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Poluanții organici persistenți 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea A – rândul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

Substanță Nr. CAS Nr. CE Derogare specifică privind 

utilizarea intermediară sau 

alte specificații 

Bis(pentabromfe

nil)eter 

(decabromdifenil 

eter; decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. În sensul prezentei 

rubrici, articolul 4 alineatul 

(1) litera (b) se aplică 

concentrațiilor de decaBDE 

mai mici sau egale cu 10 

mg/kg (0,001 procente masice) 

prezente în substanțe. 

   1a.  În sensul rubricilor 

referitoare la tetraBDE, 

pentaBDE, hexaBDE 

heptaBDE și decaBDE 

articolul 4 alineatul (1) litera 

(b) se aplică concentrațiilor 

totale de până la 1 000 de ppm 

în funcție de greutate prezente 

în amestecuri sau articole.  

   Această limitare a 

concentrației face obiectul 

unei evaluări a impactului și a 

unei revizuiri efectuate de 

Comisie până la... [cinci ani de 

la intrarea în vigoare a 

prezentului regulament]. 

   Evaluarea impactului se va 

baza pe recomandările ECHA 
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și ale Comitetului pentru 

gestionarea deșeurilor. 

   2. Prin derogare, se 

autorizează producerea, 

introducerea pe piață și 

utilizarea decaBDE pentru: 

   (a)  producția de aeronave 

– pentru care s-a solicitat 

omologarea de tip înainte de 

data intrării în vigoare și a 

fost primită înainte de luna 

decembrie 2022 – înainte de 2 

martie 2027; 

   (b) producția de piese de 

schimb pentru oricare din 

următoarele: 

   (i) o aeronavă – pentru 

care s-a solicitat omologarea 

de tip înainte de data intrării 

în vigoare și a fost primită 

înainte de luna decembrie 

2022 – produsă înainte de 2 

martie 2027 până la sfârșitul 

duratei de exploatare a 

aeronavei; 

   (ii) autovehiculele care se 

încadrează în domeniul de 

aplicare al Directivei 

2007/46/UE1a a Parlamentului 

European și a Consiliului, 

produse înainte de... [data 

intrării în vigoare a 

prezentului regulament], fie 

până în 2036, fie până la 

sfârșitul duratei de exploatare 

a acestor autovehicule, oricare 

dintre aceste date este prima. 

   3. Derogările specifice 

pentru piesele de schimb 

destinate autovehiculelor 

menționate la alineatul 2 litera 

(b) punctul (ii) se aplică 

producției și utilizării de 

decaBDE comercial care se 

încadrează în una sau mai 
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multe dintre următoarele 

categorii: 

   (i) aplicațiile grupului 

motopropulsor și cele din 

compartimentul motorului, 

cum ar fi cablul de masă al 

bateriei, cablurile de conectare 

ale bateriei, țevile sistemului 

mobil de climatizare, grupul 

motopropulsor, cuzineții 

colectorului de evacuare, 

izolația compartimentului 

motorului, cablajul și 

distribuția electrică din 

compartimentul motorului 

(cablajul motorului etc.), 

senzorii de viteză, tuburile, 

modulele de ventilație și 

senzorii de detonație; 

   (ii) aplicațiile sistemului de 

combustibil, cum ar fi 

furtunurile pentru 

combustibil, rezervoarele de 

combustibil, precum și 

rezervoarele de combustibil 

montate sub caroserie; 

   (iii) dispozitivele 

pirotehnice și aplicațiile legate 

de dispozitive pirotehnice, cum 

ar fi cablurile de detonare ale 

airbagului, tapițeria 

scaunelor/materialele textile 

care acoperă scaunele (numai 

dacă sunt relevante pentru 

airbaguri) și airbagurile 

(frontale și laterale); 

   (iv) suspensiile și 

elementele de interior, cum ar 

fi accesoriile interioare, 

materialele acustice și 

centurile de siguranță; 

   (v) materiale plastice 

ranforsate (tablouri de bord și 

accesorii interioare); 

   (vi) compartimentul 
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motorului sau tabloul de bord 

[blocuri de borne/de siguranțe, 

cabluri de mare amperaj și 

izolații pentru cabluri (cabluri 

pentru bujii)]; 

   (vii) echipamente electrice 

și electronice (carcase de 

baterii și suporturi de baterii, 

conectori electrici pentru 

controlul motorului, 

componente ale discurilor 

radio, sisteme de navigație 

prin satelit, sisteme globale de 

poziționare și sisteme 

informatice); 

   (viii) materialele textile cum 

ar fi cele din portbagaj, 

tapițeria, plafonul, scaunele 

automobilului, tetierele, 

vizierele parasolar, covoarele, 

panourile de echipare ale 

portierelor, covorașele. 

   3. Se autorizează 

producerea de decaBDE și 

utilizarea sa în producția și 

introducerea pe piață a 

următoarelor articole: 

   (a) articole introduse pe 

piață înainte de... [data intrării 

în vigoare a prezentului 

regulament]; 

   (b) aeronave produse în 

conformitate cu punctul 2 

litera (a); 

   (c) piese de schimb pentru 

aeronave produse în 

conformitate cu punctul 2 

litera (b); 

   (d) echipamentele electrice 

și electronice care se 

încadrează în domeniul de 

aplicare al Directivei 

2011/65/UE1b a Parlamentului 

European și a Consiliului. 
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   4. În sensul prezentei 

rubrici, „aeronavă” înseamnă 

una dintre următoarele: 

   (a) o aeronavă civilă 

produsă în conformitate cu un 

certificat de tip eliberat în 

conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2018/11391c al 

Parlamentului European și al 

Consiliului sau cu o aprobare 

de proiectare, eliberată în 

conformitate cu 

reglementările naționale ale 

unui stat contractant al 

Organizației Aviației Civile 

Internaționale (OACI) ori 

pentru care a fost eliberat un 

certificat de navigabilitate de 

un stat contractant al OACI în 

temeiul anexei 8 la Convenția 

privind aviația civilă 

internațională; 

   (b) o aeronavă militară. 

   _________________ 

   1a Directiva 2007/46/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 5 septembrie 

2007 de stabilire a unui cadru 

pentru omologarea 

autovehiculelor și remorcilor 

acestora, precum și a 

sistemelor, componentelor și 

unităților tehnice separate 

destinate vehiculelor 

respective (Directivă-cadru) 

(JO L 263, 9.10.2007, p. 1). 

   1b Directiva 2011/65/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului din 8 iunie 2011 

privind restricțiile de utilizare 

a anumitor substanțe 

periculoase în echipamentele 

electrice și electronice (JO L 

174, 1.7.2011, p. 88). 

   1c Regulamentul (UE) 
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2018/1139 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 

4 iulie 2018 privind normele 

comune în domeniul aviației 

civile și de înființare a 

Agenției Uniunii Europene 

pentru Siguranța Aviației, de 

modificare a Regulamentelor 

(CE) nr. 2111/2005, (CE) 

nr. 1008/2008, (UE) 

nr. 996/2010, (UE) 

nr. 376/2014 și a Directivelor 

2014/30/UE și 2014/53/UE ale 

Parlamentului European și ale 

Consiliului, precum și de 

abrogare a Regulamentelor 

(CE) nr. 552/2004 și 

nr. 216/2008 ale 

Parlamentului European și ale 

Consiliului și a 

Regulamentului (CEE) nr. 

3922/91 al Consiliului 

(JO L 212, 22.8.2018, p. 1). 

 

Or. en 

 

 


