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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, 
hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði (1), einkum 3. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er mælt fyrir um reglur um takmarkanir á notkun hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði
með það í huga að stuðla að heilsuvernd manna og verndun umhverfisins, þ.m.t. umhverfisvænni endurheimt og
förgun raf- og rafeindabúnaðarúrgangs.

2) Í tilskipun 2011/65/ESB er lagt bann við notkun blýs, kvikasilfurs, kadmíums, sexgilds króms, fjölbrómaðra bífenýla
og fjölbrómaðra dífenýletera í raf- og rafeindabúnaði sem settur er á markað í Sambandinu. Þessi efni, sem sæta
takmörkunum, eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun.

3) Áhætta fyrir heilbrigði manna og umhverfið af völdum notkunar á hexabrómsýklódódekani (HBCDD), bis(2-
etýlhexýl)þalati (DEHP), bútýlbensýlþalati (BBP) og díbútýlþalati (DBP) ætti að vera forgangsatriði að því er varðar
reglubundna endurskoðun á skránni yfir efni, sem sæta takmörkunum, í II. viðauka. Efni, sem lagt hefur verið mat á,
ætti að rannsaka á ný með frekari takmarkanir í huga.

4) Í samræmi við 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 2011/65/ESB hefur verið haft samráð við hagsmunaaðila, þ.m.t. rekstraraðila,
endurvinnsluaðila, meðhöndlunaraðila, umhverfissamtök og starfsmanna- og neytendasamtök, og ítarlegt mat hefur
verið unnið.

5) Bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP), bútýlbensýlþalat (BBP), díbútýlþalat (DBP) og díísóbútýlþalat (DIBP) eru sérlega
varasöm efni. Hægt er að nota díísóbútýlþalat sem staðgönguefni fyrir díbútýlþalat og framkvæmdastjórnin hefur áður 
lagt mat á efnið. Fyrirliggjandi gögn benda til þess að þessi fjögur efni, þegar þau eru notuð í raf- og rafeindabúnað,
geti haft neikvæð áhrif á endurvinnslu og heilbrigði manna og umhverfi við úrgangsmeðhöndlun í tengslum við slíkan
búnað.

6) Til eru staðgönguefni, sem hafa ekki eins neikvæð áhrif, fyrir bis(2-etýlhexýl)þalat, bútýlbensýlþalat, díbútýlþalat
og díísóbútýlþalat að því er varðar flestan raf- og rafeindabúnað. Því ætti að takmarka notkun þessara efna í raf- og
rafeindabúnað. Notkun á bis(2-etýlhexýl)þalati, bútýlbensýlþalati og díbútýlþalati er þegar takmörkuð með færslu 51
í XVII. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (2) þannig að ekki má setja leikföng,
sem innihalda bis(2-etýlhexýl)þalat, bútýlbensýlþalat eða díbútýlþalat í styrk sem er meiri en 0,1% miðað við þyngd
í mýkta efninu, reiknaður samtals fyrir þalötin þrjú, á markað í ESB. Í því skyni að koma í veg fyrir tvöfalt regluverk
skal takmörkunin með færslu 51 í XVII. viðauka við þá reglugerð því áfram vera eina takmörkunin sem gildir um
bis(2-etýlhexýl)þalat, bútýlbensýlþalat og díbútýlþalat í leikföngum.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 137, 4.6.2015, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2015 frá 25. september 
2015 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88.
(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar 

efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)  
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar
91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).

FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/863

frá 31. mars 2015

um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB að því er varðar 
skrána yfir efni sem sæta takmörkunum (*)
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7) Til að auðvelda umbreytinguna og draga úr hugsanlegum félagslegum og hagrænum áhrifum ætti að veita viðeigandi 
umbreytingartímabil sem mun gera rekstraraðilum kleift að sækja um undanþágur frá takmörkunum sem efnin 
sæta í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. Taka ætti tillit til lengri nýsköpunarferla fyrir lækningatæki 
og vöktunar- og eftirlitstæki þegar umbreytingartímabilið er ákvarðað. Takmörkun á notkun bis(2-etýlhexýl)þalats, 
bútýlbensýlþalats, díbútýlþalats og díísóbútýlþalats ætti því að gilda um lækningatæki, þ.m.t. lækningatæki til 
sjúkdómsgreiningar í glasi, og vöktunar- og eftirlitstæki, þ.m.t. vöktunar- og eftirlitstæki í iðnaði, frá 22. júlí 2021.

8) Í því skyni að koma í veg fyrir tvöfalt regluverk og óþarfa byrði ættu allar breytingar á III. eða IV. viðauka við 
tilskipun 2011/65/ESB, til að undanþiggja tiltekna notkun í tengslum við bis(2-etýlhexýl)þalat eða díbútýlþalat, að 
vera gerðar þannig að samræmi sé tryggt við málsmeðferð vegna allra leyfisveitinga samkvæmt reglugerð (EB) nr. 
1907/2006 í tengslum við notkun efnanna í raf- og rafeindabúnað. Rekstraraðilum, sem hafa í huga að sækja um 
undanþágur samkvæmt tilskipun 2011/65/ESB, ætti að vera ljóst að slíkar undanþágur geta tekið til alls vistferils 
raf- og rafeindabúnaðarins, þ.m.t. framleiðslustigsins.

9) Því ætti að breyta tilskipun 2011/65/ESB til samræmis við það.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í stað II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB komi viðaukinn við þessa tilskipun.

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 31. desember 2016. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 22. júlí 2019.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 31. mars 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

___________
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VIÐAUKI

„II. VIÐAUKI

Efni, sem sæta takmörkunum, sem um getur í 1. mgr. 4. gr., og leyfilegur hámarksstyrkur miðað við þyngd í 
ósamsettum efnum

Blý (0,1%)

Kvikasilfur (0,1%)

Kadmíum (0,01 %)

Sexgilt króm (0,1%)

Fjölbrómuð bífenýl (PBB) (0,1%)

Fjölbrómaðir dífenýleterar (PBDE) (0,1%)

Bis(2-etýlhexýl)þalat (DEHP) (0,1%)

Bútýlbensýlþalat (BBP) (0,1%)

Díbútýlþalat (DBP) (0,1%)

Díísóbútýlþalat (DIBP) (0,1%)

Takmörkun að því er varðar bis(2-etýlhexýl)þalat, bútýlbensýlþalat, díbútýlþalat og díísóbútýlþalat gildir um 
lækningatæki, þ.m.t. lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi, og vöktunar- og eftirlitstæki, þ.m.t. vöktunar- og 
eftirlitstæki í iðnaði, frá 22. júlí 2021.

Takmörkun að því er varðar bis(2-etýlhexýl)þalat, bútýlbensýlþalat, díbútýlþalat og díísóbútýlþalat gildir ekki um kapla 
eða varahluti vegna viðgerða, endurnotkunar, uppfærslu á virkni eða endurnýjun á afköstum raf- og rafeindabúnaðar, 
sem settur er á markað fyrir 22. júlí 2019, og lækningatækja, þ.m.t. lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi, og 
vöktunar- og eftirlitstækja, þ.m.t. vöktunar- og eftirlitstækja í iðnaði, sem sett eru á markað fyrir 22. júlí 2021.

Takmörkun að því er varðar bis(2-etýlhexýl)þalat, bútýlbensýlþalat og díbútýlþalat gildir ekki um leikföng sem þegar 
sæta takmörkuninni um bis(2-etýlhexýl)þalat, bútýlbensýlþalat og díbútýlþalat með færslu 51 í XVII. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 1907/2006.“

_______________________________




