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Παράρτημα I – μέρος A – σειρά 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογία 

Ουσία Αριθ. CAS Αριθ. ΕΚ Ειδική εξαίρεση για 

ενδιάμεση χρήση ή άλλη 

ειδική διάταξη 

Δις(πενταβρωμο

φαινυλικός) 

αιθέρας 

(δεκαβρωμοδιφα

ινυλαιθέρας· 

decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Για τους σκοπούς της 

παρούσας καταχώρισης, το 

άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο β) εφαρμόζεται σε 

συγκεντρώσεις 

δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα οι 

οποίες δεν υπερβαίνουν τα 10 

mg/kg (0,001 % κατά βάρος), 

σε ουσίες. 

   1α.  Για τους σκοπούς των 

καταχωρίσεων για τον τετρα-, 

πεντα-, εξα-, επτα- και 

δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα, το 

στοιχείο β) το άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχείο β) 

εφαρμόζεται σε 

συγκεντρώσεις στο σύνολό 

τους έως και 1000 ppm κατά 

βάρος όταν είναι παρούσες σε 

μείγματα ή αντικείμενα. 

   Το εν λόγω όριο 

συγκέντρωσης υποβάλλεται σε 

εκτίμηση επιπτώσεων και 

επανεξέταση από την 

Επιτροπή έως τις... [5 έτη από 
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την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού]. 

   Η εκτίμηση επιπτώσεων 

βασίζεται στις συστάσεις του 

ECHA και της Επιτροπής για 

τα Απόβλητα. 

   2. Κατά παρέκκλιση, 

επιτρέπεται η παραγωγή, 

διάθεση στην αγορά και 

χρήση του 

δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα: 

   α)  στην παραγωγή 

αεροσκάφους πριν από τη 2α 

Μαρτίου 2027, βάσει αίτησης 

έγκρισης που έχει υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος και έχει 

παραληφθεί πριν από τον 

Δεκέμβριο του 2022· 

   β) στην κατασκευή 

ανταλλακτικών για 

οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα: 

   i) αεροσκάφος που έχει 

κατασκευαστεί πριν από την 

2α Μαρτίου 2027, βάσει 

αίτησης έγκρισης που έχει 

υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος 

και έχει παραληφθεί πριν από 

τον Δεκέμβριο του 2022, μέχρι 

το τέλος της ωφέλιμης ζωής 

του εν λόγω αεροσκάφους· 

   ii) μηχανοκίνητα οχήματα 

που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 

2007/46/ΕΕ1α του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, που 

έχουν κατασκευαστεί πριν από 

τις ... [ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], είτε μέχρι το 

2036 είτε μέχρι το τέλος της 

ωφέλιμης ζωής των εν λόγω 
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μηχανοκίνητων οχημάτων, 

ανάλογα με το ποια 

ημερομηνία είναι 

προγενέστερη. 

   3. Οι ειδικές εξαιρέσεις 

για τα ανταλλακτικά που 

χρησιμοποιούνται σε 

μηχανοκίνητα οχήματα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 

2 στοιχείο β) σημείο ii), 

ισχύουν για την παραγωγή και 

τη χρήση εμπορικού 

δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα 

που εμπίπτει σε μία ή 

περισσότερες από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

   i) σύστημα μετάδοσης 

κίνησης και εφαρμογές «κάτω 

από το καπό» όπως καλώδια 

μπαταρίας, καλώδια 

ενδοσύνδεσης μπαταρίας, 

σωλήνας κινητών 

κλιματιστικών (MAC), 

συστήματα μετάδοσης 

κίνησης, δακτύλιοι πολλαπλής 

εξαγωγής, μόνωση «κάτω από 

το καπό», καλωδίωση και 

πλεξούδες καλωδίων «κάτω 

από το καπό» (καλωδίωση 

κινητήρα, κ.λπ.), αισθητήρες 

ταχύτητας, εύκαμπτοι 

σωλήνες, ανεμιστήρες και 

αισθητήρες κρουστικής 

καύσης· 

   ii) εφαρμογές συστήματος 

καυσίμου, όπως σωληνάκια 

καυσίμου, δεξαμενές 

καυσίμου και δεξαμενές 

καυσίμου κάτω από το 

αμάξωμα· 

   iii) είδη πυροτεχνίας και 

εφαρμογές που επηρεάζονται 

από είδη πυροτεχνίας όπως 

καλώδια ανάφλεξης 

αερόσακων, 

καλύμματα/υφάσματα 
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καθισμάτων (μόνο εάν 

