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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/362 

frá 17. desember 2019 

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

ökutæki að því er varðar undanþágu fyrir sexgilt króm sem tæringarvarnarefni í kolstálskælikerfi 

ísogskæla í húsbílum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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) Samkvæmt a-lið 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/53/EB skulu aðildarríki banna notkun blýs, kvikasilfurs, kadmíums og 

sexgilts króms í smíðaefni og íhluti ökutækja sem sett eru á markað eftir 1. júlí 2003. 

2) Í II. viðauka við tilskipun 2000/53/EB eru tilgreind smíðaefni og íhlutir ökutækja sem eru undanþegin banninu skv. a-lið 

2. mgr. 4. gr. tilskipunarinnar. Breyta þarf undanþágu 14 varðandi notkun sexgilts króms til að samræma orðalag þeirrar 

undanþágu við svipaðar undanþágur vegna notkunar á sexgiltu krómi sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2011/65/ESB (2) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (3). 

3) Við mat á undanþágu 14 í ljósi framfara á sviði tækni og vísinda var komist að þeirri niðurstöðu að þó hentug 

staðgönguefni fyrir sexgilt króm hafi orðið fáanleg sé ekki enn unnt að nota þau í vörur. Búist er við að hentugir 

staðgöngukostir fyrir notkun sexgilts króms verði fáanlegir í framtíðinni. Því þykir rétt að skipta gildandi undanþágu í 

þrjár undirfærslur og fastsetja lokadagsetningu fyrir tvær undirfærslur undanþágunnar. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 2000/53/EB er breytt eins og fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

5. apríl 2020. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 67, 5.3.2020, bls. 116. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2021 frá 

11. Júní 2021 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 269, 21.10.2000, bls. 34. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og 

rafeindabúnaði (Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 88). 

(3) 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). 
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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 tekur til. 

3. gr. 

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

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 17. desember 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  



22.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 49/219 

 

VIÐAUKI 

Í stað færslu 14 í II. viðauka við tilskipun 2000/53/EB kemur eftirfarandi: 

„14. Sexgilt króm sem tæringarvarnarefni í kolstál-

skælikerfi ísogskæla, upp að 0,75%, miðað við þyngd, í 

kælilausninni: 

i. sem eru hannaðir til að starfa að fullu eða að hluta 

til með raknúnum hitara, sem nýtir rafaflsinntak 

sem nemur að meðaltali < 75W við stöðug 

notkunarskilyrði, 

ii. sem eru hannaðir til að starfa að fullu eða að hluta 

til með raknúnum hitara, sem nýtir rafaflsinntak 

sem nemur að meðaltali ≥ 75W við stöðug 

notkunarskilyrði, 

iii. sem eru hannaðir til að starfa að fullu með hitara 

sem er ekki rafknúinn. 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir  

1. janúar 2020, og varahlutir í þessi 

ökutæki 

Ökutæki, gerðarviðurkennd fyrir  

1. janúar 2026, og varahlutir í þessi 

ökutæki 

X“ 

 


