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Pollutanti organiċi persistenti 

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

Proposta għal regolament 

Anness I – punt A – ringiela 24a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

Emenda 

Sustanza Nru tal-

CAS 

Nru tal-KE Eżenzjoni speċifika fuq użu 

intermedju jew speċifikazzjoni 

oħra 

Etere tal-

bis(pentabromofe

nil) (etere tad-

dekabromodifenil

; decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Għall-finijiet ta' din l-

entrata, il-punt (b) tal-

Artikolu 4(1) għandu japplika 

għall-konċentrazzjonijiet tad-

decaBDE ekwivalenti għal jew 

inqas minn 10 mg/kg (0,001 % 

skont il-piż) meta jokkorri 

f'sustanzi. 

   1a.  Għall-finijiet tal-entrati 

dwar l-etere tat-

tetrabromodifenil, l-etere tal-

pentabromodifenil, l-etere tal-

eżabromodifenil, l-etere tal-

ettabromodifenil u l-etere tad-

dekabromodifenil, il-punt (b) 

tal-Artikolu 4(1) għandu 

japplika għal 

konċentrazzjonijiet totali ta' 

mhux aktar minn 1000 ppm 

f'piż, meta jkunu preżenti 

f'taħlitiet jew oġġetti. 

   Dan il-limitu ta’ 

konċentrazzjoni għandu jkun 

soġġett għal valutazzjoni tal-

impatt u rieżami mill-
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Kummissjoni sa ... [ħames snin 

wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament]. 

   Il-valutazzjoni tal-impatt 

għandha tkun ibbażata fuq ir-

rakkomandazzjonijiet tal-

ECHA u l-Kumitat għall-

Iskart. 

   2. B'deroga, il-

manifattura, it-tqegħid fis-suq 

u l-użu tal-etere tad-

dekabromodifenil għandhom 

ikunu permessi: 

   (a)  fil-produzzjoni tal-

inġenji tal-ajru, li għaliha 

tkun saret applikazzjoni għall-

approvazzjoni tat-tip qabel id-

data tad-dħul fis-seħħ u tkun 

waslet qabel Diċembru 2022, 

qabel it-2 ta' Marzu 2027; 

   (b) fil-produzzjoni ta' 

spare parts għal dawn li 

ġejjin: 

   (i) inġenju tal-ajru, li 

għalih tkun saret applikazzjoni 

għall-approvazzjoni tat-tip 

qabel id-data tad-dħul fis-seħħ 

u tkun ġiet riċevuta qabel 

Diċembru 2022, prodott qabel 

it-2 ta' Marzu 2027 sal-aħħar 

tal-ħajja tas-servizz ta' dawk l-

inġenji tal-ajru; 

   (ii) vetturi bil-mutur fil-

kamp ta' applikazzjoni tad-

Direttiva 2007/46/KE1a tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, prodotti qabel ... [id-

data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament], sal-2036 jew 

sal-aħħar tal-ħajja tas-servizz 

ta' dawk il-vetturi bil-mutur, 

skont liema data tiġi qabel. 

   3. L-eżenzjonijiet speċifiċi 

għal spare parts għall-użu fil-

vetturi bil-mutur imsemmija 
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fil-punt (b)(ii) tal-paragrafu 2 

għandhom japplikaw għall-

produzzjoni u l-użu ta' etere 

tad-dekabromodifenil 

kummerċjali li jaqa' taħt 

waħda jew aktar mill-

kategoriji li ġejjin: 

   (i) applikazzjonijiet tas-

sistemi tal-motopropulsjoni u 

ta' taħt il-bonit bħall-wajers 

tal-massa tal-batterija, il-

wajers tal-interkonnessjoni 

tal-batterija, il-pajpijiet tal-

arja kundizzjonata mobbli 

(MAC), is-sistemi tal-

motopropulsjoni, il-buxings 

tal-manifold tal-egżost, l-

iżolament taħt il-bonit, il-

wajers u l-faxx tal-wajers taħt 

il-bonit (wajers tal-magna, 

eċċ.), is-sensuri tal-veloċità, il-

pajpijiet, il-moduli tal-fannijiet 

u s-sensuri tan-knock; 

   (ii) applikazzjonijiet tas-

sistema tal-fjuwil bħal pajpijiet 

tal-fjuwil, tankijiet tal-fjuwil u 

tankijiet tal-fjwuil taħt il-

karozzerija; 

