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Komisjoni ettepanek 

 

Muudatusettepanek 

Aine CASi nr EÜ nr Konkreetne erand 

vahepealseks kasutamiseks või 

muu täpsustus 

Bis(pentabromof

enüül)eeter 

(dekabromodifen

üüleeter, deka-

BDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Käesoleva kande puhul 

kohaldatakse artikli 4 lõike 1 

punkti b deka-BDE suhtes, 

mille kontsentratsioon on 10 

mg/kg (0,001 massiprotsenti) 

või vähem ja mis esineb 

ainena. 

   1 a.  Tetra-, penta-, heksa-, 

hepta- ja deka-BDE kohta 

käivate kannete puhul 

kohaldatakse artikli 4 lõike 1 

punkti b kontsentratsioonide 

suhtes tervikuna kuni 1000 

ppm massist, kui need 

esinevad segudes või toodetes. 

   Komisjon viib läbi selle 

kontsentratsiooni piirmäära 

mõjuhinnangu ja vaatab 

piirmäära läbi hiljemalt ... [viis 

aastat pärast käesoleva määruse 

jõustumise kuupäeva]. 

   Mõju hindamise aluseks on 

ECHA ja jäätmeküsimuste 

komitee soovitused. 
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   2. Erandkorras võib 

lubada deka-BDEsid toota, 

turule lasta ja kasutada 

   a)  enne 2. märtsi 2027 

selliste õhusõidukite 

valmistamisel, mille jaoks on 

tüübikinnitust taotletud enne 

jõustumiskuupäeva ja mille 

jaoks see on saadud enne 

detsembrit 2022; 

   b) varuosade 

valmistamisel ühele 

järgnevatest: 

   i) enne 2. märtsi 2027 

toodetud õhusõidukile, mille 

jaoks on tüübikinnitust 

taotletud enne 

jõustumiskuupäeva ja mille 

jaoks see on saadud enne 

detsembrit 2022, kuni selliste 

õhusõidukite kasutusaja 

lõpuni; 

   ii) mootorsõidukitele, mis 

kuuluvad Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2007/46/EÜ1a 

kohaldamisalasse ja mis on 

toodetud enne ... [käesoleva 

määruse jõustumiskuupäev], 

kas kuni aastani 2036 või 

selliste mootorsõidukite 

kasutusaja lõpuni, sõltuvalt 

sellest, kumb kuupäev on 

varasem. 

   3. Lõike 2 punkti b 

alapunktis ii osutatud 

mootorsõidukites 

kasutamiseks mõeldud 

varuosade konkreetseid 

erandeid kohaldatakse 

kaubandusliku deka-BDE 

tootmise ja kasutamise suhtes, 

mis kuulub ühte või mitmesse 

järgmisse kategooriasse: 

   i) jõuülekanne ja nn 
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mootorikaanealused seadised 

nagu aku massijuhtmed, aku 

ühendusjuhtmed, sõiduki 

kliimaseadme voolikud, 

jõuülekanded, 

väljalaskekollektori puksid, 

mootorikaanealune 

isolatsioon, juhtmestik ja 

juhtmekomplektid 

(mootorijuhtmestik jne), 

kiirusandurid, voolikud, 

ventilaatorimoodulid ja 

detonatsiooniandurid; 

   ii) kütusesüsteemi 

seadised nagu kütusevoolikud, 

-paagid ja sõidukikerealused 

kütusepaagid; 

   iii) pürotehnilised seadmed 

ning seadised, mida mõjutavad 

turvapadja süütekaablid, 

istmekatted / -kangad (üksnes 

siis, kui need on olulised 

turvapadja jaoks) ja 

turvapadjad (esi- ja 

külgturvapadjad); 

   iv) vedrustus ja sisemus, 

näiteks siseviimistluse osad, 

akustilised materjalid ja 

turvavööd; 

   v) tugevdatud plast 

(armatuurlauad ja 

sisevooderdus); 

   vi) mootorikaanealused 

või armatuurlauaseadised 

(klemmiplokid/sulavkaitsekorg

id, kõrgepingejuhtmed ja 

kaablikate (süüteküünla 

juhtmed)); 

   vii) elektri- ja 

elektroonikaseadmed 

(patareide ja akude katted ja 

salved, mootori juhtimise 

süsteemi elektrilised 

ühendused, raadiosideseadiste 

osad, satelliitnavigatsiooni 
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süsteemid, globaalse 

positsioneerimise süsteemid ja 

arvutisüsteemid); 

   viii) kangas, näiteks 

tagumine tekk, polster, autolae 

kattematerjal, autoistmed, 

peatoed, päikesesirmid, 

vooderduspaneelid, vaibad. 

   3. deka-BDE tootmine ja 

kasutamine on lubatud 

järgmiste toodete tootmisel ja 

turulelaskmisel: 

   a) tooted, mis on lastud 

turule enne ... [käesoleva 

määruse jõustumise kuupäev]; 

   b) kooskõlas punkti 2 

alapunktiga a toodetud 

õhusõidukid; 

   c) kooskõlas punkti 2 

alapunktiga b toodetud 

õhusõidukite varuosad; 

   d) elektri- ja 

elektroonikaseadmed, mis 

kuuluvad Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2011/65/EL1b 

kohaldamisalasse. 

   4. Käesolevas kandes 

tähendab „õhusõiduk“ üht 

järgnevatest: 

   a) tsiviillennunduses 

kasutatav õhusõiduk, mis on 

valmistatud kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse 

(EL) 2018/11391c alusel 

väljastatud tüübisertifikaadiga 

või Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse 

Organisatsiooni (ICAO) 

osalisriigi riigisiseste 

õigusnormidega kooskõlas 

väljastatud 

konstruktsioonitüübi 
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kinnitusega või millele ICAO 

osalisriik on rahvusvahelise 

tsiviillennunduse 

konventsiooni 8. lisa kohaselt 

väljastanud lennukõlblikkuse 

sertifikaadi; 

   b) sõjalennuk. 

   _________________ 

   1a Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 5. septembri 2007. 

aasta direktiiv 2007/46/EÜ, 

millega kehtestatakse 

raamistik mootorsõidukite ja 

nende haagiste ning selliste 

sõidukite jaoks mõeldud 

süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestike kinnituse kohta 

(raamdirektiiv) (ELT L 263, 

9.10.2007, lk 1). 

   1b Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 8. juuni 2011. aasta 

direktiiv 2011/65/EL teatavate 

ohtlike ainete kasutamise 

piiramise kohta elektri- ja 

elektroonikaseadmetes (ELT 

L 174, 1.7.2011, lk 88). 

   1c Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 4. juuli 2018. aasta 

määrus (EL) 2018/1139, mis 

käsitleb tsiviillennunduse 

valdkonna ühisnorme ja 

millega luuakse Euroopa 

Liidu Lennundusohutusamet 

ning millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusi (EÜ) 

nr 2111/2005, (EÜ) 

nr 1008/2008, (EL) 

nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 

ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 

2014/30/EL ning 2014/53/EL 

ning tunnistatakse kehtetuks 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrused (EÜ) 

nr 552/2004 ja (EÜ) 



 

AM\1168496ET.docx  PE624.214v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

nr 216/2008 ning nõukogu 

määrus (EMÜ) nr 3922/91 

(ELT L 212, 22.8.2018, lk 1). 

 

Or. en 

 


