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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2016/EES/05/49 

frá 23. febrúar 2010 

um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin 
ökutæki 

(tilkynnt með númeri C(2010) 972) 

(2010/115/ESB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2000/53/EB frá 18. september 2000 um úr sér gengin ökutæki 
(1), einkum b-lið 2. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2000/53/EB er lagt bann við notkun blýs,
kvikasilfurs, kadmíums og sexgilds króms í smíðaefnum
og íhlutum ökutækja sem sett eru á markað eftir 1. júlí
2003 nema í þeim tilvikum sem skráð eru í II. viðauka
við tilskipunina og með þeim skilyrðum sem þar eru
tilgreind. Samkvæmt b-lið 2. mgr. 4. gr. í tilskipun
2000/53/EB ætti framkvæmdastjórnin að aðlaga II. við-
auka þeirrar tilskipunar reglubundið að framförum í
tækni og vísindum.

2) Í II. viðauka við tilskipun 2000/53/EB er skrá yfir
smíðaefni og íhluti ökutækja sem eru undanþegin
banninu sem sett er fram í a-lið 2. mgr. 4. gr. þeirrar
tilskipunar. Ökutæki sem sett voru á markað fyrir daginn
sem undanþágan féll úr gildi geta innihaldið blý,
kvikasilfur, kadmíum eða sexgilt króm í smíðaefnum og
íhlutum sem talin eru upp í II. viðauka tilskipunar
2000/53/EB. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2008/689/EB frá 1. ágúst 2008 um breytingu á II.
viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki (2) er tekið fram
að ef um er að ræða lóðningarefni í prentplötum og
öðrum rafbúnaði að undanskildu gleri, eins og lýst er í
lið 8a, og lóðningarefni í rafbúnaði á gleri, eins og lýst er
í lið 8b, ætti að endurskoða undanþágurnar á árinu 2009.

3) Sýnt hefur verið fram á með tæknilegu og vísindalegu
mati að skipta ætti þessum tveimur undanþágum í tíu
nánar tiltekin notkunarsvið. Af þeim ættu fimm

_________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 48, 25.2.2010, bls. 12. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2011 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 37, 30.6.2011,  
bls. 51. 

(1) Stjtíð. EB L 269, 21.10.2000, bls. 34.
(2) Stjtíð. ESB L 225, 23.8.2008, bls. 10. 

smíðaefni og íhlutir sem innihalda blý að vera áfram 
tímabundið undanþegin banninu sem sett er fram í a-lið 
2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/53/EB þar sem enn er ekki
unnt, tæknilega og vísindalega, að komast hjá notkun
efnanna í þessum tilteknu smíðaefnum og íhlutum. Því er
rétt að framlengja lokadagsetningu þessara undanþága
þar til unnt er að komast hjá því að nota efni sem eru
bönnuð.

4) Önnur fimm smíðaefni og íhlutir sem innihalda blý ættu
áfram að vera undanþegin frá banninu sem sett er fram í
a-lið 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/53/EB án þess að
settur sé dagur þegar undanþágan fellur úr gildi þar sem
ekki er unnt, tæknilega og vísindalega, að komast hjá
notkun slíkra efna í þeim tilteknu smíðaefnum og
íhlutum og ekki er gert ráð fyrir öðrum hagkvæmum
kostum í náinni framtíð. Þessar undanþágur ætti að
endurskoða á árinu 2014 í ljósi tæknilegra og
vísindalegra framfara til að leggja mat á hvenær unnt er
að komast hjá því að nota þessi efni. Endurskoða ætti
undanþágu varðandi blý í lóðningarefni í rafbúnaði á
gleri í rúðum, að undanskildri lóðun á lagskiptum rúðum,
fyrir 1. janúar 2012 þar eð til eru staðgönguefni til
þessarar notkunar en nauðsynlegt er að framkvæma á
þeim frekari prófanir til staðfestingar á tæknilegum
eiginleikum þeirra.

5) Ef um er að ræða blý og blýsambönd í íhlutum í
viðloðunarefni fyrir teygjuefni í aflrásarbúnaði sem
inniheldur allt að 0,5% blý miðað við þyngd, ætti ekki að
framlengja undanþáguna því að unnt er að komast hjá
notkun blýs í slíkum tilvikum.

6) Í II. viðauka við tilskipun 2000/53/EB er kveðið á um að
varahlutir sem settir eru á markað eftir 1. júlí 2003, sem
notaðir eru í ökutæki sem sett voru á markað fyrir 1. júlí
2003, séu undanþegnir banninu sem sett er fram í a-lið
2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/53/EB. Þessi undanþága
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leyfir viðgerðir á ökutækjum sem sett voru á markað 
áður en bannið í a-lið 2. mgr. 4. gr. öðlaðist gildi, með 
varahlutum sem uppfylla sömu gæði og öryggiskröfur og 
þeir hlutir sem upphaflega voru í ökutækjunum. 

