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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR   2013/EES/4/94 

frá 24. september 2010 

um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er 
varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur blý, kvikasilfur, kadmíum, sexgilt króm, 
fjölbrómuð bífenýl eða fjölbrómaða dífenýletera, í því skyni að laga viðaukann að framförum á 
 sviði vísinda og tækni (*) 

(tilkynnt með númeri C(2010) 6403) 

(2010/571/ESB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

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 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2002/95/EB er lagt bann við notkun blýs, 
kvikasilfurs, kadmíums, sexgilds króms, fjölbrómaðra 
bífenýla og fjölbrómaðra dífenýletera í raf- og 
rafeindabúnaði sem settur er á markað eftir 1. júlí 2006. 
Undanþágur frá því banni eru skráðar í viðaukann við 
þá tilskipun. Þessar undanþágur þarf að endurskoða til 
að laga þær að framförum á sviði vísinda og tækni. 

2) Niðurstaða endurskoðunar á undanþágum er sú að 
tiltekin notkun á blýi, kvikasilfri, kadmíumi eða 
sexgildu krómi skuli áfram njóta undanþágu frá banninu 
þar eð enn er vísindalega eða tæknilega ógerlegt að 
hætta þessari tilteknu notkun þessara hættulegu efna. 
Því er rétt að viðhalda þessum undanþágum. 

3) Niðurstaða endurskoðunar á undanþágum er sú að fyrir 
tiltekna notkun á blýi, kvikasilfri eða kadmíumi sé orðið 
vísindalega eða tæknilega gerlegt að hætta notkun 
þessara efna eða skipta þeim út. Því er rétt að fella brott 
þessar undanþágur. 

4) Niðurstaða endurskoðunar á undanþágum er sú að fyrir 
tiltekna notkun á blýi, kvikasilfri eða kadmíumi verði 
það vísindalega eða tæknilega gerlegt að hætta notkun 
þessara efna eða skipta þeim út í fyrirsjáanlegri framtíð. 
Því er rétt að fastsetja lokadagsetningar fyrir þessar 
undanþágur. 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 251, 25.9.2010, bls. 28. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 73/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 40. 

(1) Stjtíð. ESB L 37, 13.2.2003 bls. 19. 

5) Niðurstaða endurskoðunar á undanþágum er sú að fyrir 
tiltekna notkun á kvikasilfri sé það orðið vísindalega 
eða tæknilega gerlegt að hætta að hluta til notkun þess 
efnis eða skipta því út að hluta til. Því er rétt að minnka 
það magn kvikasilfurs sem leyfilegt er að nota á þann 
hátt. 

6) Niðurstaða endurskoðunar á undanþágum er sú að fyrir 
tiltekna notkun á kvikasilfri verði, í fyrirsjáanlegri 
framtíð, einungis vísindalega eða tæknilega gerlegt að 
hætta notkun þess efnis eða skipta því út að hluta til eða 
smám saman. Því er rétt að minnka smám saman það 
magn kvikasilfurs sem leyfilegt er að nota á þann hátt. 

7) Í sumum tilvikum er tæknilega ómögulegt að gera við 
raf- og rafeindabúnað með varahlutum sem ekki eru 
upprunalegir. Því skal einungis í slíkum tilvikum leyfa 
notkun varahluta, sem innihalda blý, kvikasilfur, 
kadmíum, sexgilt króm eða fjölbrómaða dífenýletera og 
sem nutu undanþágu, til viðgerða á raf- og 
rafeindabúnaði sem var settur á markað áður en 
undanþágan rann út eða var felld úr gildi. 

8) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
244/2009 frá 18. mars 2009 um framkvæmd tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB að því er varðar 
kröfur varðandi visthönnun óstefnuvirkra ljósapera til 
heimilisnota (2) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB) nr. 245/2009 frá 18. mars 2009 um framkvæmd 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB að 
því er varðar kröfur varðandi visthönnun flúrpera án 
innbyggðrar straumfestu, háþrýstra úrhleðslupera og 
varðandi straumfestur og lampa fyrir slíkar ljósaperur 
og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2000/55/EB (3) er kveðið á um leiðbeinandi 
viðmiðanir að því er varðar notkun á kvikasilfri í perur. 
Þó að kvikasilfursinnihald í ljósaperum teljist 
mikilvægur umhverfisþáttur samkvæmt reglugerðum 
(EB) nr. 244/2009 og (EB) nr. 245/2009 var talið 
hentugra að setja reglur um það í tilskipun 2002/95/EB 
sem einnig tekur til gerða ljósapera sem eru 
undanþegnar þessum reglugerðum. 

