
 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

7.11.2018 A8-0336/30 

Predlog spremembe  30 

Julie Girling 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0336/2018 

Julie Girling 

Obstojna organska onesnaževala 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – vrstica 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Predlog spremembe 

Snov Št. CAS Št. ES Posebna izjema za uporabo 

snovi kot intermediata ali 

druga specifikacija 

Bis(pentabromof

enil)eter 

(dekabromodifen

il eter; dekaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Za namene tega vnosa 

se točka (b) člena 4(1) 

uporablja za koncentracije 

dekabromodifenil etra, enake 

ali nižje od 10 mg/kg (0,001 

masnega %), kadar se pojavlja 

v snoveh. 

   1a.  Če so tetra-, penta-, 

hexa-, hepta- in 

dekabromodifeni etri navzoči v 

zmeseh ali izdelkih, se točka 

(b) člena 4(1) uporablja za 

skupno koncentracijo do 1000 

mas. ppm. 

   Za to mejno vrednost Komisija 

izvede oceno učinka in jo do ... 

[5 let po datumu začetka 

veljavnosti te uredbe] pregleda. 

   Ocena učinka se opira na 

priporočila agencije ECHA in 

Odbora za odpadke. 

   2. Proizvodnja, dajanje v 

promet in uporaba 

dekabromodifenil etra se z 
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odstopanjem dovoli: 

   (a)  do 2. marca 2027 v 

proizvodnji letal, za katera je 

bila vloga za homologacijo 

vložena pred datumom začetka 

veljavnosti te uredbe in je bila 

prejeta pred decembrom 2022; 

   (b) v proizvodnji 

nadomestnih delov za: 

   (i) zrakoplove, za katera je 

bila vloga za homologacijo 

vložena pred datumom začetka 

veljavnosti te uredbe in je bila 

prejeta pred decembrom 2022 

ter ki so se začela proizvajati 

pred 2. marcem 2027, 

odstopanje velja do izteka 

tehnične življenjske dobe teh 

zrakoplovov; 

   (ii) motorna vozila, ki 

sodijo v področje uporabe 

Direktive 2007/46/ES1a 

Evropskega parlamenta in 

Sveta in so bila proizvedena 

pred ... [datum začetka 

veljavnosti te uredbe], 

odstopanje velja bodisi do leta 

2036 bodisi do izteka tehnične 

življenjske dobe teh vozil, kar 

je prej. 

   3. Posebna odstopanja za 

nadomestne dele, ki se 

uporabljajo v motornih vozilih 

iz odstavka 2(b)(ii), veljajo tudi 

za proizvodnjo in uporabo 

komercialnega 

dekabromodifenil etra iz ene 

ali več naslednjih kategorij: 

   (i) pogonski sistem in 

oprema pod pokrovom 

motorja, kot so akumulatorski 

ozemljitveni kabli, 

akumulatorski povezovalni 

kabli, napeljava premične 

klimatske naprave, pogonski 
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sistemi, puše izpušnega 

kolektorja, izolacija pod 

pokrovom motorja, kabli in 

jermenje pod pokrovom 

motorja (vezje motorja itd.), 

senzorji hitrosti, cevi, 

ventilatorski moduli in 

senzorji klenkanja; 

   (ii) oprema sistema za 

dovajanje goriva, kot so cevi 

za gorivo, rezervoarji za gorivo 

in rezervoarji za gorivo v 

podvozju; 

   (iii) pirotehnične naprave 

in oprema, na katero te 

naprave vplivajo, na primer 

kabli za sprožitev zračne 

blazine, sedežne 

prevleke/material prevlek 

(samo, če je relevantno za 

zračne blazine) in (sprednje in 

stranske) zračne blazine; 

   (iv) vzmetenje in notranja 

oprema, na primer sestavni 

deli notranjih oblog, akustični 

materiali in varnostni pasovi; 

   (v) ojačana plastika 

(merilne plošče in notranje 

obloge); 

   (vi) pod pokrovom motorja 

ali pod nadzorno ploščo 

(priključni sklopi/bloki 

varovalk, žice za tok višje 

jakosti in kabelske obloge (žice 

za svečke)); 

   (vii) električna in 

elektronska oprema (ohišje 

baterije ali baterijskih plošč, 

električni konektorji za 

krmiljenje motorja, sestavni 

deli radijskih diskov, satelitski 

navigacijski sistemi, sistemi za 

satelitsko določanje položaja 

in računalniški sistemi); 
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   (viii) tkanine, na primer na 

prtljažni polici, tekstilnih 

prevlekah, stropu, sedežih, 

vzglavnikih, senčnikih, 

oblogah in talnih oblogah. 

   3. Dovoli se proizvodnja 

dekabromodifenil etra ter 

njegova uporaba v proizvodnji 

naslednjih izdelkov in pri 

njihovem dajanju v promet: 

   (a) izdelki, dani v promet 

pred ... [datum začetka 

veljavnosti te uredbe]; 

   (b) zrakoplovi, proizvedeni 

v skladu s pododstavkom 2(a); 

   (c) nadomestni deli za 

zrakoplove, proizvedeni v 

skladu s pododstavkom 2(b); 

   (d) električna in 

elektronska oprema s področja 

uporabe Direktive 

2011/65/ES1b Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

   4. Za namene tega vnosa 

„zrakoplov“ pomeni: 

   (a) civilni zrakoplov, 

proizveden v skladu s 

certifikatom tipa, izdanim v 

skladu z Uredbo (EU) 

št. 2018/1c Evropskega 

parlamenta in Sveta, ali 

odobritvijo projekta, izdano v 

skladu z nacionalnimi predpisi 

države pogodbenice 

Mednarodne organizacije 

civilnega letalstva (ICAO), ali 

za katerega je država 

pogodbenica ICAO izdala 

spričevalo o plovnosti v skladu 

s Prilogo 8 h Konvenciji o 

mednarodnem civilnem 

letalstvu; 

   (b) vojaški zrakoplov. 
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   _________________ 

   1a Direktiva 2007/46/ES 

Evropskega Parlamenta in 

Sveta z dne 5. septembra 2007 

o vzpostavitvi okvira za 

odobritev motornih in 

priklopnih vozil ter sistemov, 

sestavnih delov in samostojnih 

tehničnih enot, namenjenih za 

taka vozila (Okvirna direktiva) 

(UL L 263, 9.10.2007, str. 1). 

   1b Direktiva 2011/65/EU 

Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 8. junija 2011 o 

omejevanju uporabe nekaterih 

nevarnih snovi v električni in 

elektronski opremi (UL L 174, 

1.7.2011, str. 88). 

   1c Uredba (EU) 2018/1139 

Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 4. julija 2018 o 

skupnih pravilih na področju 

civilnega letalstva in 

ustanovitvi Agencije Evropske 

unije za varnost v letalstvu ter 

spremembi uredb (ES) 

št. 2111/2005, (ES) 

št. 1008/2008, (EU) 

št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 

ter direktiv 2014/30/EU in 

2014/53/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Uredbe (ES) 

št. 552/2004 in (ES) 

št. 216/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter 

Uredbe Sveta (EGS) 

št. 3922/91 (UL L 212, 

22.8.2018, str. 1). 

 

Or. en 

 

 


