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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2017/2102 

av 15. november 2017 

om endring av direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og 

elektronisk utstyr(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(3) om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i 

elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) skal Kommisjonen undersøke behovet for å endre nevnte direktivs virkeområde 

med hensyn til det elektriske og elektroniske utstyret som omfattes av direktivet, og eventuelt framlegge et forslag til 

regelverk om ytterligere utelukkelser i forbindelse med utstyret. 

2) Virksomhet på sekundærmarkedet for EEE, som omfatter reparasjon, utskifting av reservedeler, istandsetting og ombruk 

samt ettermontering, bør lettes for å fremme sirkulær økonomi i Unionen. Det bør sikres et høyt nivå for vern av 

menneskers helse og miljøet, herunder gjennom en miljømessig forsvarlig materialutnytting og sluttbehandling av EEE-

avfall. Enhver unødvendig administrativ byrde på markedsdeltakerne bør unngås. I samsvar med direktiv 2011/65/EU 

kan EEE som lå utenfor virkeområdet for europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF(4), men som ikke ville være i 

samsvar med direktiv 2011/65/EU, fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet til 22. juli 2019. Etter den datoen er både 

førstegangsomsetning av og sekundærmarkedsvirksomhet med ikke-samsvarende EEE forbudt. Et slikt forbud mot 

sekundærmarkedsvirksomhet er uforenlig med de allmenne prinsippene som ligger til grunn for Unionens bestemmelser 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om produkter, og bør derfor fjernes. 

3) Bestemte grupper nisjeprodukter bør utelukkes fra virkeområdet for direktiv 2011/65/EU, ettersom inkludering av dem 

ikke vil gi miljømessige eller helsemessige fordeler av betydning, og vil medføre uløselige samsvarsproblemer eller 

markedsvridninger som ikke kan håndteres effektivt gjennom unntaksordningen fastsatt i direktivet. 

4) Ved produksjon av orgelpiper brukes det en bestemt type blybasert legering som det hittil ikke er funnet noe alternativ 

til. De fleste pipeorgler holdes på samme sted i århundrer og utskiftingshyppigheten er ubetydelig. Pipeorgler bør derfor 

utelukkes fra virkeområdet for direktiv 2011/65/EU, ettersom fordelen ved å inkludere dem med henblikk på erstatning 

av bly vil være ubetydelig.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 21.11.2017, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2018 av 23. mars 2018 

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

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 24. 

(1) EUT C 345 av 13.10.2017, s. 110. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. oktober 2017 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. oktober 2017. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

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

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk 

utstyr (EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19). 
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5) Direktiv 2011/65/EU gjelder for ikke-veigående mobile maskiner med en egen kraftforsyning, som utelukkende gjøres 

tilgjengelige for yrkesmessig bruk. Imidlertid produseres visse typer ikke-veigående mobile maskiner i to versjoner på 

samme produksjonslinje, og kraftkilden (enten intern eller ekstern) er den eneste forskjellen mellom dem. Disse 

versjonene bør behandles på samme måte i henhold til nevnte direktiv. Ikke-veigående mobile maskiner med framdrifts-

system som drives av en ekstern kraftkilde, bør derfor også utelukkes fra virkeområdet for direktiv 2011/65/EU. 

6) For alle relevante EEE-kategorier, som angitt i vedlegg I til direktiv 2011/65/EU, bør vilkårene for å unnta ombrukte 

reservedeler som er gjenvunnet fra EEE, angis tydelig. Ettersom unntak fra begrensningen av bruk av visse farlige 

stoffer bør ha begrenset varighet, bør den lengste gyldighetstiden for eksisterende unntak også angis tydelig for alle 

relevante EEE-kategorier, herunder kategori 11. 

7) Når en søknad om fornying av et unntak inngis, skal Kommisjonen treffe en beslutning senest seks måneder før 

utløpsdatoen for det eksisterende unntaket, med mindre særlige omstendigheter berettiger en annen frist. Det er ikke 

fastsatt noen frist for Kommisjonen til å treffe beslutning om søknader om nye unntak. Ifølge Kommisjonens rapport av 

18. april 2016 til Europaparlamentet og Rådet om utøvelsen av den myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som er 

gitt Kommisjonen i henhold til direktiv 2011/65/EU, har nevnte frist vist seg å være umulig å overholde i praksis, 

ettersom en rekke obligatoriske saksbehandlingstrinn må følges ved vurdering av søknader om fornying av unntak.  

I tillegg til at fristen ikke tilfører noen merverdi til den eksisterende prosedyren for vurdering av søknader om fornying, 

medfører den usikkerhet for foretak og andre berørte parter fordi den ikke er praktisk mulig å overholde. På den annen 

side blir kontinuiteten i virksomheten sikret, ettersom markedsoperatørene kan stole på at et eksisterende unntak forblir 

gyldig til det treffes en beslutning om søknaden om fornying. Bestemmelsen om denne fristen bør derfor utgå. 

