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FRAMSELD TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2022/274 

frá 13. desember 2021 

um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar  

undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í kaldskautsflúrperur og flúrperur með utanáliggjandi  

rafskautum í sérstökum tilgangi, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni (*) 

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 a-lið 1. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2011/65/ESB er þess krafist að aðildarríkin tryggi að raf- og rafeindabúnaður, sem settur er á markað, 

innihaldi ekki hættulegu efnin sem eru skráð í II. viðauka við þá tilskipun. Sú krafa gildir ekki um tilteknu undanþegnu 

notkunina sem um getur í III. viðauka við þá tilskipun. 

2) Flokkar raf- og rafeindabúnaðar, sem tilskipun 2011/65/ESB gildir um, eru skráðir í I. viðauka við þá tilskipun. 

3) Kvikasilfur er efni sem sætir takmörkunum og er skráð í II. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. 

4) Með ákvörðun 2010/571/ESB (2) veitti framkvæmdastjórnin meðal annars undanþágu fyrir notkun kvikasilfurs í 

kaldskautsflúrperur og flúrperur með utanáliggjandi rafskautum (CCFL og EEFL) í sérstökum tilgangi (hér á eftir nefnd 

undanþágan), sem er núna skráð sem undanþága 3.a, 3.b og 3.c í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB. Undanþágan 

átti að renna út 21. júlí 2016 í samræmi við a-lið annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr. þeirrar tilskipunar. 

5) Undanþágan nær yfir misleitan hóp pera sem eru ólíkar m.t.t. lögunar, tækni, notkunar og tilgangs. Kvikasilfur er notað í 

úrhleðslupípuna sem er mikilvæg til að breyta raforku í ljós. 

6) Framkvæmdastjórninni barst umsókn um endurnýjun á undanþágunni (hér á eftir nefnd umsóknin um endurnýjun)  

15. janúar 2015 sem er innan þess frests sem mælt er fyrir um í 5. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB sem var fylgt eftir 

með viðbótarumsókn um endurnýjun frá sömu umsækjendunum í janúar 2020. Í samræmi við 5. mgr. 5. gr. tilskipunar 

2011/65/ESB gildir undanþágan áfram þangað til ákvörðun um beiðnina um endurnýjun hefur verið samþykkt.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 43, 24.2.2022, bls. 25. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 169/2022 frá 

10. Júní 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 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 (Stjtíð. ESB L 251, 25.9.2010, bls. 28). 

2022/EES/47/08 



14.7.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 47/31 

 

7) Í mati á umsókninni um endurnýjun, þar sem tekið var tillit til tiltækileika staðgönguefna og félagslegra og hagrænna 

áhrifa útskiptingar, var komist að þeirri niðurstöðu að sem stendur sé tæknilega ekki mögulegt að skipta út kvikasilfri 

eða taka það út að því er varðar þá notkun sem um er að ræða. Í matinu var þó lögð áhersla á að staðgönguvörur án 

kvikasilfurs í formi díóðupera (ljósdíóður) eru aðgengilegar og að þær eru notaðir sem ljósgjafar í nýjum búnaði sem 

kemur á markaðinn. Matið fól í sér samráð við hagsmunaaðila í samræmi við 7. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB. 

Athugasemdirnar sem bárust meðan á þessu samráði stóð voru gerðar aðgengilegar öllum á sérstöku vefsetri. 

8) Undanþágan er í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (3) og dregur því ekki úr 

umhverfis- og heilsuvernd sem kveðið er á um í þeirri reglugerð. 

9) Þótt kaldskautsflúrperum og flúrperum með utanáliggjandi rafskautum hafi verið skipt út í margs konar notkun fyrir 

staðgönguvörur án kvikasilfurs þarf enn slíkar perur fyrir suma notkun til að tryggja virkni og til að koma í veg fyrir 

ótímabæra myndun á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi. 

10) Því er rétt að heimila endurnýjun undanþágunnar í þrjú ár í samræmi við fyrstu undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 

2011/65/ESB eingöngu fyrir þær perur sem eru notaðar í raf- og rafeindabúnað sem var settur á markað fyrir samþykkt 

þessarar tilskipunar. Í samræmi við fyrstu undirgrein 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 2011/65/ESB er ekki líklegt að gildistími 

undanþágunnar hafi skaðleg áhrif á nýsköpun. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB 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 

30. september 2022. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 1. október 2022. 

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. 

  

(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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4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 13. desember 2021. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað færslnanna 3, 3.a, 3.b og 3.c í III. viðauka við tilskipun 2011/65/ESB kemur eftirfarandi: 

Undanþága Gildissvið og gildistími 

„3 Kvikasilfur í kaldskautsflúrperum og flúrperum með utanáliggjandi 

rafskautum (CCFL og EEFL) í sérstökum tilgangi sem eru notaðar í raf- og 

rafeindabúnað sem var settur á markað fyrir 24. febrúar 2022 sem fer ekki yfir: 

 

3.a Stuttar perur (≤ 500 mm): 3,5 mg Fellur úr gildi 24. febrúar 2025. 

3.b Meðallangar perur (> 500 mm og ≤ 1 500 mm): 5 mg Fellur úr gildi 24. febrúar 2025. 

3.c Langar perur (< 500 mm): 13 mg Fellur úr gildi 24. febrúar 2025“ 

 


