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Julie Girling 

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 24 a sor (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

Módosítás 

Anyag CAS-szám EK-szám Félkésztermék-felhasználásra 

vonatkozó kifejezett mentesség 

vagy egyéb feltételek 

Bisz(pentabróm-

fenil)éter 

(dekabróm-

difenil-éter; 

dekaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. E bejegyzés céljából a 

4. cikk (1) bekezdésének b) 

pontja alkalmazandó a 10 

mg/kg-mal egyenlő vagy az az 

alatti (0,001 tömegszázalék) 

dekaBDE-koncentrációkra, ha 

anyagokban fordul elő. 

   1a.  A tetra-, penta-, hexa-, 

hepta- és deka-BDE -re 

vonatkozó bejegyzések céljából 

a 4. cikk (1) bekezdésének b) 

pontja alkalmazandó a 

legfeljebb 1000 ppm 

tömegszázalék 

koncentrációkra, ha 

keverékekben vagy 

árucikkekben vannak jelen. 

   E koncentrációs határértéket 

hatásvizsgálatnak kell 

alávetni, és a Bizottságnak...-

ig [e rendelet hatálybalépése 

után 5 évvel] felül kell 

vizsgálnia. 

   A hatásvizsgálat az ECHA és a 

hulladékügyi bizottság 
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ajánlásain alapul. 

   2. Eltérésként a deka-

BDE gyártását, forgalomba 

hozatalát és felhasználását 

engedélyezni kell: 

   a)  olyan légi jármű 

gyártásában 2027. március 2. 

előtt, amelyre a 

típusjóváhagyást a 

hatálybalépés előtt 

kérelmezték és 2022. december 

előtt megkapták; 

   b) a következők 

bármelyikéhez való 

pótalkatrész gyártásában: 

   i. 2027. március 2. előtt 

gyártott olyan légi jármű, 

amelyre a típusjóváhagyást a 

hatálybalépés előtt 

kérelmezték és 2022. december 

előtt megkapták, ezen légi 

jármű élettartama végéig; 

   ii. a 2007/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi 

irányelv1a hatálya alá tartozó, 

... [e rendelet 

hatálybalépésének napja] előtt 

gyártott gépjárművek, 2036-ig 

vagy ezen gépjárművek 

élettartama végéig (amelyik 

hamarabb bekövetkezik). 

   3. A 2. pont b) 

alpontjának ii. alpontjában 

említett gépjárművekben való 

felhasználásra szánt 

pótalkatrészekre vonatkozó 

konkrét kivételek az alábbi 

kategóriák közül egybe vagy 

többe tartozó kereskedelmi 

deka-BDE előállítására vagy 

használatára alkalmazandók: 

   i. erőátviteli rendszerbeli 

és motortérbeli alkalmazások, 

mint például az akkumulátor-

testelővezeték, az 
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akkumulátor-

csatlakozóvezeték, a mobil 

légkondicionáló csövei, az 

erőátviteli rendszer, a 

kipufogó-gyűjtőcső hüvelye, a 

motortér-szigetelés, a motortér 

vezetékrendszerei (a motor 

vezetékei stb.), a 

sebességérzékelők, a tömlők, a 

ventilátormodulok és a 

kopogásérzékelők; 

   ii. a tüzelőanyag-

rendszerrel összefüggő 

alkalmazások, mint például a 

tüzelőanyagcsövek, a 

tüzelőanyag-tartályok és az 

alváz alatti tüzelőanyag-

tartályok; 

   iii. pirotechnikai eszközök 

és a pirotechnikai eszközök 

által érintett alkalmazások, 

mint például a 

légzsákgyújtókábelek, az 

üléshuzatok/szövetek (csak ha 

a légzsák szempontjából 

jelentősek) és a légzsákok (elöl 

és oldalt); 

   iv. felfüggesztés és belső 

alkalmazások, mint 

felszereltségi összetevők, 

akusztikus anyagok és 

biztonsági övek; 

   v. megerősített műanyag 

(műszerfalak és belső 

felszerelések); 

   vi. motorháztető vagy 

műszerfal alatt 

(terminal/olvadóbetétek, 

magasabb áramerősségű 

huzalok és kábelburkolók 

[gyújtógyertyahuzalok]); 

   vii. elektromos és 

elektronikus berendezések 

(akkumulátordobozok és 

akkumulátortálcák, 
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motorvezérlésű elektromos 

csatlakozók, rádiótárcsa 

alkatrészei, navigációs 

műholdrendszerek, globális 

helymeghatározó rendszerek 

és számítógépes rendszerek); 

   viii. szövetek, mint 

kalaptartók, kárpitozás, 

bélésanyagok, autósülések, 

fejtámaszok, napellenzők, 

műszerfalak, szőnyegek. 

   3. A deka-BDE gyártását, 

valamint az alábbi árucikkek 

előállítása és forgalomba 

hozatala során való 

felhasználását engedélyezni 

kell: 

   a) az alábbi időpont előtt 

forgalomba hozott árucikkek: 

[e rendelet hatálybalépésének 

napja]; 

   b) a 2. pont a) 

alpontjának megfelelően 

gyártott légi jármű; 

   c) a 2. pont b) 

alpontjának megfelelően 

gyártott légi jármű 

pótalkatrészei; 

   d) a 2011/65/EU európai 

parlamenti és tanácsi 

irányelv1b hatálya alá tartozó 

elektromos és elektronikus 

berendezések. 

   4. E bejegyzés 

alkalmazásában a „légi 

jármű” fogalma a következők 

egyikét jelenti: 

   a) a 2018/1139/EU 

európai parlamenti és tanácsi 

rendelet1c szerint kiállított 

típusalkalmassági 

bizonyítványnak vagy a 

Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezet (ICAO) szerződő 
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állama nemzeti jogszabályai 

szerint kiállított tervezési 

jóváhagyásnak megfelelően 

gyártott, vagy olyan polgári 

légi jármű, amelynek a 

légialkalmassági 

bizonyítványát az ICAO-

egyezmény valamely szerződő 

fele állította ki a Nemzetközi 

Polgári Repülésről szóló 

egyezmény 8. melléklete 

értelmében; 

   b) katonai repülőgép. 

   _________________ 

   1a Az Európai Parlament és a 

Tanács 2007/46/EK irányelve 

(2007. szeptember 5.) a 

gépjárművek és pótkocsijaik, 

valamint az ilyen járművek 

rendszereinek, alkatrészeinek 

és önálló műszaki egységeinek 

jóváhagyásáról (keretirányelv) 

(HL L 263., 2007.10.9., 1. o.). 

   1b Az Európai Parlament és a 

Tanács 2011/65/EU irányelve 

(2011. június 8.) egyes 

veszélyes anyagok elektromos 

és elektronikus 

berendezésekben való 

alkalmazásának 

korlátozásáról (HL L 174., 

2011.7.1., 88. o.). 

   1c Az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2018/1139 

rendelete (2018. július 4.) a 

polgári légi közlekedés 

területén alkalmazandó közös 

szabályokról és az Európai 

Unió Repülésbiztonsági 

Ügynökségének létrehozásáról 

és a 2111/2005/EK, az 

1008/2008/EK, a 

996/2010/EU, a 376/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi 

rendelet és a 2014/30/EU és a 

2014/53/EU európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint az 

552/2004/EK és a 

216/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 

és a 3922/91/EGK tanácsi 

rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 212., 

2018.8.22., 1. o.).” 

 

Or. en 

 

 