Kommisjonen bør imidlertid kort tid etter at den har mottatt søknaden, gi søkeren, medlemsstatene og 

Europaparlamentet en tidsplan for vedtakelsen av sin beslutning om søknaden. Videre bør det ved den generelle 

revisjonen av direktiv 2011/65/EU som Kommisjonen skal gjennomføre innen 22. juli 2021, fastsettes en realistisk frist 

for Kommisjonen til å treffe beslutning om en søknad om fornying av et unntak før utløpet av gjeldende unntak. 

8) Ettersom målene for dette direktiv, som er å bidra til vern av menneskers helse og en miljømessig forsvarlig 

materialutnytting og sluttbehandling av EEE-avfall ved å begrense bruken av farlige stoffer i EEE, ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene, fordi ulikheter i de lovene og forskriftene som vedtas av medlemsstatene, kan 

skape handelshindringer og konkurransevridninger i Unionen, og dermed kan ha direkte innvirkning på det indre 

marked, men snarere, på grunn av problemets omfang og dets virkninger på annet unionsregelverk om materialutnytting 

og sluttbehandling av avfall og områder av felles interesse, f.eks. vern av menneskers helse, bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2011/65/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 utgår. 

b) I nr. 4 skal ny bokstav lyde: 

«k) pipeorgler.». 

2) Artikkel 3 nr. 28 skal lyde: 

«28) «ikke-veigående mobil maskin som utelukkende gjøres tilgjengelig for yrkesmessig bruk» maskin med intern 

kraftkilde eller med et framdriftssystem som drives av en ekstern kraftkilde hvis drift krever enten mobilitet eller 

kontinuerlig eller halvkontinuerlig forflytning mellom en rekke faste arbeidssteder mens arbeidet pågår, og som 

utelukkende gjøres tilgjengelig for yrkesmessig bruk.».  
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3) I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 3 skal lyde: 

«3. Nr. 1 får anvendelse på medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter som bringes i omsetning fra 

22. juli 2014, på medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som bringes i omsetning fra 22. juli 2016, på industrielle 

overvåkings- og kontrollinstrumenter som bringes i omsetning fra 22. juli 2017 og på alt annet EEE som lå utenfor 

virkeområdet for direktiv 2002/95, og som bringes i omsetning fra 22. juli 2019.». 

b) I nr. 4 skal ny bokstav lyde: 

«ea) Alt annet EEE som lå utenfor virkeområdet for direktiv 2002/95/EF, og som bringes i omsetning før 22. juli 2019,». 

c) Nr. 5 skal lyde: 

«5. Forutsatt at ombruken finner sted i kontrollerbare, lukkede retursystemer mellom bedrifter, og at ombruk av 

reservedeler meldes til forbrukeren, får nr. 1 ikke anvendelse på ombrukte reservedeler som er 

a) gjenvunnet fra EEE brakt i omsetning før 1. juli 2006, og som brukes i EEE brakt i omsetning før 1. juli 2016, 

b) gjenvunnet fra medisinsk utstyr eller overvåkings- og kontrollinstrumenter brakt i omsetning før 22. juli 2014, og 

som brukes i EEE brakt i omsetning før 22. juli 2024, 

c) gjenvunnet fra medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk brakt i omsetning før 22. juli 2016, og som brukes i EEE 

brakt i omsetning før 22. juli 2026, 

d) gjenvunnet fra industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter brakt i omsetning før 22. juli 2017, og som brukes 

i EEE brakt i omsetning før 22. juli 2027, 

e) gjenvunnet fra alt annet EEE som lå utenfor virkeområdet for direktiv 2002/95/EF, og som bringes i omsetning før 

22. juli 2019 og brukes i EEE brakt i omsetning før 22. juli 2029.». 

4) I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

«For unntak oppført i vedlegg III per 21. juli 2011, med mindre en kortere periode er angitt, skal den lengste 

gyldighetstiden som kan fornyes, være 

a) fem år fra 21. juli 2011 for kategori 1–7 og kategori 10 i vedlegg I, 

b) sju år fra de aktuelle datoene fastsatt i artikkel 4 nr. 3 for kategori 8 og 9 i vedlegg I, og 

c) fem år fra 22. juli 2019 for kategori 11 i vedlegg I.». 

b) I nr. 4 skal ny bokstav lyde: 

«ba) innen én måned etter mottak av en søknad gi søkeren, medlemsstatene og Europaparlamentet en tidsplan for 

vedtakelsen av sin beslutning om søknaden,». 

c) I nr. 5 annet ledd utgår første punktum. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 12. juni 2019 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

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. 
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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 Strasbourg 15. november 2017. 

For Europaparlamentet 

A. TAJANI 

President 

For Rådet 

M. MAASIKAS 

Formann 

 __________  