 ________________  

(2) Stjtíð. ESB L 76, 24.3.2009 bls. 3. 
(3) Stjtíð. ESB L 76, 24.3.2009 bls. 17 
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9) Niðurstaða greiningar vegna tiltekinnar notkunar á 
kvikasilfri, sem gerð var vegna ráðstafana sem mælt er 
fyrir um í reglugerð (EB) nr. 244/2009, var sú að það sé 
vísindalega eða tæknilega gerlegt að hætta að hluta til 
notkun þess efnis eða skipta því út að hluta til án þess 
að neikvæð áhrif á umhverfið, heilsu og/eða öryggi 
neytenda vegi þyngra en ávinningurinn af útskipting-
unni. Því er rétt að minnka kvikasilfursinnihald við 
þessa notkun í samræmi við reglugerð (EB) nr. 
244/2009. 

10) Nauðsynlegt er að gera verulegar breytingar á við-
aukanum við tilskipun 2002/95/EB. Því skal skipta út 
öllum viðaukanum fyrir skýrleika sakir. 

11) Í samræmi við 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2002/95/EB 
hefur framkvæmdastjórnin haft samráð við hlut-
aðeigandi aðila. 

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

13) 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 (1). 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við tilskipun 2002/95/EB komi viðaukinn við 
þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 24. september 2010. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Janez POTOČNIK 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 114, 27.4.2009 bls. 9 
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VIÐAUKI 

„VIÐAUKI 

Notkun sem er undanþegin banninu í 1. mgr. 4. gr. 

Undanþága Gildissvið og gildistími 

1. Kvikasilfur í (sambyggðum) flúrperum með einum sökkli, ekki 
yfir (í hverri peruhöldu (e. burner)): 

 

1.a Til almennrar lýsingar < 30 W: 5 mg Fellur úr gildi 31. desember 2011. Nota 
má 3,5 mg í hverja peruhöldu eftir 31. 
desember 2011 og til 31. desember 2012. 
Nota skal 2,5 mg í hverja peruhöldu eftir 
31. desember 2012 

1.b Til almennrar lýsingar ≥ 30 W og < 50 W: 5 mg Fellur úr gildi 31. desember 2011. Nota 
má 3,5 mg í hverja peruhöldu eftir 31. 
desember 2011 

1.c Til almennrar lýsingar ≥ 50 W og < 150 W: 5 mg  

1.d Til almennrar lýsingar < 150 W: 15 mg  

1.e Til almennrar lýsingar, með hringlaga eða ferhyrnda lögun og 
rörþvermál ≤ 17 mm 

Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 7 mg í hverja 
peruhöldu eftir 31. desember 2011 

1.f. Til sérstakra nota: 5 mg  

2.a. Kvikasilfur í ílöngum flúrperum með tveimur sökklum, til 
almennrar lýsingar, ekki yfir (í hverri peru): 

 

2.a.1. Þrífosfórperur með eðlilegan endingartíma og rörþvermál < 9 
mm (t.d. T2): 5 mg 

Fellur úr gildi 31. desember 2011. Nota 
má 4 mg í hverja peru eftir 31. desember 
2011 

2.a.2. Þrífosfórperur með eðlilegan endingartíma og rörþvermál ≥ 9 
mm og ≤ 17 mm (t.d. T5): 5 mg 

Fellur úr gildi 31. desember 2011. Nota 
má 3 mg í hverja peru eftir 31. desember 
2011 

2.a.3. Þrífosfórperur með eðlilegan endingartíma og rörþvermál > 17 
mm og ≤ 28 mm (t.d. T8): 5 mg 

Fellur úr gildi 31. desember 2011. Nota 
má 3,5 mg í hverja peru eftir 31. 
desember 2011 

