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Kommissionens forslag 

 

Ændringsforslag 

Stof CAS nr. Einecs-nr. Specifik undtagelse 

vedrørende brug som 

mellemprodukt eller andre 

præciseringer 

Bis(pentabromph

enyl)ether 

(decabromdiphen

ylether; 

decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. I denne forbindelse 

finder artikel 4, stk. 1, litra b), 

anvendelse på koncentrationer 

af decaBDE på 10 mg/kg 

(0,001 vægtprocent) eller 

derunder, når det forekommer 

i stoffer. 

   1a.  For så vidt angår 

stofferne på tetra-, penta-, 

hexa-, hepta- og deca-BDE, 

finder artikel 4, stk. 1, litra b), 

anvendelse på koncentrationer 

i deres helhed på op til 1000 

ppm i vægt, når de er til stede i 

blandinger eller artikler. 

   Denne koncentrationsgrænse 

skal underkastes en 

konsekvensanalyse og 

revideres af Kommissionen 

senest den... [fem år efter 

datoen for denne forordnings 

ikrafttræden]. 

   Konsekvensanalysen skal være 

baseret på henstillingerne fra 
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ECHA og Udvalget for Affald. 

   2. Uanset ovenstående 

tillades fremstilling, 

markedsføring og anvendelse 

af decaBDE: 

   a)  i fremstillingen af et 

luftfartøj, for hvilket der inden 

ikrafttrædelsen er ansøgt om 

typegodkendelse, og denne er 

modtaget inden december 

2022, inden den 2. marts 2027. 

   b) i fremstillingen af 

reservedele til følgende: 

   i) et luftfartøj, for hvilket 

der inden ikrafttrædelsen er 

ansøgt om typegodkendelse, og 

denne er modtaget inden 

december 2022, fremstillet 

inden den 2. marts 2027, og 

indtil udløbet af disse 

luftfartøjers levetid 

   ii) motorkøretøjer, der er 

omfattet af Europa-

Parlamentets og Rådets 

direktiv 2007/46/EF, 

fremstillet inden ... [datoen for 

denne forordnings 

ikrafttræden], enten indtil 

2036 eller udløbet af disse 

motorkøretøjers levetid, alt 

efter hvilken dato der kommer 

først. 

   3. De specifikke 

undtagelser for reservedele til 

brug i motorkøretøjer, der er 

omhandlet i stk. 2, litra b), 

nr. ii), finder anvendelse for 

produktion og brug af 

kommercielle decaBDE, som 

falder ind under én eller flere 

af følgende kategorier: 

   i) anordninger til 

drivaggregater og motorrum, 

såsom batterimassekabler, 

batterisammenkoblingskabler, 
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rør til mobile 

luftkonditioneringsanlæg, 

drivaggregater, bøsninger til 

udstødningsmanifold, 

motorrumsisolering, kabler og 

ledningsnet i motorrum 

(motorledningsnet m.v.), 

hastighedssensorer, slanger, 

ventilatormoduler og 

bankefølere 

   ii) anordninger til 

brændstofsystemer, såsom 

brændstofslanger, 

brændstofbeholdere og 

brændstofbeholdere under 

karosserier 

   iii) pyroteknisk udstyr og 

anordninger med anknytning 

til pyroteknisk udstyr, såsom 

udløsningskabler til airbags, 

sædebetræk/-stof (kun hvis 

relevant for airbags) samt 

front- og sideairbags 

   iv) suspension og 

indvendigt udstyr såsom 

trimkomponenter, akustisk 

materiale og sikkerhedsseler 

   v) forstærket plast 

(instrumentpaneler og 

indtræk) 

   vi) under motorhjelm eller 

instrumentbræt 

(terminal/sikringsdåser, kabler 

til høj strømstyrke og 

kabelbeklædning 

(tændrørskabler)) 

   vii) elektrisk og elektronisk 

udstyr (batterikasser og 

batteribakker, elektriske 

konnektorer til motorstyring, 

radiodiskkomponenter, 

satellitnavigationssystemer, 

globale 

positionsbestemmelsessysteme

r og computersystemer) 
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   viii) varer såsom baghylder, 

indtræk, loftsbetræk, bilsæder, 

nakkestøtter, solskærme, 

beklædningspaneler, 

gulvtæpper. 

   3. Fremstilling af 

decaBDE og dets anvendelse i 

produktion og markedsføring 

af følgende er tilladt: 

   a) artikler, der bringes på 

markedet inden [datoen for 

denne forordnings 

ikrafttræden]. 

   b) luftfartøjer, der er 

fremstillet i overensstemmelse 

med stk. 2, litra a) 

   c) reservedele til 

luftfartøjer, der er fremstillet i 

overensstemmelse med stk. 2, 

litra b) 

   d) elektrisk og elektronisk 

udstyr, som falder ind under 

Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2011/65/EU1b. 

   4. Ved anvendelsen af 

dette punkt forstås ved 

"luftfartøj" et af følgende: 

   a) et civilt luftfartøj, der 

er fremstillet i 

overensstemmelse med et 

typecertifikat udstedt i henhold 

til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 

2018/11391c eller i 

overensstemmelse med en 

konstruktionsgodkendelse 

udstedt i henhold til de 

nationale bestemmelser i en 

kontraherende stat i 

Organisationen for 

International Civil Luftfart 

(ICAO), eller for hvilket der er 

udstedt et luftdygtighedsbevis 

af en kontraherende stat i 

ICAO i henhold til bilag 8 til 
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konventionen angående 

international civil luftfart 

   b) et militært luftfartøj. 

   _________________ 

   1a Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2007/46/EF af 

5. september 2007 om 

fastlæggelse af en ramme for 

godkendelse af motorkøretøjer 

og påhængskøretøjer dertil 

samt af systemer, 

komponenter og separate 

tekniske enheder til sådanne 

køretøjer (rammedirektiv) 

(EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1). 

   1b Europa-Parlamentet og 

Rådets direktiv 2011/65/EU af 

8. juni 2011 om begrænsning 

af anvendelsen af visse farlige 

stoffer i elektrisk og 

elektronisk udstyr (EUT L 174 

af 1.7.2011, s. 88). 

   1c Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) 

2018/1139 af 4. juli 2018 om 

fælles regler for civil luftfart 

og oprettelse af Den 

Europæiske Unions 

Luftfartssikkerhedsagentur og 

om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 

2111/2005, (EF) nr. 

1008/2008, (EU) nr. 996/2010 

og (EU) nr. 376/2014 og 

direktiv 2014/30/EU og 

2014/53/EU og om ophævelse 

af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

552/2004 og (EF) nr. 216/2008 

og Rådets forordning (EØF) 

nr. 3922/91 (EUT L 212 af 

22.8.2018, s. 1). 
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Or. en 

 

 