   (iii) apparati pirotekniċi u 

applikazzjonijiet affettwati 

minn apparati pirotekniċi bħal 

kejbils tal-ignixin tal-airbags, 

covers/drappijiet tas-sits 

(unikament jekk rilevanti 

għall-airbags) u airbags (ta' 

quddiem u tal-ġenb); 

   (iv) applikazzjonijiet tas-

sospensjoni u ta' ġewwa bħal 

komponenti tal-finitura, 

materjal akustiku u ċinturini 

tas-sikurezza; 

   (v) plastik rinfurzat 

(pannelli għall-istrumenti u 

finitura ta' ġewwa); 

   (vi) taħt il-bonit jew id-
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daxxbord (kaxxi tat-

terminal/tal-fjuż, wajers 

b'amperaġġ ogħla u kejbil tal-

konduċenti (wajers tal-

isparkplaggs)); 

   (vii) tagħmir elettriku u 

elettroniku (kejsing tal-

batterija u trejs tal-batterija, 

konnetturi elettriċi tal-kontroll 

tal-magna, komponenti tad-

diski tar-radju, sistemi ta' 

navigazzjoni bis-satellita, 

sistemi ta' pożizzjonament 

globali u sistemi tal-

kompjuter); 

   (viii) drapp bħat-tessut tal-

bagoll, it-tapizzerija, is-saqaf, 

is-sits tal-karozzi, il-headrests, 

il-viżiera tax-xemx, il-pannelli 

tal-finitura, it-twapet. 

   3. Il-manifattura tal-etere 

tad-dekabromodifenil u l-użu 

tiegħu fil-produzzjoni u t-

tqegħid fis-suq tal-oġġetti li 

ġejjin għandhom ikunu 

permessi: 

   (a) oġġetti mqiegħda fis-

suq qabel ... [data tad-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament]; 

   (b) inġenju tal-ajru 

mmanifatturat skont is-

subparagrafu 2(a); 

   (c) spare parts ta' inġenju 

tal-ajru mmanifatturat skont 

il-punt (b) tal-paragrafu 2; 

   (d) tagħmir elettriku u 

elettroniku fi ħdan l-ambitu 

tad-Direttiva 2011/65/KE1b tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill. 

   4. Għall-finijiet ta' din l-

entrata "inġenju tal-ajru" 

tfisser waħda minn dawn li 

ġejjin: 
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   (a) inġenju tal-ajru ċivili 

mmanifatturat f'konformità 

ma' ċertifikat tat-tip maħruġ 

skont ir-Regolament (UE) 

Nru 2018/11391c tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill jew bl-approvazzjoni 

tad-disinn maħruġa skont ir-

regolamentazzjoni nazzjonali 

ta' Stat Kontraenti tal-

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni 

Ċivili Internazzjonali (ICAO), 

jew li għalih inħareġ ċertifikat 

tal-ajrunavigabbiltà minn Stat 

Kontraenti tal-ICAO skont l-

Anness 8 tal-Konvenzjoni 

dwar l-Avjazzjoni Ċivili 

Internazzjonali; 

   (b) inġenju tal-ajru 

militari. 

   _________________ 

   1a Id-Direttiva 2007/46/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-

5 ta' Settembru 2007 li 

tistabbilixxi kwadru għall-

approvazzjoni ta' vetturi bil-

mutur u l-karrijiet tagħhom, u 

ta' sistemi, komponenti u 

unitajiet tekniċi separati 

maħsuba għal tali vetturi 

("Direttiva Kwadru") 

(ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1). 

   1b Id-Direttiva 2011/65/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 

dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' 

ċerti sustanzi perikolużi fit-

tagħmir elettriku u elettroniku 

(ĠU L 174, 1.7.2011, p. 88). 

   1c Ir-Regolament 

(UE) 2018/1139 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

4 ta' Lulju 2018 dwar regoli 

komuni fil-qasam tal-

avjazzjoni ċivili u li 
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jistabbilixxi Aġenzija tas-

Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-

Unjoni Ewropea, u li jemenda 

r-Regolamenti (KE) 

Nru 2111/2005, (KE) 

Nru 1008/2008, (UE) 

Nru 996/2010, (UE) 

Nru 376/2014 u d-Direttivi 

2014/30/UE u 2014/53/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-

Kunsill, u li jħassar ir-

Regolamenti (KE) 

Nru 552/2004 u (KE) 

Nru 216/2008 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill u r-

Regolament tal-Kunsill (KEE) 

Nru 3922/91 (ĠU L 212, 

22.8.2018, p. 1). 

 

Or. en 

 

 