2.a.4. Þrífosfórperur með eðlilegan endingartíma og rörþvermál > 28 
mm (t.d. T12): 5 mg 

Fellur úr gildi 31. desember 2012. Nota 
má 3,5 mg í hverja peru eftir 31. 
desember 2012 

2.a.5. Þrífosfórperur með langan endingartíma (≥ 25 000 klst.): 8 mg Fellur úr gildi 31. desember 2011. Nota 
má 5 mg í hverja peru eftir 31. desember 
2011 

2.b. Kvikasilfur í öðrum flúrperum, ekki yfir (í hverri peru):  

2.b.1 Ílangar halófosfatperur með rörþvermál > 28 mm (t.d. T10 og 
T12): 10 mg 

Fellur úr gildi 13. apríl 2012 

2.b.2 Halófosfatperur sem ekki eru beinar (öll þvermál): 15 mg Fellur úr gildi 13. apríl 2016 
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2.b.3 Þrífosfórperur sem ekki eru beinar, með rörþvermál > 17 mm 
(t.d. T9) 

Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 15 mg í hverja 
peru eftir 31. desember 2011 

2.b.4 Perur til annarrar almennrar lýsingar og til sérstakra nota (t.d. 
spanperur) 

Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 15 mg í hverja 
peru eftir 31. desember 2011 

3. Kvikasilfur í kaldskautsperum og flúrperum með utanáliggjandi 
rafskautum til sérstakra nota, ekki yfir (í hverri peru): 

 

3.a Stuttar perur (≤ 500 mm) Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 3,5 mg í hverja 
peru eftir 31. desember 2011 

3.b Meðallangar perur (> 500 mm og ≤ 1500 mm) Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 5 mg í hverja 
peru eftir 31. desember 2011 

3.c Langar perur (> 1500 mm) Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 13 mg í hverja 
peru eftir 31. desember 2011 

4.a Kvikasilfur í öðrum lágþrýstum úrhleðsluperum (í hverri peru): Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 15 mg í hverja 
peru eftir 31. desember 2011 

4.b Kvikasilfur í háþrýstum natríumperum til almennrar lýsingar, 
ekki yfir (í hverri peruhöldu), í perum með bættan 
litendurgjafarstuðul Ra > 60: 

 

4.b.I P ≤ 155 W Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 30 mg í hverja 
peruhöldu eftir 31. desember 2011 

4.b.II 155 W < P ≤ 405 W Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 40 mg í hverja 
peruhöldu eftir 31. desember 2011 

4.b.III P > 405 W Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 40 mg í hverja 
peruhöldu eftir 31. desember 2011 

4.c Kvikasilfur í öðrum háþrýstum natríumperum til almennrar 
lýsingar, ekki yfir (í hverri peruhöldu): 

 

4.c.I P ≤ 155 W Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 25 mg í hverja 
peruhöldu eftir 31. desember 2011 

4.c.II 155 W < P ≤ 405 W Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 30 mg í hverja 
peruhöldu eftir 31. desember 2011 

4.c.III P > 405 W Engin takmörkun á notkun til 31. 
desember 2011. Nota má 40 mg í hverja 
peruhöldu eftir 31. desember 2011 

4.d Kvikasilfur í háþrýstum kvikasilfursperum Fellur úr gildi 13. apríl 2015 

4.e Kvikasilfur í málmhalógenperum  
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4.f Kvikasilfur í öðrum úrhleðsluperum til sérstakra nota sem ekki 
er getið sérstaklega í þessum viðauka 

 

5.a Blý í gleri í myndlömpum  

5.b Blý í gleri í flúrperum, ekki yfir 0,2% miðað við þyngd  

6.a Blý sem málmblendisþáttur í stáli sem er notað til vinnslu og í 
galvanhúðuðu stáli sem inniheldur allt að 0,35% af blýi miðað 
við þyngd 

 

6.b Blý sem málmblendisþáttur í áli sem inniheldur allt að 0,4% af 
blýi miðað við þyngd 

 

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

7.a Blý í lóðningarefni með háu bræðslumarki (þ.e. málmblendi sem 
eru að stofni til úr blýi og styrkur blýs í þeim er 85% eða meiri) 