7) Varahlutir í ökutæki sem sett eru á markað eftir 1. júlí 
2003 en fyrir lokadagsetningu tiltekinnar undanþágu sem 
kveðið er á um í II. viðauka við tilskipun 2000/53/EB 
falla ekki undir þá undanþágu. Varahlutir í slík ökutæki 
verða því að vera lausir við þungmálm jafnvel þó að þeir 
séu notaðir í stað hluta sem innihéldu upphaflega 
þungmálma. 

8) Í vissum tilvikum er tæknilega ómögulegt að gera við 
ökutæki með öðrum varahlutum en þeim upprunalegu, 
þar sem slíkt myndi krefjast breytinga á eiginleikum alls 
kerfisins í ökutækinu hvað varðar stærð og virkni. Slíkir 
varahlutir geta ekki passað inn í ökutækjakerfi sem 
upphaflega voru framleidd með hlutum sem innihéldu 
þungmálma og því er ekki hægt að gera við þau ökutæki, 
sem gæti þá leitt til ótímabærrar förgunar þeirra. Þar eð 
rýmkun endingartíma vara er í þágu neytendaöryggis og 
umhverfis þykir rétt að leyfa viðgerðir á þeim 
ökutækjaíhlutum með upprunalegu hlutunum. 

9) Því ætti að breyta tilskipun 2000/53/EB til samræmis við 
það. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
með 1. mgr. 18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2006/12/EB frá 5. apríl 2006 um úrgang (1). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað II. viðauka við tilskipun 2000/53/EB komi texti 
viðaukans við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 23. febrúar 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Janez POTOČNIK 

framkvæmdastjóri. 
 

_____ 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 
(1) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2006, bls. 9. 
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VIÐAUKI 
 

„II. VIÐAUKI 
 

Smíðaefni og íhlutir sem eru undanþegin a-lið 2. mgr. 4. gr. 
 

Smíðaefni og íhlutir Gildissvið og hvaða dag undanþágan 
fellur úr gildi 

Skulu merkt eða auðkennd í samræmi 
við iv. lið b-liðar 2. mgr. 4. gr. 

Blý sem hluti málmblendis   

1. Stál, sem notað er til vinnslu, og 
galvanhúðað stál sem inniheldur allt 
að 0,35% af blýi miðað við þyngd 

  

2 a). Ál, sem notað er til vinnslu, með 
blýinnihaldi sem er allt að 2%, miðað 
við þyngd 

Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2005 

 

2 b). Ál með blýinnihaldi sem er allt að 
1,5% miðað við þyngd 

Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2008 

 

2 c). Ál með blýinnihaldi sem er allt að 
0,4% miðað við þyngd 

  

3. Koparblendi sem inniheldur allt að 
4% af blýi miðað við þyngd 

  

4 a). Legubakkar og -fóðringar Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2008 

 

4 b). Legubakkar og -fóðringar í hreyflum, 
gírskiptingu og loftræstiþjöppum 

1. júlí 2011 og eftir þá dagsetningu 
sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2011 

 

Blý og blýsambönd í íhlutum 

5. Rafgeymar  X 

6. Titringsdeyfar  X 

7 a). Súlfunarefni og stöðgarar í teygju-
efnum í hemlaslöngum, eldsneytis-
slöngum, loftræstislöngum, teygju-
efnis-/málmhlutum í undirvögnum 
og hreyfilfestingum 

Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2005 

 

7 b). Súlfunarefni og stöðgarar í teygju-
efnum í hemlaslöngum, eldsneytis-
slöngum, loftræstislöngum, teygju-
efnis-/málmhlutum í undirvögnum 
og hreyfilfestingum sem innihalda 
allt að 0,5% af blýi miðað við þyngd 

Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2006 

 

7 c). Viðloðunarefni fyrir teygjuefni í 
aflrásarbúnaði sem inniheldur allt að 
0,5% af blýi miðað við þyngd 

Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2009 

 

8 a). Blý í lóðmálmi til að festa rafmagns- 
og rafeindaíhluti við prentplötur og 
blý í húðun á tengjum íhluta annarra 
en rafkleyfra álþétta, í pinnum í 
íhlutum og á prentplötum 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
janúar 2016, og varahlutir fyrir 
þessi ökutæki 

X (1) 
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Smíðaefni og íhlutir Gildissvið og hvaða dag undanþágan 
fellur úr gildi 

Skulu merkt eða auðkennd í samræmi 
við iv. lið b-liðar 2. mgr. 4. gr. 

