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Tarkistus  30 

Julie Girling 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0336/2018 

Julie Girling 

Pysyvät orgaaniset yhdisteet 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – A osa – 24 a rivi (uusi) 

 

Komission teksti 

 

Tarkistus 

Aine CAS-

numero 

EY-numero Yksittäinen vapautus: käyttö 

välituotteena tai muu 

määritetty käyttö 

Bis(pentabromife

nyyli)eetteri 

(dekabromidifeny

ylieetteri; 

dekaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Tässä kohdassa 

4 artiklan 1 kohdan 

b alakohtaa sovelletaan 

aineena esiintyvään 

dekaBDE:hen, kun sen 

pitoisuus on enintään 

10 mg/kg (0,001 

painoprosenttia). 

   1 a.  Tässä kohdassa 

4 artiklan 1 kohdan b 

alakohtaa sovelletaan kaikkiin 

aineena esiintyviin tetra-, 

penta-, hexa-, hepta- ja deca 

BDE:ihin, kun aineen tai 

seoksen enimmäispitoisuus on 

enintään 1000 ppm. 

   Komissio toteuttaa tämän 

enimmäispitoisuuden 

vaikutustenarvioinnin ja 

tarkistaa sitä [viiden vuoden 

kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta]. 

   Vaikutustenarviointi perustuu 

Euroopan kemikaaliviraston 

ja jätehuoltoa käsittelevän 
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komitean suosituksiin.  

   2. Säännöksestä poiketen 

sallitaan dekaBDE:n 

valmistus, markkinoille 

saattaminen ja käyttö: 

   a)  sellaisen ilma-aluksen 

valmistukseen ennen 2 päivää 

maaliskuuta 2027, jolle on 

haettu tyyppihyväksyntää 

ennen voimaantulopäivää ja 

jolle on saatu 

tyyppihyväksyntä ennen 

joulukuuta 2022; 

   b) varaosien 

valmistukseen, kun ne on 

tarkoitettu johonkin 

seuraavista: 

   i) ennen 2 päivää 

maaliskuuta 2027 valmistettu 

ilma-alus, jolle on haettu 

tyyppihyväksyntää ennen 

voimaantulopäivää ja jolle on 

saatu tyyppihyväksyntä ennen 

joulukuuta 2022, ilma-aluksen 

käyttöiän päättymiseen 

saakka; 

   ii) Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 

2007/46/EY1 a soveltamisalaan 

kuuluvat moottoriajoneuvot, 

jotka on valmistettu ennen ... 

päivää ...kuuta ... [tämän 

asetuksen voimaantulopäivä], 

joko vuoteen 2036 saakka tai 

näiden moottoriajoneuvojen 

käyttöiän päättymiseen saakka 

sen mukaan, kumpi näistä 

ajankohdista on aiempi. 

   3. Kaupallisen 

dekaBDE:n tuotantoon ja 

käyttöön 2 kohdan 

b alakohdan ii alakohdassa 

tarkoitettujen 

moottoriajoneuvojen 

varaosissa sovelletaan erityisiä 
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poikkeuksia silloin, kun 

kyseessä on yksi tai useampi 

seuraavista luokista: 

   i) voimalaitteeseen 

liittyvät ja moottoritilan 

kannen alla olevat osat, kuten 

akun massa- ja 

liitäntäjohdotus, ajoneuvojen 

ilmastointijärjestelmien 

(MAC) putket, voimalaitteet, 

pakosarjan holkit, 

moottoritilan kannen 

sisäeristys, moottoritilan 

kannen alla olevat johdot ja 

kaapelointi (moottorin 

johdotus jne.), nopeusanturit, 

letkut, tuuletinmoduulit ja 

nakutusanturit; 

   ii) polttoainejärjestelmän 

osat, kuten polttoaineletkut ja 

polttoainesäiliöt, myös korin 

alla olevat polttoainesäiliöt; 

