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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/362 

av 17. desember 2019 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer med 

hensyn til unntaket for seksverdig krom som korrosjonshemmende stoff i kjølesystemer av karbonstål i 

absorpsjonskjøleskap i campingbiler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), særlig 

artikkel 4 nr. 2 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2000/53/EF skal medlemsstatene forby bruk av bly, kvikksølv, 

kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer som bringes i omsetning etter 1. juli 2003. 

2) Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF inneholder en liste over kjøretøymaterialer og -komponenter som er unntatt fra 

forbudet fastsatt i direktivets artikkel 4 nr. 2 bokstav a). Unntak 14 om bruk av seksverdig krom må endres for å skape 

sammenheng mellom ordlyden i det unntaket og ordlyden i lignende unntak om bruk av seksverdig krom fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU(2) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(3). 

3) Vurderingen av unntak 14 i lys av den tekniske og vitenskapelige utviklingen ledet til den konklusjonen at selv om 

stoffer som er egnede alternativer til seksverdig krom, er blitt tilgjengelige, kan de ikke brukes i produkter. Det antas at 

egnede alternativer til bruk av seksverdig krom kan bli tilgjengelige i framtiden. Det er derfor hensiktsmessig å dele opp 

det nåværende unntaket i tre underpunkter og fastsette en utløpsdato for to av unntakets underpunkter. 

4) Direktiv 2000/53/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2000/53/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 5. april 2020 vedta og kunngjøre de lovene og forskriftene som er nødvendige for å 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 116, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 186/2021 av 11. juni 2021 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. 

(2) 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). 

(3) 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 kommisjons-

direktiv 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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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktivet, 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 direktivet omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktivet trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktivet er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 17. desember 2019. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2000/53/EØF skal post 14 lyde: 

«14. Seksverdig krom som korrosjonshemmende stoff 

(høyst 0,75 vektprosent i kjølemiddelet) i kjølesystemet 

av karbonstål i absorpsjonskjøleskap som er 

i) konstruert for helt eller delvis å fungere med et 

elektrisk varmeanlegg med gjennomsnittlig utnyttet 

elektrisk inngangseffekt < 75 W ved konstante 

driftsforhold, 

ii) konstruert for helt eller delvis å fungere med et 

elektrisk varmeanlegg med gjennomsnittlig utnyttet 

elektrisk inngangseffekt ≥ 75 W ved konstante 

driftsforhold, 

iii) konstruert for helt å fungere med et ikke-elektrisk 

varmeanlegg. 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2020 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2026 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X» 

 


