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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/59 

frá 4. júní 2009 

um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er 
varðar undanþágur varðandi notkun blýs sem íbótarefni í Faraday-snúð af RIG-gerð, sem 
 notaður er í fjarskiptakerfi með ljósleiðurum, í því skyni að laga hann að tækniframförum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2009) 4165) 

 

(2009/428/EB) 
 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

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 c-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 2002/95/EB er þess krafist að 
framkvæmdastjórnin endurskoði undanþágur frá 1. mgr. 
4. gr. þeirrar tilskipunar að því er varðar tiltekinn efnivið 
og íhluti fyrir raf- og rafeindabúnað. 

2) Eftir að hafa unnið nauðsynlegt, tæknilegt og vísindalegt 
mat telur framkvæmdastjórnin að Faraday-snúðar af 
RIG-gerð (e. rare earth iron garnet), sem uppfylla þann 
hámarksstyrk sem er fastsettur með tilskipun 
2002/95/EB, séu nú í boði og að endurskoða skuli 
undanþáguna sem veitt var í því samhengi. 

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

4) Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2002/95/EB hefur 
framkvæmdastjórnin haft samráð við hlutaðeigandi aðila. 
Við samráðið kom fram að framleiðendur þurfa 
fullnægjandi tíma til að sjá til þess að Faraday-snúðar af 
RIG-gerð uppfylli þær kröfur um takmarkanir á blýi sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 2002/95/EB. Því skal sjá 

til þess að ekki sé líklegt að áhrif á heilbrigði eða öryggi 
neytenda af völdum útskiptingar verði meiri en sá 
ávinningur sem hlýst af áhrifum útskiptingarinnar á 
umhverfið, heilbrigði eða öryggi neytenda, einkum að 
því er varðar öryggisbúnað á borð við fjarskiptakerfi. 

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 4. júní 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros DIMAS 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 139, 5.6.2009, bls. 32. Hennar var getið 

í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2010 frá 11. júní 2010 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins nr. 49, 16.9.2010, bls. 16. 

(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 

Í stað 22. liðar viðaukans við tilskipun 2002/95/EB komi eftirfarandi: 

„22. Blý sem íbótarefni í Faraday-snúð af RIG-gerð (e. rare earth iron garnet) sem notaður er í fjarskiptakerfum með 
ljósleiðurum til 31. desember 2009.“ 

 
 


