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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/863 

av 31. mars 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til listen over 

stoffer som er underlagt begrensning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2011/65/EU fastsettes regler for begrensning av bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 

(EEE) med sikte på å bidra til vern av menneskers helse og av miljøet, herunder en miljømessig forsvarlig 

materialutnytting og sluttbehandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. 

2) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og 

polybromerte difenyletere (PBDE) i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Vedlegg II til nevnte direktiv inneholder en liste over de stoffene som er underlagt begrensning. 

3) Risikoene for menneskers helse og miljøet som skyldes bruken av heksabromsyklododekan (HBCDD),  

bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP) og dibutylftalat (DBP), bør prioriteres i den regelmessige 

gjennomgåelsen av listen over stoffer som er underlagt begrensning i vedlegg II. Med henblikk på ytterligere 

begrensninger bør stoffene som har vært gjenstand for tidligere vurderinger, undersøkes på nytt. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2011/65/EU er det holdt samråd med berørte parter, herunder markedsdeltakere, 

materialgjenvinnings- og behandlingsaktører, miljøorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og forbrukersammen-

slutninger, og det er foretatt en grundig vurdering. 

5) Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) og diisobutylftalat (DIBP) er stoffer som 

gir grunn til svært alvorlig bekymring. DIBP er et stoff som kan brukes som et erstatningsstoff for DBP, og har vært 

gjenstand for tidligere vurderinger som Kommisjonen har foretatt. Tilgjengelig dokumentasjon viser at bruken av disse 

fire stoffene i elektrisk og elektronisk utstyr kan ha en negativ virkning på materialgjenvinning, og på menneskers helse 

og miljøet ved avfallshåndtering av slikt utstyr. 

6) Erstatningsstoffer som har mindre negative virkninger finnes for DEHP, BBP, DBP og DIBP i de fleste typer elektrisk 

og elektronisk utstyr. Bruken av disse stoffene i elektrisk og elektronisk utstyr bør derfor begrenses. DEHP, BBP og 

DBP er allerede underlagt begrensning gjennom post 51 i vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(2), noe som innebærer at leketøy som inneholder DEHP, BBP eller DBP i en konsentrasjon som 

overstiger 0,1 vektprosent av det mykgjorte materialet, beregnet for de tre ftalatene sammenlagt, ikke kan bringes i 

omsetning på unionsmarkedet. For å unngå dobbelt regelverk bør begrensningen gjennom post 51 i vedlegg XVII til 

nevnte forordning derfor fortsette å være den eneste begrensningen som gjelder for DEHP, BBP og DBP i leketøy. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 4.6.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 34. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1) 
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7) For å gjøre overgangen enklere og for å redusere eventuelle sosioøkonomiske virkninger bør det gis en passende 

overgangsperiode for å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å søke om unntak fra begrensningene i samsvar med 

artikkel 5 i direktiv 2011/65/EU. Ved fastsettelse av overgangsperioden bør det tas hensyn til de lengre 

innovasjonssyklusene for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter. Begrensningen av bruken av 

DEHP, BBP, DBP og DIBP bør derfor også omfatte medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

og overvåkings- og kontrollinstrumenter, herunder industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, fra 22. juli 2021. 

8) For å unngå dobbelt regelverk og unødvendige byrder bør eventuelle tilpasninger av vedlegg III eller IV til direktiv 

2011/65/EU for å unnta bruksområder i forbindelse med DEHP eller DBP, foretas på en måte som sikrer sammenheng 

med håndteringen av tillatelser som er gitt i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, når disse stoffene skal inngå i 

elektrisk og elektronisk utstyr. Markedsdeltakere som vurderer å søke om unntak i henhold til direktiv 2011/65/EU, bør 

være klar over at disse unntakene kan omfatte hele livssyklusen for elektrisk og elektronisk utstyr, herunder 

framstillingsfasen. 

9) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2011/65/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 22. juli 2019. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Stoffer som er underlagt begrensning, som nevnt i artikkel 4 nr. 1, og høyeste konsentrasjonsverdier i 

vektprosent i homogene materialer 

Bly (0,1 %) 

Kvikksølv (0,1 %) 

Kadmium (0,01 %) 

Seksverdig krom (0,1 %) 

Polybromerte bifenyler (PBB) (0,1 %) 

Polybromerte difenyletere (PBDE) (0,1 %) 

Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) (0,1 %) 

Butylbenzylftalat (BBP) (0,1 %) 

Dibutylftalat (DBP) (0,1 %) 

Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %) 

Begrensningen av DEHP, BBP, DBP og DIBP bør omfatte medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

og overvåkings- og kontrollinstrumenter, herunder industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, fra 22. juli 2021. 

Begrensningen av DEHP, BBP, DBP og DIBP skal ikke omfatte kabler eller reservedeler for reparasjon, ombruk, oppgradering 

av funksjoner eller forbedring av kapasiteten av elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning før 22. juli 2019, og 

heller ikke medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, eller overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

herunder industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, som bringes i omsetning før 22. juli 2021. 

Begrensningen av DEHP, BBP og DBP skal ikke omfatte leketøy som allerede er underlagt begrensning av DEHP, BBP og 

DBP gjennom post 51 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.» 

 __________  