 

7.b Blý í lóðningarefni fyrir netþjóna, diska, sem geyma gögn, og 
gagnageymslur, netgrunnvirkisbúnað til að tengja, senda merki 
og senda út og netkerfisstjórnunarbúnað fyrir fjarskipti 

 

7.c.I Raf- og rafeindaíhlutir sem innihalda blý í gleri eða keramík, 
annarri en rafefnakeramík (e. dielectric ceramic) í þéttum, t.d. 
þrýstiraftækjum eða í uppistöðuefnasamböndum glers eða 
keramíkur 

 

7.c.II Blý í rafefnakeramík í þéttum fyrir málspennu sem er 125 V 
riðspenna eða 250 V jafnspenna eða hærri 

 

7.c.III Blý í rafefnakeramík í þéttum fyrir málspennu sem er lægri en 
125 V riðspenna eða 250 V jafnspenna 

Fellur úr gildi 1. janúar 2013 og eftir þann 
dag má nota það í varahluti fyrir raf- og 
rafeindabúnað sem settur er á markað 
fyrir 1. janúar 2013 

8.a Kadmíum og efnasambönd þess í perlubræðivörum  Fellur úr gildi 1. janúar 2012 og eftir þann 
dag má nota það í varahluti fyrir raf- og 
rafeindabúnað sem settur er á markað 
fyrir 1. janúar 2012 

8.b Kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum  

9. Sexgilt króm sem tæringarvarnarefni í kolstálskælikerfinu í 
ísogskælum, upp að 0,75%, miðað við þyngd, í kælilausninni 

 

9.b Blý í legubökkum og fóðringum fyrir þjöppur, sem innihalda 
kælimiðil, til notkunar til hitunar, loftræstingar, loftjöfnunar og 
kælingar 

 

11.a Blý sem er notað í C-press-tengikerfi með sveigjanlegum 
pinnum. 

Má nota í varahluti fyrir raf- og 
rafeindabúnað sem settur var á markað 
fyrir 24. september 2010 

11.b Blý sem er notað í tengikerfi með sveigjanlegum pinnum, önnur 
en C-press-kerfi. 

Fellur úr gildi 1. janúar 2013 og eftir þann 
dag má nota það í varahluti fyrir raf- og 
rafeindabúnað sem settur er á markað 
fyrir 1. janúar 2013 
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12. Blý sem er notað sem húðunarefni fyrir opna (c-laga) hringa í 
varmaleiðandi einingum 

Má nota í varahluti fyrir raf- og 
rafeindabúnað sem settur var á markað 
fyrir 24. september 2010 

13.a Blý í hvítum glerjum sem eru notuð í ljósbúnaði (e. optical 
applications) 

 

13.b Kadmíum og blý í glersíum og glerjum sem eru notuð í 
endurvarpsstöðlum 

 

14. Blý í lóðningarefni, gerðu úr fleiri en tveimur frumefnum, sem 
er notað til tengingar pinna við örgjörvastaflann og hlutfall 
blýsins er yfir 80% og undir 85% miðað við þyngd 

Fellur úr gildi 1. janúar 2011 og eftir þann 
dag má nota það í varahluti fyrir raf- og 
rafeindabúnað sem settur er á markað 
fyrir 1. janúar 2011 

15. Blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu milli 
hálfleiðaraflögu og burðarefnis í samrásastöflum af viðsnúnum 
flögum 

 

16. Blý í ílöngum glóðarperum með sílíkathúðuðum rörum Fellur úr gildi 1. september 2013 

17. Blýhalíð sem er notað sem geislunarefni í 
hástyrksúrhleðsluperum sem fagmenn í eftirtökuljósmyndun 
nota 

 

18.a Blý sem er örvari í flúrljómandi dufti (1% blý eða minna, miðað 
við þyngd) í úrhleðsluperum til sérstakra nota við afritun á 
bláörk (e. diazoprinting reprography), í steinprentun (litógrafíu), 
í skordýragildrum, ljósefnafræðilegum ferlum og 
verkunarferlum með fosfórinnihaldi, svo sem SMS 
((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb) 

Fellur úr gildi 1. janúar 2011 

18.b Blý sem er örvari í flúrljómandi dufti (1% blý eða minna, miðað 
við þyngd) í úrhleðsluperum þegar þær eru notaðar í 
sólarlömpum sem innihalda fosfór, s.s. BSP (BaSi2O5:Pb) 

 

19. Blý með PbBiSn-Hg og PbInSn-Hg í sérstökum samsetningum 
sem aðalamalgam og með PbSn-Hg sem hjálparamalgam í mjög 
samþjöppuðum, orkusparandi perum. 

