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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2020/363 

av 17. desember 2019 

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

kjøretøyer med hensyn til bly og blyforbindelser i komponenter(*) 

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). I henhold til vedlegg II skal unntak 8(e), 8(f)(b) og 8(g) 

revideres i 2019. Unntak 8(j) bør også vurderes på nytt i lys av de nyeste opplysningene om teknisk og vitenskapelig 

utvikling. 

3) En vurdering av unntak 8(e) og 8(g) på bakgrunn av nevnte opplysninger ledet til den konklusjonen at det på nåværende 

tidspunkt ikke finnes egnede alternativer til å bruke bly i de materialene og komponentene som omfattes av disse 

unntakene. Det bør derfor fastsettes en frist for en ny revisjon av disse unntakene. Unntak 8(g) bør imidlertid 

spesifiseres ytterligere med et smalere virkeområde. For at bilbransjen skal kunne tilpasse seg disse endringene, bør det 

nåværende virkeområdet for unntak 8(g) opprettholdes for kjøretøyer som er typegodkjent før 1. oktober 2022, mens 

unntakets smalere virkeområde bør gjelde for kjøretøyer som er typegodkjent fra og med den datoen. 

4) Vurderingen av unntak 8(f)(b) ledet til den konklusjonen at bruken av bly i de anvendelsene som omfattes av nevnte 

unntak, ikke bør forlenges, ettersom det finnes alternativer til å bruke bly i disse anvendelsene. 

5) Vurderingen av unntak 8(j), som gjelder bruk av bly i loddemateriale for lodding av laminert glass, ledet til den 

konklusjonen at det for visse anvendelser finnes alternativer til å bruke bly i loddemateriale for lodding av laminert 

glass. Det er imidlertid visse glassruter og visse anvendelser der det på nåværende tidspunkt ikke er sikkert at det finnes 

egnede alternativer. Det bør derfor fastsettes et nytt, mer begrenset unntak 8(k) for disse glassrutene og anvendelsene. 

6) Unntak 8(j) gjelder bare for kjøretøyer som er typegodkjent før 1. januar 2020. For å sikre at det fortsatt vil være unntak 

for bruk av bly til glassruter og anvendelser der det på nåværende tidspunkt ikke er sikkert at det finnes egnede 

alternativer til bly, må det nye unntaket 8(k) få anvendelse så snart som mulig. Derfor bør dette direktivet tre i kraft så 

snart som mulig. 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 5.3.2020, s. 119, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

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

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/EF gjøres følgende endringer: 

1) Post 8(e) skal lyde: 

«8(e) Bly i loddematerialer med høy smeltetemperatur (dvs. 

blylegeringer som inneholder 85 vektprosent bly eller mer) 

(2) X» 

2) Post 8(f)(b) skal lyde: 

«8(f)(b) Bly i koblingssystemer med bøyelige stifter, bortsett 

fra i kontaktflater i koblingssystemer for kabelføringer i 

kjøretøy 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2024 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X» 

3) Post 8(g) skal lyde: 

«8(g)(i) Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk 

forbindelse mellom halvlederskive og substrat i Flip Chip-

pakker med integrerte kretser 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. oktober 2022 og reservedeler til 

disse kjøretøyene 

X 

8(g)(ii) Bly i loddemateriale til bruk for stabil elektrisk 

forbindelse mellom halvlederskive og substrat i Flip Chip-

pakker med integrerte kretser, der nevnte elektriske forbin-

delse består av ett av følgende: 

i) En halvlederteknologinode på 90 nm eller mer. 

ii) En enkelt skive på 300 mm2 eller mer i enhver halvleder-

teknologinode. 

iii) Stacked Die-pakker med skivestørrelse på 300 mm2 eller 

mer, eller silisiummellomlegg på 300 mm2 eller mer. 

(2) 

Gjelder for kjøretøyer typegodkjent fra 

og med 1. oktober 2022 og reservedeler 

til disse kjøretøyene 

X» 

4) Ny post 8(k) skal lyde: 

«8(k) Lodding av varmeanvendelser med en glødestrøm på  

0,5 A eller mer per loddefuge på enkeltruter av laminert glass 

med en tykkelse på høyst 2,1 mm. Dette unntaket omfatter 

ikke lodding på kontakter som er innkapslet i det 

mellomliggende polymerlaget. 

Kjøretøyer typegodkjent før  

1. januar 2024 og reservedeler til disse 

kjøretøyene 

X(4)» 

 


