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Текст, предложен от Комисията 

 

Изменение 

Вещество CAS № ЕО № Специфично изключение за 

употреба като междинен 

продукт или други 

спецификации 

Бис(пентабром

офенилов) етер 

(декабромодифе

нилов етер; 

decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. За целите на 

настоящото вписване член 

4, параграф 1, буква б) се 

прилага за концентрации на 

decaBDE , равни на или под 

10 mg/kg (0,001 тегловни %), 

във вещества. 

   1а. За целите на 

вписванията на тетра-, 

пента-, хекса-, хепта- и 

декабромдифенил етер, 

член 4, параграф 1, буква б) 

се прилага за концентрации 

в тяхната цялост до 1000 

тегловни ppm, когато 

присъстват в смеси или 

изделия. 

   Тази максимално 

допустима концентрация 

подлежи на оценка на 

въздействието и преглед от 

страна на Комисията до... 

[5 години след датата на 

влизане в сила на настоящия 
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регламент]. 

   Оценката на 

въздействието се основава 

на препоръките на ECHA и 

на Комитета по въпросите 

на отпадъците. 

   2. Чрез дерогация се 

разрешават 

производството, пускането 

на пазара и употребата на 

decaBDE: 

   a)  при производството 

на въздухоплавателно 

средство, за което 

заявление за одобрение на 

типа е подадено преди 

датата на влизане в сила и 

е получено преди декември 

2022 г., преди 2 март 

2027 г.; 

   б) при производството 

на резервни части за някое 

от следните: 

   i) въздухоплавателно 

средство, за което 

заявление за одобрение на 

типа е подадено преди 

датата на влизане в сила и 

е получено преди декември 

2022 г., като е произведено 

преди 2 март 2027 г., до 

края на срока на 

експлоатационна годност 

на това въздухоплавателно 

средство; 

   ii) моторни превозни 

средства, които попадат в 

обхвата на 

Директива 2007/46/ЕО1a на 

Европейския парламент и 

на Съвета, произведени 

преди ... [датата на влизане 

в сила на настоящия 

регламент], до 2036 г. или 

до края на срока на 
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експлоатационна годност 

на тези моторни превозни 

средства, в зависимост от 

това кое събитие е 

настъпило по-рано. 

   3. Специфичните 

изключения за резервни 

части за моторни превозни 

средства, посочени в 

параграф 2, буква б), 

подточка ii), се прилагат за 

производството и 

употребата на търговски 

decaBDE в една или повече 

от следните категории: 

   i) оборудване за 

силовата уредба и 

оборудване под капака на 

отделението на двигателя, 

като например 

заземителни и свързващи 

кабели на акумулатора, 

тръбна връзка за 

автомобилната 

климатична уредба, силови 

уредби, втулки на 

изпускателния колектор, 

изолация на капака на 

отделението на двигателя, 

проводници и кабелни 

снопове под капака 

(проводниците за 

двигателя и т.н.), датчици 

за скорост, маркучи, 

вентилаторни модули и 

датчици за детонация; 

   ii) оборудване на 

горивната уредба, като 

например маркучи за 

горивото, резервоари за 

гориво и резервоари за 

гориво под подовата част 

на каросерията; 

   iii) пиротехнически 

устройства и оборудване, 

което се влияе от тях, 
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като например кабели за 

задействане на въздушните 

възглавници, покривала за 

седалки/ материал за 

покривалата (само ако е от 

значение за въздушните 

възглавници) и (предни и 

странични) въздушни 

възглавници; 

   iv) окачване и вътрешни 

апликации като 

компоненти за облицоване, 

акустични материали и 

предпазни колани; 

   v) подсилена пластмаса 

(бордово табло и вътрешна 

облицовка); 

   vi) под капака на 

отделението на двигателя 

или бордовото табло 

(терминални 

блокове/стопяеми 

предпазители, силнотокови 

кабели и изолационни 

покрития на кабели (кабели 

за запалителни свещи); 

   vii) електрическо и 

електронно оборудване 

(акумулаторни кутии и 

стойки, електрически 

свързващи елементи за 

електронните блокове за 

управление, компоненти на 

радио дискове, 

навигационни спътникови 

системи, глобални системи 

за определяне на 

местоположението и 

компютърни системи); 

   viii) текстил като кори 

за багажник, тапицерия, 

гарнитура за таван, 

автомобилни седалки, 

облегалки за глави, сенници, 

текстилни панели, 
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килимчета. 

   3. Разрешава се 

производството на 

decaBDE и неговото 

използване в 

производството и 

пускането на пазара на 

следните изделия: 

   a) изделия, които са 

пуснати на пазара преди ... 

[дата на влизане в сила на 

настоящия регламент]; 

   б) въздухоплавателни 

средства, произведени в 

съответствие с алинея 2, 

буква а); 

   в) резервни части за 

въздухоплавателни 

средства, произведени в 

съответствие с параграф 2, 

буква б); 

   г) електрическо и 

електронно оборудване в 

рамките на обхвата на 

Директива 2011/65/ЕС1б на 

Европейския парламент и 

на Съвета. 

   4. За целите на 

настоящото вписване 

„въздухоплавателно 

средство“ означава едно от 

следните: 

   a) гражданско 

въздухоплавателно 

средство, произведено в 

съответствие със 

сертификат на типа, 

издаден съгласно Регламент 

(ЕО) № 2018/11391в на 

Европейския парламент и 

на Съвета1c, или с 

одобрение на проекта, 

издадено съгласно 

националните нормативни 

актове на договарящите се 
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държави на 

Международната 

организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО), или 

за което е издаден 

сертификат за летателна 

годност от държава – 

договаряща страна от 

ИКАО в съответствие с 

приложение 8 на към 

Конвенцията за 

международно гражданско 

въздухоплаване; 

   б) военно 

въздухоплавателно 

средство. 

   _________________ 

   1аДиректива 2007/46/ЕО на 

Европейския парламент и 

на Съвета от 5 септември 

2007 г. за създаване на 

рамка за одобрение на 

моторните превозни 

средства и техните 

ремаркета, както и на 

системи, компоненти и 

отделни технически възли, 

предназначени за такива 

превозни средства (Рамкова 

директива) (ОВ L 263, 

9.10.2007 г., стр. 1). 

   1бДиректива 2011/65/ЕС на 

Европейския парламент и 

на Съвета от 8 юни 2011 г. 

относно ограничението за 

употребата на определени 

опасни вещества в 

електрическото и 

електронното оборудване 

(ОВ L 174, 1.7.2011 г., 

стр. 88). 

   1вРегламент (ЕС) 2018/1139 

на Европейския парламент 

и на Съвета от 4 юли 

2018 г. относно общи 

правила в областта на 
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гражданското 

въздухоплаване и за 

създаването на Агенция за 

авиационна безопасност на 

Европейския съюз, и за 

изменение на регламенти 

(ЕО) № 2111/2005, (ЕО) 

№ 1008/2008, (ЕС) 

№ 996/2010, (ЕС) № 376/2014 

и на директиви 2014/30/ЕС 

и 2014/53/ЕС на 

Европейския парламент и 

на Съвета и за отмяна на 

регламенти (ЕО) 

№ 552/2004 и (ЕО) 

№ 216/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета и 

Регламент (ЕИО) № 3922/91 

на Съвета (ОВ L 212, 

22.8.2018 г., стр. 1).“ 

 

Or. en 

 

 