σχετίζονται με τον αερόσακο) 

και αερόσακοι (εμπρόσθιοι 

και πλευρικοί)· 

   iv) ανάρτηση και 

εσωτερικές εφαρμογές, όπως 

διακοσμητικά στοιχεία, 

ηχοαπορροφητικό υλικό και 

ζώνες ασφαλείας· 

   v) ενισχυμένα πλαστικά 

(πίνακες οργάνων και 

εσωτερική επένδυση)· 

   vi) «κάτω από το καπό ή 

τον πίνακα» 

(τερματικά/πλακέτες 

ασφαλειών, καλώδια υψηλής 

έντασης ρεύματος και χιτώνες 

καλωδίου (καλώδια 

σπινθηριστών))· 

   vii) ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

(θήκες και κιβώτια 

μπαταριών, ηλεκτρικές 

συνδέσεις ελέγχου του 

κινητήρα, κατασκευαστικά 

στοιχεία ραδιοσυστημάτων με 

δυνατότητα αναπαραγωγής 

δίσκων, συστήματα 

δορυφορικής πλοήγησης, 

συστήματα εντοπισμού θέσης 

και υπολογιστικά συστήματα)· 

   viii) υφάσματα, όπως 

καλύμματα χώρου 

αποσκευών, εγκατάσταση 

ταπετσαρίας, επενδύσεις 

εσωτερικού χώρου, 

καθίσματα αυτοκινήτων, 

στηρίγματα κεφαλής, 

αλεξήλια (σκιάδια), εσωτερικά 

διαχωριστικά και καλύμματα 

δαπέδου. 

   3. Επιτρέπεται η 

παραγωγή 

δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα 

και η χρήση του στην 
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παραγωγή και τη διάθεση 

στην αγορά για τα ακόλουθα 

αντικείμενα: 

   α) αντικείμενα που 

διατίθενται στην αγορά πριν 

από τις ... [ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]· 

   β) αεροσκάφη που 

παράγονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 στοιχείο α)· 

   γ) ανταλλακτικά 

αεροσκαφών που παράγονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 

στοιχείο β)· 

   δ) είδη ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού που 

εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 

2011/65/ΕΕ1β  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου. 

   4. Για τους σκοπούς του 

παρόντος σημείου ως 

«αεροσκάφος» νοείται ένα 

από τα ακόλουθα: 

   α) πολιτικό αεροσκάφος 

το οποίο έχει παραχθεί 

σύμφωνα με πιστοποιητικό 

τύπου που έχει εκδοθεί 

σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 2018/11391γ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου ή με 

έγκριση σχεδιασμού που έχει 

εκδοθεί σύμφωνα με τους 

εθνικούς κανονισμούς 

συμβαλλόμενου μέλους της 

Διεθνούς Οργάνωσης 

Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΔΟΠΑ), ή για το οποίο έχει 

εκδοθεί πιστοποιητικό 

αξιοπλοΐας από συμβαλλόμενο 

κράτος της ΔΟΠΑ σύμφωνα 

με το παράρτημα 8 της 
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σύμβασης για τη διεθνή 

πολιτική αεροπορία· 

   β) στρατιωτικό 

αεροσκάφος. 

   _________________ 

   1α Οδηγία 2007/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 5ης 

Σεπτεμβρίου 2007, για τη 

θέσπιση πλαισίου για την 

έγκριση των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και των 

ρυμουλκουμένων τους, και 

των συστημάτων, 

κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών 

μονάδων που προορίζονται 

για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-

πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 

9.10.2007, σ. 1). 

   1β Οδηγία 2011/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 8ης 

Ιουνίου 2011, για τον 

περιορισμό της χρήσης 

ορισμένων επικίνδυνων 

ουσιών σε ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΕΕ L 

174 της 1.7.2011, σ. 88). 

   1γ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 

του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 

2018, για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων στον τομέα της 

πολιτικής αεροπορίας και την 

ίδρυση Οργανισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Αεροπορική Ασφάλεια, και για 

την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 

1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 

996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 

και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ 

και 2014/53/ΕΕ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, καθώς 

και για την κατάργηση των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 

216/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

3922/91 του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 

1). 

 

Or. en 

 

 


