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Znění navržené Komisí 

 

Pozměňovací návrh 

Látka Číslo CAS Číslo ES Zvláštní výjimka pro použití 

jako meziprodukt nebo jiná 

specifikace 

Bis(pentabromfe

nyl)ether 

(dekabromdifenyl 

ether; dekaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Pro účely této položky 

se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije 

pro koncentraci dekaBDE 

v látkách, pokud je rovna nebo 

menší než 10 mg/kg (0,001 % 

hmotnostních). 

   1a.  Pro účely položek tetra-

, penta-, hexa-, hepta- a 

dekaBDE se čl. 4 odst. 1 písm. 

b) použije pro jejich celkovou 

koncentraci do 1000 ppm 

hmotnostních, pokud jsou 

přítomny ve směsích nebo 

výrobcích. 

   Tento koncentrační limit 

podléhá posouzení dopadů a 

přezkumu ze strany Komise do 

... [pět let po vstupu tohoto 

nařízení v platnost]. 

   Posouzení dopadů je založeno 

na doporučeních agentury 

ECHA a Výboru pro 

nakládání s odpady. 

   2. Na základě výjimky 
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může být povolena výroba, 

uvedení na trh a použití 

dekaBDE: 

   a)  při výrobě letadla, u 

nějž byla podána žádost o 

schválení typu před datem 

vstupu v platnost a žádosti bylo 

vyhověno do prosince 2022, 

před 2. březnem 2027; 

   b) při výrobě náhradních 

dílů pro 

   i) letadlo, u nějž byla 

podána žádost o schválení 

typu před datem vstupu v 

platnost,  žádosti bylo 

vyhověno do prosince 2022,  

bylo vyrobeno před 2. březnem 

2027, a to až do konce 

životnosti tohoto letadla; 

   ii) motorová vozidla, na 

která se vztahuje směrnice 

2007/46/ES1a, vyrobená před... 

[datum vstupu tohoto nařízení 

v platnost], buď do roku 2036, 

nebo do konce životnosti 

těchto motorových vozidel, 

podle toho, které z uvedených 

dat nastane dříve. 

   3. Zvláštní výjimky pro 

náhradní díly k použití v 

motorových vozidlech 

uvedených v odst. 2 písm. b) 

bodě ii) se použijí v případě 

výroby a použití komerčního 

dekaBDE v rámci jedné či více 

z následujících kategorií: 

   i) hnací ústrojí a zařízení 

pod kapotou, jako jsou vnitřní 

i vnější kabely baterie, trubice 

mobilních klimatizačních 

systémů, hnací ústrojí, 

objímky výfuku, izolace pod 

kapotou, kabely a řemeny pod 

kapotou (kabely motoru 

apod.), snímače rychlosti, 
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hadice, moduly větrání a čidla 

klepání; 

   ii) prvky palivového 

systému, jako jsou palivové 

hadice, palivové nádrže a 

palivové nádrže umístěné na 

podvozku; 

   iii) pyrotechnická zařízení 

a části související s 

pyrotechnickými zařízeními, 

jako jsou kabely zapalování 

airbagů, potahy/látky sedadel 

(pouze v případě relevance pro 

airbagy) a airbagy (přední a 

boční); 

   iv) prvky systému zavěšení 

a interiéru, jako např. prvky 

vybavení, odhlučňovací 

materiály a bezpečnostní pásy; 

   v) vyztužené plasty 

(přístrojové desky a vnitřní 

vybavení); 

   vi) pod kapotou nebo 

přístrojovou deskou 

(svorkovnice/pojistkové 

skříňky, vysokoproudé dráty a 

kabelové opláštění (dráty 

zapalovací svíčky)); 

   vii) elektrické a 

elektronické zařízení (skříně a 

přihrádky na autobaterie, 

elektrické konektory řízení 

motoru, komponenty 

rádiových disků, navigační 

družicové systémy, globální 

polohové systémy a počítačové 

systémy); 

   viii) tkaniny, např. 

odkládací plocha za zadními 

sedadly, čalounění, obložení 

stropu, sedadla automobilu, 

opěrky hlavy, sluneční clony, 

výplně, koberečky. 

   3. Povoluje se výroba 
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dekaBDE a jeho použití při 

výrobě a uvádění na trh 

následujících výrobků: 

   a) výrobky uvedené na trh 

před... [datum vstupu tohoto 

nařízení v platnost]; 

   b) letadla vyrobená 

v souladu s pododstavcem 2 

písm. a); 

   c) náhradní díly na 

letadla vyrobené v souladu 

s odst. 2 písm. b); 

   d) elektrických 

a elektronických zařízení 

spadajících do působnosti 

směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2011/65/EU1b. 

   4. Pro účely této položky 

se „letadlem“ rozumí: 

   a) civilní letadlo vyrobené 

v souladu s typovým 

osvědčením vydaným podle 

nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 

č. 2018/11391c nebo v souladu 

se schválením návrhu 

vydaným podle vnitrostátních 

předpisů smluvního státu 

Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví nebo civilní 

letadlo, kterému smluvní stát 

Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví vydal osvědčení 

letové způsobilosti podle 

přílohy 8 Úmluvy 

o mezinárodním civilním 

letectví; 

   b) vojenské letadlo. 

   _________________ 

   1a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2007/46/ES ze dne 

5. září 2007, kterou se stanoví 
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rámec pro schvalování 

motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel, jakož 

i systémů, konstrukčních částí 

a samostatných technických 

celků určených pro tato 

vozidla (rámcová směrnice) 

(Úř. věst. L 263, 9.10.2007, 

s. 1). 

   1b Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2011/65/EU ze dne 8. června 

2011 o omezení používání 

některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických 

zařízeních (Úř. věst. L 174, 

1.7.2011, s. 88). 

   1c Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 

2018/1139 ze dne 4. července 

2018 o společných pravidlech 

v oblasti civilního letectví a 

o zřízení Agentury Evropské 

unie pro bezpečnost letectví, 

kterým se mění nařízení (ES) 

č. 2111/2005, (ES) 

č. 1008/2008, (EU) 

č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 

a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2014/30/EU a 2014/53/EU a 

kterým se zrušuje nařízení 

Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) 

č. 216/2008 a nařízení Rady 

(EHS) č. 3922/91 

(Úř. věst. L 212, 22.8.2018, 

s. 1). 

 

Or. en 

 

 