Fellur úr gildi 1. júní 2011 

20. Blýoxíð í gleri sem er notað til að glerlóða fremra og aftara 
undirlag í flötum flúrperum sem eru notaðar í vökvakristalsskjái 
(LCD) 

Fellur úr gildi 1. júní 2011 

21. Blý og kadmíum í prentlitum sem eru notaðir í smeltlökk á gler, 
s.s. bórsílíkatgler og natríumkalksílíkatgler 

 

23. Blý í húðun fínskrefa íhluta, annarra en tengja, með skrefstærð 
0,65 mm eða minna 

Má nota í varahluti fyrir raf- og 
rafeindabúnað sem settur var á markað 
fyrir 24. september 2010 

24. Blý í lóðningarefni til lóðunar á skífulaga og flötum, marglaga 
keramikþéttum með málmhúðuðum götum 

 

25. Blýoxíð í flötum skjáum með mikilli sundurgreiningu (SED), 
notað í smíðaeiningum, einkum í þéttiglerinu og glerhringnum 

 

26. Blýoxíð í glerhylki svartljóspera með bláu ljósi Fellur úr gildi 1. júní 2011 

27. Blýmelmi til lóðunar fyrir ferjöld (e. transducer) sem eru notuð í 
öflugum hátölurum (sem eru hannaðir til notkunar í margar 
klukkustundir við hljóðþrýstingsstig 125 dB og þar yfir) 

Féll úr gildi 24. september 2010 



Nr. 4/1364  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2013 

 

29. Blý, bundið í kristalgleri samkvæmt skilgreiningu í I. viðauka 
(1., 2., 3. og 4. flokki) við tilskipun ráðsins 69/493/EBE (1) 

 

30. Kadmíumblendi sem eru lóðaðar rafvélrænar tengingar í 
rafleiðurum sem eru staðsettir beint á hljóðspólu á ferjöldum 
sem eru notuð í öflugum hátölurum með hljóðþrýstingsstigi 100 
dB (A) og þar yfir 

 

31. Blý í efni til lóðunar í kvikasilfurslausar, flatar flúrperur (sem 
eru t.d. notaðar í vökvakristalsskjái, lýsingu í tengslum við 
hönnun eða iðnaðarlýsingu) 

 

32. Blýoxíð í þéttigleri sem er notað til að festa saman glerplötur í 
argon- og kryptongeislarörperum. 

 

33. Blý í lóðningarefni til að lóða þunnan koparvír, að þvermáli 100 
μm eða minna, í aflspennum 

 

34. Blý í málmkeramíkeiningum fyrir stilliviðnám  

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 

Féll úr gildi 1. júlí 2010 

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

 

38. Kadmíum og kadmíumoxíð í þykklagsmauki sem er notað á 
álbundið beryllíumoxíð 

 

39. Kadmíum í II-VI ljóstvistum með breytilegum litum (< 10 μg 
Cd á hvern mm2 lýsandi svæðisins) til notkunar í 
hálfleiðaralýsingu eða ljósaskjáum með ljóstvistum 

Fellur úr gildi 1. júlí 2014 

(1) Stjtíð. EB L 326, 29.12.1969 bls. 36. 
 
Athugasemd: Að því er varðar a-lið 1. mgr. 5. gr. í tilskipun 2002/95/EB skal viðunandi hámarksstyrkur vera 0,1%, miðað 
við þyngd í einsleitu efni, fyrir blý, kvikasilfur, sexgilt króm, fjölbrómuð bífenýl og fjölbrómaða dífenýletera og 0,01%, 
miðað við þyngd í einsleitu efni, fyrir kadmíum.“ 

 
 

 

 


