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Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

Utkom från trycket
den 26 april 2005

utfärdad den 14 april 2005.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter
dels att 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 11 a–11 c §§,
och närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 §2 Denna förordning gäller vid sidan av förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om
1. kadmiumämnen,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom och andra kemiska produkter i
elektriska och elektroniska produkter,
5. tungmetaller i förpackningar,
6. ammunition som innehåller bly, och
7. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer
som omfattas av livsmedelslagen (1971:511), läkemedelslagen (1992:859)
eller lagen (1985:295) om foder.

Kemiska produkter i elektriska och elektroniska produkter
11 a § Oavsett vad som följer av 3, 4, 9 och 11 §§ får kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar inte ingå i varor som släpps ut på marknaden om varorna är
1. elektriska eller elektroniska produkter som ingår i någon av produktkategorierna 1–7 eller 10 i bilaga 1 till förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter,
2. belysningsarmaturer för användning i hushåll, eller
3. glödlampor.
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (EUT L 37, 13.2.2003, s. 19, Celex 32002L0095).
2
Senaste lydelse 2002:273.
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11 b § Förbudet i 11 a § gäller inte
1. reservdelar avsedda för reparation eller återanvändning av elektriska
och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juli
2006,
2. produkter som ingår eller som tillverkas och säljs enbart för att ingå
som en del av en vara som inte omfattas av 11 a §, eller
3. produkter eller delar till produkter som har samband med skydd av väsentliga säkerhetsintressen hos en medlemsstat i Europeiska unionen, vapen,
ammunition eller krigsmateriel, om produkterna tillverkats för ett specifikt
militärt ändamål.
11 c § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om maximikoncentrationer och undantag från 11 a §, om sådan föreskrifter är förenliga med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003
om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter3.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006 i fråga om 11 a och
11 b §§ och i övrigt den 13 augusti 2005.
På regeringens vägnar
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