
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.11.2018 A8-0336/30 

Pakeitimas 30 

Julie Girling 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0336/2018 

Julie Girling 

Patvarieji organiniai teršalai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 
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Komisijos siūlomas tekstas 

 

Pakeitimas 

Cheminė 

medžiaga 

CAS Nr. EB Nr. Speciali išimtis dėl tarpinio 

naudojimo ar kita 

specifikacija 

Bis(pentabromfe

nil)eteris 

(dekabromdifenil

eteris 

„dekaBDE“)  

1163-19-5 214-604-9 1. Pagal šį įrašą 

4 straipsnio 1 dalies b punktas 

taikomas „dekaBDE“, 

esančiam cheminėse 

medžiagose, kai jo 

koncentracija yra lygi arba 

mažesnė kaip 10 mg/kg (0,001 

% masės). 

   1a.  Pagal įrašus dėl tetra-, 

penta-, heksa-, hepta- ir 

dekaBDE 4 straipsnio 1 dalies 

b punktas taikomas visiems 

jiems, esantiems mišiniuose 

arba gaminiuose, kai jų 

koncentracija yra lygi arba 

mažesnė kaip 1000 ppm 

masės. 

   Komisija ne vėliau kaip 

[penkeri metai nuo šio 

reglamento įsigaliojimo datos] 

atlieka šios koncentracijos 

ribos poveikio vertinimą ir ją 

peržiūri. 

   Poveikio vertinimas turi būti 

paremtas ECHA ir Atliekų 
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reikalų komiteto 

rekomendacijomis. 

   2. Nukrypstant nuo 

reikalavimų, „dekaBDE“ 

gaminti, tiekti rinkai ir 

naudoti leidžiama: 

   a)  lėktuvų, dėl kurių tipo 

patvirtinimo prašymas buvo 

pateiktas iki įsigaliojimo datos 

ir buvo gautas iki 2022 m. 

gruodžio mėn., gamybai iki 

2027 m. kovo 2 d.; 

   b) gamybai atsarginių 

dalių, skirtų toliau 

išvardytiems objektams: 

   i) iki 2027 m. kovo 2 d. 

pagamintiems lėktuvams, dėl 

kurių tipo patvirtinimo 

prašymas buvo pateiktas iki 

įsigaliojimo datos ir buvo 

gautas iki 2022 m. gruodžio 

mėn., iki tų lėktuvų 

eksploatavimo laiko pabaigos; 

   ii) iki ... [šio reglamento 

įsigaliojimo data] 

pagamintoms motorinėms 

transporto priemonėms, 

patenkančioms į Europos 

Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 20007/46/EB1a 

taikymo sritį, iki 

ankstesniosios iš šių datų: 

2036 m. arba tų motorinių 

transporto priemonių 

eksploatavimo laiko pabaigos. 

   3. Specialiosios išimtys, 

nustatytos motorinių 

transporto priemonių, 

nurodytų 2 dalies b punkto 

ii papunktyje, atsarginėms 

dalims, taikomos komercinio 

„dekaBDE“, gamybai ir 

naudojimui, patenkantiems į 

vieną iš šių kategorijų: 
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   i) galios pavaros ir po 

variklio dangčiu esantys 

įtaisai, kaip antai 

akumuliatoriaus masės laidai, 

akumuliatoriaus sujungimo 

laidai, kilnojamosios oro 

kondicionavimo įrangos 

(MAC) vamzdžiai, išmetimo 

kolektoriaus įdėklai, po 

variklio dangčiu montuojama 

izoliacija, po variklio dangčiu 

montuojami laidai ir diržai 

(variklio laidai ir pan.), greičio 

jutikliai, žarnelės, 

ventiliatoriaus moduliai ir 

detonacijos jutikliai; 

   ii) kuro sistemos įtaisai, 

kaip antai kuro žarnos, kuro 

bakai ir dugno kuro bakai; 

