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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/60 

frá 10. júní 2009 

um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er 
varðar undanþágur varðandi notkun blýs, kadmíums og kvikasilfurs, í því skyni að laga hann að 
 tækniframförum (*) 

(tilkynnt með númeri C(2009) 4187) 

 

(2009/443/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 b-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt tilskipun 2002/95/EB ber framkvæmda-
stjórninni að meta tiltekin hættuleg efni sem eru bönnuð 
skv. 1. mgr. 4. gr. þeirrar tilskipunar. 

2) Tiltekinn efniviður og íhlutir, sem innihalda blý og 
kadmíum, skulu undanþegnir banninu þar eð enn er 
tæknilega eða vísindalega ógerlegt að hætta notkun 
þessara hættulegu efna í þessum efnivið og íhlutum. 

3) Að svo stöddu er ógerlegt að nota staðgönguefni fyrir 
blý í lóðningarefni til að lóða þunnan koparvír í afl-
spennum sem er með þvermál sem er 100 μm eða 
minna. 

4) Engin nothæf staðgönguefni eru fyrir hendi fyrir blý í 
málmhúðunarlagi í háspennudíóðum á sökkli á peru úr 
sinkbóratgleri. 

5) Að svo stöddu er ógerlegt að nota staðgönguefni fyrir 
kadmíum og kadmíumoxíð í þykklagsmössum sem 
notaðir eru á álbundnu beryllíumoxíði. 

6) Tæknilegar lausnir í stað hliðrænna hljóðvinnslurása 
svo komast megi hjá notkun ljóstengja sem innihalda

kadmíum í öllum hljóðbúnaði til faglegra nota ættu að 
verða tiltækar eigi síðar en 31. desember 2009. 

7) Notkun staðgönguefnis fyrir kvikasilfur sem er notað til 
að koma í veg fyrir að bakskaut snarki í jafnskauts-
plasmaskjáum með allt að 30 mg innihald á hvern skjá 
er að svo stöddu ekki tæknilega gerlegt en ætti að vera 
það eigi síðar en 1. júlí 2010. 

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

9) Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2002/95/EB hefur 
framkvæmdastjórnin haft samráð við hlutaðeigandi 
aðila. 

10) 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 10. júní 2009. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Stavros Dimas 

framkvæmdastjóri. 

 
 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 148, 11.6.2009, bls. 27. 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 
Evrópusambandsins 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 

 

Eftirfarandi liðir 33–38 bætist við viðaukann við tilskipun 2002/95/EB: 

 

„33. Blý í lóðningarefni til að lóða þunnan koparvír í aflspennum sem er með þvermál sem er 100 μm eða minna. 

34.  Blý í málmkeramíkeiningum fyrir stilliviðnám. 

35.  Kadmíum í viðnámsljósnemum fyrir ljóstengi í hljóðbúnaði til faglegra nota, til og með 31. desember 2009. 

36.  Kvikasilfur sem er notað til að koma í veg fyrir að bakskaut snarki í jafnskautsplasmaskjáum með allt að 30 mg 
innihald á hvern skjá, til og með 1. júlí 2010. 

37.  Blý í málmhúðunarlagi í háspennudíóðum á sökkli á peru úr sinkbóratgleri. 

38.  Kadmíum og kadmíumoxíð í þykklagsmössum sem notaðir eru á álbundnu beryllíumoxíði.“ 

 
 