8 b). Blý í lóðmálmi fyrir rafbúnað annan 
en til lóðunar á prentplötu eða gler 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
janúar 2011, og varahlutir fyrir 
þessi ökutæki 

X (1) 

8 c). Blý í húðun á tengjum rafkleyfra 
álþétta 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
janúar 2013, og varahlutir fyrir 
þessi ökutæki 

X (1) 

8 d). Blý notað í lóðun á gler í 
loftmassaskynjurum 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
janúar 2015, og varahlutir fyrir slík 
ökutæki 

X (1) 

8 e). Blý í lóðmálmi með háu 
bræðslumarki (t.d. málmblendi sem 
eru að stofni til úr blýi og innihalda 
allt að 85% af blýi miðað við þyngd) 

(2) X (1) 

8 f). Blý í tengikerfi með sveigjanlegum 
pinnum 

(2) X (1) 

8 g). Blý í lóðmálmi til að koma á stöðugri 
raftengingu milli hálfleiðaraflögu og 
burðarefnis í samrásastöflum af 
viðsnúnum flögum 

(2) X (1) | 

8 h). Blý í lóðmálmi til að festa 
varmadreifara við varmasvelgi í 
hálfleiðaraeiningum, með flögustærð 
sem er a.m.k. 1 cm2 ofanvarpsflötur 
og nafnþéttleika straums sem er 
a.m.k. 1 A/mm2 af fleti kísilflögu 

(2) X (1) | 

8 i). Blý í lóðmálmi fyrir rafbúnað á gleri 
að undanskildri lóðun á lagskiptum 
rúðum 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
janúar 2013, og varahlutir fyrir 
þessi ökutæki (3) 

X (1) | 

8 j). Blý í lóðmálmi til að lóða lagskiptar 
rúður 

(2) X (1) | 

9. Ventilsæti Sem varahlutir fyrir hreyflagerðir 
sem þróaðar voru fyrir 1. júlí 2003 

 

10. Rafmagnsíhlutir sem innihalda blý í 
uppistöðuefnasamböndum glers eða 
keramíks, nema gler í perum og 
glerungur í kertum 

 X (4) (í íhluti aðra en þrýstirafíhluti í 
hreyflum) 

11. Sprengihleðslur Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
júlí 2006, og varahlutir fyrir þessi 
ökutæki 

 

Sexgilt króm 

12 a). Tæringarvarnarhúð Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2007 

 

12 b). Tæringarvarnarhúð fyrir bolta og rær 
til festingar á hlutum í undirvögnum 

Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 1. júlí 2008 

 

13. Ísogskælar í húsbílum   
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Smíðaefni og íhlutir Gildissvið og hvaða dag undanþágan 
fellur úr gildi 

Skulu merkt eða auðkennd í samræmi 
við iv. lið b-liðar 2. mgr. 4. gr. 

Kvikasilfur 

14 a). Úrhleðslulampar í aðalljóskerjum Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
júlí 2012, og varahlutir fyrir þessi 
ökutæki 

 

14 b). Flúrperur sem notaðar eru í 
álestrarbúnaði í mælaborði 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir 1. 
júlí 2012, og varahlutir fyrir þessi 
ökutæki 

 

Kadmíum 

15. Rafgeymar fyrir rafknúin ökutæki Sem varahlutir í ökutæki sem sett 
voru á markað fyrir 31. desember 
2008 

 

(1) Sundurhlutun ef farið er yfir meðalviðmiðunarmörkin 60 grömm á ökutæki í tengslum við 10. færslu. Að því er varðar beitingu þessa 
ákvæðis skal aðeins taka tillit til verksmiðjuuppsetts rafeindabúnaðar. 

(2) Þessa undanþágu skal endurskoða árið 2014. 
(3) Þessa undanþágu skal endurskoða fyrir 1. janúar 2012. 
(4) Sundurhlutun ef farið er yfir meðalviðmiðunarmörkin 60 grömm á ökutæki í tengslum við færslur 8a). til 8j). Að því er varðar beitingu 

þessa ákvæðis skal aðeins taka tillit til verksmiðjuuppsetts rafeindabúnaðar. 

 
Athugasemdir: 
 
Viðunandi hámarksgildi fyrir styrk skal vera allt að 0,1%, miðað við þyngd og þegar um einsleitt efni er að ræða, fyrir blý, sexgilt króm og 
kvikasilfur, og allt að 0,01%, miðað við þyngd og þegar um einsleitt efni er að ræða, fyrir kadmíum. 
 
Endurnotkun ökutækjahluta, sem voru þegar á markaði er undanþága féll úr gildi, skal vera heimil án takmarkana þar sem hún fellur ekki 
undir a-lið 2. mgr. 4. gr. 
 
Varahlutir, sem settir eru á markað eftir 1. júlí 2003 og notaðir eru í ökutæki sem sett eru á markað fyrir 1. júlí 2003, eru undanþegnir 
ákvæðum a-liðar 2. mgr. 4. gr. (*). 
____________ 
(*) Þetta á ekki við um jafnvægisstillingarlóð fyrir hjól, burstakol fyrir rafmagnshreyfla og hemlaborða.“  

 
______________ 

 
 
 
 