   iii) pyrotekniset laitteet ja 

sovellukset, joihin pyrotekniset 

laitteet vaikuttavat, kuten 

turvatyynyjen sytytyskaapelit, 

istuinpäällysteet ja -kankaat 

(vain jos merkitystä 

turvatyynyjen kannalta) ja 

turvatyynyt (etu- ja 

sivutyynyt); 

   iv) jousituksessa ja 

sisustuksessa käytettävät osat, 

kuten verhoiluun liittyvät osat, 

akustinen materiaali ja 

turvavyöt; 

   v) lujitemuovit 

(kojelaudat ja sisäverhoilu); 

   vi) käyttö moottoritilan 

kannen tai kojelaudan alla 

(jakorasiat/sulakerasiat, 

korkean ampeeriarvon johdot 

ja kaapelivaipat 

(sytytystulppien johdot)); 
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   vii) sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet 

(akkukotelot ja akkuhyllyt, 

moottorinohjauksen 

sähkökytkinosat, radiolevyjen 

osat, 

satelliittipaikannusjärjestelmät

, GPS-paikantimet ja 

tietokonejärjestelmät); 

   viii) verhoilukankaat, kuten 

hattuhyllyt, sisäverhoilu, 

kattoverhoilu, auton istuimet, 

niskatuet, häikäisysuojat, 

verhoilupaneelit ja matot. 

   3. DekaBDE:n valmistus 

ja sen käyttö ja markkinoille 

saattaminen sallitaan 

seuraavissa tavaroissa: 

   a) tavarat, jotka on 

saatettu markkinoille ennen ... 

päivää ...kuuta ... [tämän 

asetuksen voimaantulopäivä]; 

   b) 2 kohdan a alakohdan 

mukaisesti valmistetut ilma-

alukset; 

   c) 2 kohdan b alakohdan 

mukaisesti valmistetut ilma-

alusten varaosat; 

   d) Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 

2011/65/EY1 b soveltamisalaan 

kuuluvat sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet. 

   4. Sovellettaessa tätä 

kohtaa ’ilma-aluksella’ 

tarkoitetaan yhtä seuraavista: 

   a) siviili-ilma-alusta, joka 

on valmistettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 

2018/11391 c nojalla 

myönnettävän 

tyyppihyväksyntätodistuksen 

mukaisesti tai Kansainvälisen 
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siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 

sopimusvaltion kansallisten 

säännösten nojalla myönnetyn 

suunnitteluhyväksynnän 

mukaisesti tai jolle ICAOn 

sopimusvaltio on antanut 

lentokelpoisuustodistuksen 

kansainvälisen siviili-ilmailun 

yleissopimuksen liitteen 8 

nojalla; 

   b) sotilasilma-alusta. 

   _________________ 

   1 a  Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 

2007/46/EY, annettu 

5 päivänä syyskuuta 2007 , 

puitteiden luomisesta 

moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen sekä tällaisiin 

ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, osien ja 

erillisten teknisten yksiköiden 

hyväksymiselle 

(Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 

9.10.2007, s. 1). 

   1 b Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 

2011/65/EU, annettu 

8 päivänä kesäkuuta 2011 , 

tiettyjen vaarallisten aineiden 

käytön rajoittamisesta sähkö- 

ja elektroniikkalaitteissa 

(EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88). 

   1 c Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetus (EU) 

2018/1139, annettu 4 päivänä 

heinäkuuta 2018, yhteisistä 

siviili-ilmailua koskevista 

säännöistä ja Euroopan 

unionin 

lentoturvallisuusviraston 

perustamisesta, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 

asetusten (EY) N:o 2111/2005, 

(EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 

996/2010, (EU) N:o 376/2014 
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ja direktiivien 2014/30/EU ja 

2014/53/EU muuttamisesta 

sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusten (EY) N:o 

552/2004, (EY) N:o 216/2008 

ja neuvoston asetuksen (ETY) 

N:o 3922/91 kumoamisesta 

(EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1). 

 

Or. en 

 

 


