindabúnað undir eigin 
vörumerki, 

ii) endurselur búnað, undir eigin vörumerki, sem aðrir 
birgjar framleiða en endursöluaðilinn telst þó ekki 
vera „framleiðandi“ ef vörumerki framleiðandans er 
á búnaðinum eins og kveðið er á um í i-lið, eða  

iii) flytur raf- og rafeindabúnað inn eða út úr aðildarríki 
í atvinnuskyni. 

Sá sem eingöngu leggur til fjármagn samkvæmt einhvers 
konar samningi um fjármögnun skal ekki teljast „framleið-
andi“ nema hann starfi einnig sem framleiðandi í skilningi 
i- til iii-liðar. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 144, 4.6.1997, bls. 19. Tilskipuninni var breytt með 
tilskipun 2002/65/EB (L 271, 9.10.2002, bls. 16). 
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4. gr. 
 

Forvarnir 

 

1. Aðildarríkin skulu, frá og með 1. júlí 2006, tryggja að 
nýr raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, inni-
haldi ekki blý, kvikasilfur, kadmíum, sexgilt króm, fjöl-
brómuð bífenýl eða fjölbrómaða dífenýletra. Fram til 1. júlí 
2006 er heimilt að viðhalda innlendum ráðstöfunum, sem 
voru samþykktar í samræmi við löggjöf Bandalagsins áður 
en tilskipun þessi var samþykkt, sem takmarka eða banna 
notkun þessara efna í raf- og rafeindabúnað. 

 

2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um þá notkun sem um getur í 
viðaukanum. 

 

3. Evrópuþingið og ráðið skulu, á grundvelli tillögu fram-
kvæmdastjórnarinnar, um leið og vísindaleg gögn liggja 
fyrir og í samræmi við reglur um íðefnastefnu, sem mælt er 
fyrir um í sjöttu aðgerðaráætlun Bandalagsins á sviði 
umhverfismála, taka ákvörðun um hvort banna skuli önnur 
hættuleg efni og um útskiptingu þeirra fyrir umhverfisvænni 
kosti, er tryggi a.m.k. sams konar vernd fyrir neytendur. 

 

5. gr. 

 

Aðlögun að framförum í vísindum og tækni 

 

1. Breytingar, sem gera þarf til að laga ákvæði viðaukans 
að framförum í vísindi og tækni, skulu samþykktar í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr. 
með eftirfarandi að markmiði: 

 

a) að ákvarða, eftir því sem þörf krefur, ásættanlegan 
hámarksstyrk efnanna, sem um getur í 1. mgr. 4. gr., í 
tilteknum efnivið og íhlutum raf- og rafeindabúnaðar, 

 

b) að undanskilja efnivið og íhluta raf- og rafeindabúnaðar 
ákvæðum 1. mgr. 4. gr. ef ógerlegt er, frá tæknilegu eða 
vísindalegu sjónarmiði að sleppa þeim eða skipta þeim 
út fyrir önnur efni með breyttri hönnun eða með því að 
nota efnivið eða íhluti sem krefjast ekki notkunar 
efniviðarins eða efnanna sem um getur í 1. mgr. 4. gr. 
eða þar sem neikvæð áhrif á umhverfi, heilbrigði og/eða 
öryggi neytanda af völdum þess að skipta út fyrir önnur 
efni vega þyngra en ávinningurinn sem hlýst af áhrifum 
útskiptingarinnar á umhverfið, heilbrigði og/eða öryggi 
neytenda, 

 

c) að endurskoða hverja undanþágu í viðaukanum á a.m.k. 
fjögurra ára fresti eða fjórum árum eftir að viðkomandi 
þætti er bætt í skrána með það í huga að vega og meta 
hvort fella eigi tiltekinn efnivið eða íhluti brott úr 
viðaukanum ef ógerlegt er, frá tæknilegu eða vísinda-
legu sjónarmiði, að sleppa þeim eða skipta þeim út með 
breyttri hönnun eða með því að nota efnivið eða íhluti 

sem krefjast ekki notkunar efniviðarins og efnanna, sem 
um getur í 1. mgr. 4. gr., eða þar sem neikvæð áhrif á 
umhverfi, heilbrigði og/eða öryggi neytanda af völdum 
þess að skipta út fyrir önnur efni vega þyngra en 
ávinningurinn sem hlýst af áhrifum útskiptingarinnar á 
umhverfið, heilbrigði og/eða öryggi neytenda. 

2. Áður en viðaukanum er breytt skv. 1. mgr. skal fram-
kvæmdastjórnin m.a. hafa samráð við framleiðendur raf- og 
rafeindabúnaðar, endurvinnsluaðila, meðhöndlunaraðila, 
umhverfissamtök og starfsmanna- og neytendasamtök. 
Athugasemdir skulu sendar áfram til nefndarinnar sem um 
getur í 1. mgr. 7. gr. Framkvæmdastjórnin skal gera grein 
fyrir þeim upplýsingum sem hún fær í hendur. 

 

6. gr. 