   iii) pirotechnikos prietaisai 

ir įtaisai, kuriems poveikį daro 

pirotechnikos prietaisai, kaip 

antai oro pagalvių išskleidimo 

laidai, sėdynių užvalkalai ir 

audiniai (tik jei susiję su oro 

pagalvėmis) ir oro pagalvės 

(priekinės ir šoninės); 

   iv) pakaba ir vidaus 

įranga, pvz., vidaus apdailos 

dalys, akustinės medžiagos ir 

saugos diržai; 

   v) armuotas plastikas 

(prietaisų skydeliai ir vidaus 

apdaila); 

   vi) po gaubtu ar skydeliu 

esančios dalys (terminalai / 

saugiklių blokai, stipresnės 

srovės laidai ir laidų išorinė 

izoliacija (žvakių laidai)); 

   vii) elektros ir elektroninė 

įranga (akumuliatorių 

korpusai ir akumuliatorių 

padėklai, variklio kontrolės 

elektros jungtys, radijo 

imtuvų, palydovinės 
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navigacijos sistemų, globalinių 

padėties nustatymo sistemų ir 

kompiuterinių sistemų dalys); 

   viii) audiniai, pvz., galiniai 

skydeliai, apmušalai, lubų 

apmušalai, automobilių 

sėdynės, galvos atramos, 

skydeliai nuo saulės, vidinės 

panelės, kilimai. 

   3. Leidžiama gaminti 

„dekaBDE“ ir jį naudoti 

gaminant ir rinkai pateikiant 

šiuos gaminius: 

   a) gaminius, pateiktus 

rinkai iki... [šio reglamento 

įsigaliojimo data]; 

   b) pagal 2 dalies a punktą 

pagamintus orlaivius; 

   c) pagal 2 dalies b punktą 

pagamintas orlaivių atsargines 

dalis; 

   d) elektros ir elektroninę 

įrangą, kuriai taikoma 

Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 

2011/65/EB1b. 

   4. Šiame įraše „orlaiviai“ 

– tai: 

   a) civiliniai orlaiviai, 

kurių tipo pažymėjimas 

išduotas pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) 2018/11391c 

arba kurių projekto 

patvirtinimas išduotas pagal 

nacionalines Tarptautinės 

civilinės aviacijos 

organizacijos (ICAO) 

susitariančiosios valstybės 

taisykles, arba kurių 

tinkamumo skraidyti 

pažymėjimą išdavė ICAO 

susitariančioji valstybė pagal 

Tarptautinės civilinės 
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aviacijos konvencijos 8 priedą; 

   b) kariniai orlaiviai. 

   _________________ 

   1a 2007 m. rugsėjo 5 d. 

Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2007/46/EB, 

nustatanti motorinių 

transporto priemonių ir jų 

priekabų bei tokioms 

transporto priemonėms skirtų 

sistemų, sudėtinių dalių ir 

atskirų techninių mazgų 

patvirtinimo pagrindus 

(Pagrindų direktyva) (OL L 

263, 2007 10 9, p. 1). 

   1b 2011 m. birželio 8 d. 

Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2011/65/ES 

dėl tam tikrų pavojingų 

medžiagų naudojimo elektros 

ir elektroninėje įrangoje 

apribojimo (OL L 174, 2011 7 

1, p. 88). 

   1c 2018 m. liepos 4 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2018/1139 

dėl bendrųjų civilinės aviacijos 

taisyklių, ir kuriuo įsteigiama 

Europos Sąjungos aviacijos 

saugos agentūra, iš dalies 

keičiami Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentai (EB) 

Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 

1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, 

(ES) Nr. 376/2014 ir 

direktyvos 2014/30/ES ir 

2014/53/ES bei panaikinami 

Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentai (EB) Nr. 

552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 

bei Tarybos reglamentas 

(EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 

2018 8 22, p. 1). 
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Or. en 

 

 


