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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2017/1975 

av 7. august 2017 

om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmium i fargekonverterende lysemitterende dioder 

(LED) til bruk i skjermsystemer(*) 

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 5 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2011/65/EU pålegges medlemsstatene å sikre at elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning, 

ikke inneholder kadmium. 

2) I nr. 39 i vedlegg III til direktiv 2011/65/EF fastsettes unntak fra forbudet fram til 1. juli 2014 for bruk av kadmium i 

fargekonverterende lysemitterende dioder (LED) til belysnings- og skjermsystemer. Kommisjonen mottok en søknad 

om fornyelse av dette unntaket før 1. januar 2013, i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2011/65/EU. 

3) Fargekonverterende lysdioder som bruker kvanteprikker, har vist seg å ha fordeler sammenlignet med tidligere teknologi 

med hensyn til energieffektivitet og fargeytelse. Samlet sett er bruken av kadmiumbaserte kvanteprikker i bildeskjermer 

positiv på grunn av deres lavere energiforbruk sammenlignet med nåværende tilgjengelige alternative teknologier. De 

samlede negative virkningene på miljø, helse og forbrukersikkerhet forbundet med å erstatte kadmiumbaserte kvanteprikker 

i bildeskjermer der kvanteprikker benyttes, vil trolig være større enn de samlede fordelene for miljø, helse og forbruker-

sikkerhet. 

4) Bruk av kadmiumselenid i kadmiumbaserte halvledende nanokrystallinske kvanteprikker for frekvenstransformasjon 

(«downshifting») til bruk i bildeskjermer bør derfor unntas fra forbudet i en periode på to år etter kunngjøringen av det 

delegerte direktivet i Den europeiske unions tidende. Den korte gyldighetstiden for unntaket vil sannsynligvis ikke ha 

negative konsekvenser for nyskaping og for utviklingen av kadmiumfrie alternativer. 

5) Lysdioder med kadmiumbaserte kvanteprikker for belysningsformål er ennå ikke tilgjengelige på markedet og deres 

potensielle fordeler sammenlignet med eksisterende teknologier er ikke tilstrekkelig målbare, så en fornyelse av 

unntaket med hensyn til belysningsformål er ikke berettiget. 

6) Vedlegg III til direktiv 2011/65/EF bør derfor endres – 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til direktiv 2011/65/EU endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 31.10.2017, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 98 av 12.12.2019, s. 27. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 20. november 2018 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

De skal anvende disse bestemmelsene fra 21. november 2018. 

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 bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III til direktiv 2011/65/EU skal nr. 39 lyde: 

«39a) Kadmiumselenid i kadmiumbaserte halvledende nano-

krystallinske kvanteprikker for frekvenstransformasjon 

(«downshifting») til bruk i skjermbelysning (< 0,2 μg Cd 

per mm2 lysemitterende areal) 

Utløper for alle kategorier 31. oktober 2019.» 

 