Endurskoðun 

Framkvæmdastjórnin skal, fyrir 13. febrúar 2005, endur-
skoða ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun 
með hliðsjón af nýjum vísindalegum gögnum ef nauðsyn 
krefur. 

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en þann dag, leggja 
fram tillögur um að fella búnað, sem tilheyrir 8. og 9. flokki 
í I. viðauka A við tilskipun 2002/96/EB, undir gildissvið 
þessarar tilskipunar. 

Framkvæmdastjórnin skal einnig kanna þörfina á að aðlaga 
efnaupptalninguna í 1. mgr. 4. gr. á grundvelli vísindalegra 
staðreynda og með hliðsjón af varúðarreglunni og leggja 
fyrir Evrópuþingið og ráðið tillögur að slíkum aðlögunum, 
ef við á. 

Við endurskoðunina skal gefa sérstakan gaum þeim áhrifum 
sem önnur hættuleg efni og efniviður, sem notaður er í raf- 
og rafeindabúnað, hefur á umhverfið og heilbrigði manna. 
Framkvæmdastjórnin skal skoða möguleikann á því að 
skipta út slíkum efnum og efniviði og skal hún leggja 
tillögur fyrir Evrópuþingið og ráðið um að rýmka gildissvið 
4. gr., ef við á. 

 

7. gr. 

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar sem 
komið er á fót með 18. gr. tilskipunar 75/442/EBE (1). 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda 5. og 7. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar. 

Tímabilið, sem kveðið er á um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

________________  

(1)   Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39. 
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8. gr. 
 

Viðurlög 
 
Aðildarríkin skulu ákveða viðurlög við brotum á innlendum 
ákvæðum sem samþykkt eru samkvæmt þessari tilskipun. 
Þessi viðurlög skulu vera árangursrík, í réttu hlutfalli við 
brot og letjandi. 
 

9. gr. 
 

Lögleiðing 
 
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórn-
sýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 13. ágúst 
2004. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í 
stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði 
allra laga og stjórnsýslufyrirmæla sem þau samþykkja á því 
sviði sem tilskipun þessi nær til. 
 

10. gr. 
 

Gildistaka 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
 

11. gr. 
 

Viðtakendur 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
Gjört í Brussel 27. janúar 2003. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX G. DRYS 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 
 

Notkun blýs, kvikasilfurs, kadmíums og sexgilds króms sem er undanþegin kröfum 1. mgr. 4. gr. 
 
1. Kvikasilfur í samþjöppuðum flúrlömpum, ekki yfir 5 mg í hverjum lampa. 
 
2. Kvikasilfur í aflöngum flúrlömpum til almennra nota, ekki yfir: 
 

— halófosfat                 10 mg 

— trífosfat með hefðbundinn endingartíma          5 mg 

— trífosfat með langan endingartíma           8 mg 
 
3. Kvikasilfur í aflöngum flúrlömpum til sérstakra nota. 
 
4. Kvikasilfur í öðrum lömpum sem ekki er getið sérstaklega í þessum viðauka. 
 
5. Blý í gleri bakskautslampa, rafeindaíhluta og flúrlampa. 
 
6. Blý sem hluti málmblendis í stáli, sem inniheldur allt að 0,35% blý miðað við þyngd, í áli, sem inniheldur allt að 

0,4% blý miðað við þyngd, og í koparblendi, sem inniheldur allt að 4% blý miðað við þyngd. 
 
7. — Blý í lóðningarefni með hátt bræðslumark (t.d. blý-/tinlóðningarefni sem inniheldur meira en 85% blý), 
 

— blý í lóðningarefni fyrir netþjóna, diska sem geyma gögn og gagnageymslur (undanþága veitt til ársins 2010), 
 

— blý í lóðningarefni fyrir netgrunnvirkisbúnað til að tengja, senda merki, senda út og netkerfisstjórnunarbúnað 
fyrir fjarskipti, 

 
— blý í rafeindahlutum úr keramíki (t.d. þrýstiraftæknilegur búnaður). 

 
8. Kadmíumhúðun að undanskilinni notkun sem er bönnuð samkvæmt tilskipun 91/338/EBE (1) um breytingu á 

tilskipun 76/769/EBE (2) um takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna. 
 
9. Sexgilt króm sem tæringarvarnarefni í kælikerfi úr stáli í ísogskælum. 
 
10. Framkvæmdastjórnin skal meta, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr., notkun: 
 

— deca BDE, 
 

— kvikasilfurs í aflöngum flúrlömpum til sérstakra nota, 
 

— blýs í lóðningarefni fyrir netþjóna, diska sem geyma gögn og gagnageymslur, netgrunnvirkisbúnað til að 
tengja, senda merki, senda út og netkerfisstjórnunarbúnað fyrir fjarskipti (í því skyni að setja tiltekin 
tímamörk varðandi þessa undanþágu), og 

 
— ljósapera, 

 
til að ákvarða, eins fljótt og auðið er, hvort breyta skuli þessum liðum á samsvarandi hátt. 
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