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Iarscríbhinn I – cuid A – ró 24 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún 

 

Leasú 

Substaint Uimh. 

CAS 

Uimh. CE Díolúine shonrach maidir le 

húsáid idirmheánach nó 

sonraíocht eile 

Bis(peinteabróm

aidhéfheinile) 

éitear (éitear 

deacabrómaidhéf

heinile; 

decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Chun críocha na 

hiontrála seo, beidh feidhm ag 

Airteagal 4(1)(b) maidir le 

tiúchain de dheaca-BDE atá 

cothrom le 10 mg/kg (0,001 % 

de réir meáchain) nó faoina 

bhun nuair atá sé i substaintí. 

   1a.  Chun críocha na n-

iontrálacha maidir le teitrea-, 

peintea-, heicsea- agus deaca-

BDE, beidh feidhm ag pointe 

(b) d’Airteagal 4(1) maidir le 

tiúcháin ina n-iomláine atá 

suas le 1000 csm de réir 

meáchain nuair atá siad i 

meascáin nó in earraí. 

   Beidh an teorainn tiúchain sin 

faoi réir measúnú tionchair 

agus athbhreithiú ón 

gCoimisiún faoi ... [Cúig bliain 

i ndiaidh dháta theacht i 

bhfeidhm an Rialacháin seo]. 

   Beidh an measúnú tionchar 

bunaithe ar mholtaí ECHA 

agus an Choiste maidir le 



 

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

GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

Dramhaíl. 

   2. De mhaolú air sin, 

ceadófar deaca-BDE a 

mhonarú, a chur ar an 

margadh agus a úsáid: 

   (a)  i dtáirgeadh aerárthaí 

roimh an 2 Márta 2027, a 

ndearnadh iarratas ar 

chineálcheadú ina leith roimh 

dháta theacht i bhfeidhm agus 

a bhfuarthas roimh mhí na 

Nollag 2022; 

   (b) i dtáirgeadh páirteanna 

spártha le haghaidh ceachtar 

acu seo a leanas: 

   (i) aerárthach, a 

ndearnadh iarratas ar 

chineálcheadú ina leith roimh 

dháta theacht i bhfeidhm agus 

a bhfuarthas roimh mhí na 

Nollag 2022, a táirgeadh 

roimh an 2 Márta 2027 go dtí 

deireadh ré feidhme na n-

aerárthach sin. 

   (ii) mótarfheithiclí a 

thagann faoi raon feidhme 

Threoir 2007/46/CE1a ó 

Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle, ar táirgeadh 

iad roimh... [dáta theacht i 

bhfeidhm an Rialacháin seo], 

cibé acu go dtí 2036 nó go dtí 

deireadh ré feidhme na 

mótarfheithiclí sin. 

   3. Beidh feidhm ag na 

díolúintí sonracha do 

pháirteanna spártha arna n-

úsáid i mótarfheithiclí dá 

dtagraítear i mír 2(b)(ii) 

maidir le táirge agus úsáid 

deaca-BDE thráchtálaigh a 

thagann faoi cheann amháin 

nó níos mó de na catagóirí seo 

a leanas: 
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   (i) feidhmeanna gléasraí 

cumhachta agus faoin 

mboinéad amhail ollsreanga 

ceallra, sreanga idirnaisc 

ceallra, píobáin 

aerchóiriúcháin shoghluaiste 

(MAC), gléasraí cumhachta, 

boscóidí ilphíobáin sceite, 

insliú faoin mboinéad, 

sreangú agus úim faoin 

mboinéad (sreangú innill, 

etc.), braiteoirí luais, osáin, 

modúil fean agus braiteoirí 

cnagacha; 

   (ii) feidhmeanna córais 

breosla amhail osáin bhreosla, 

umair bhreosla agus umair 

bhreosla fo-chabhlach; 

   (iii) gléasraí piortheicniúla 

agus feidhmeanna a 

ndéanann gléasraí 

piortheicniúla difear dóibh 

amhail cáblaí adhainte mála 

aeir, clúdaigh/fabraic 

shuíocháin (sa chás amháin 

go mbaineann mála aeir leo) 

agus málaí aeir (tosaigh agus 

taobhach); 

   (iv) feidhmeanna crochta 

agus inmheánacha amhail 

comhpháirteanna cóirithe, 

ábhar fuaimiúil agus 

criosanna sábhála. 

   (v) plaistic threisithe 

(painéil ionstraimí agus cóiriú 

inmheánach); 

   (vi) faoin mboinéad nó 

faoin deais (bloic los/fiúsanna, 

sreanga aimpéarais níos airde 

agus cásáil cáblaí (sreanga 

spréachphlocóide)); 

   (vii) trealamh leictreach 

agus leictreonach (cásanna 

ceallra agus trádairí ceallra, 

nascóirí leictreacha rialúcháin 
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innill, comhpháirteanna de 

dhioscaí raidió, córais 

loingseoireacht satailíte, 

córais suite domhanda agus 

córais ríomhaireachta); 

   (viii) fabraic amhail urláir 

chúil, cumhdach, 

ceannlíneálacha, suíocháin 

chairr, ceannbhaic, scáthláin 

ghréine, painéil chóirithe, 

cairpéid. 

   3. Ceadófar deaca-BDE a 

mhonarú agus a úsáid i 

dtáirgeadh agus i gcur ar an 

margadh na n-earraí seo a 

leanas: 

   (a) earraí a chuirfear ar 

an margadh roimh ... [dáta 

theacht i bhfeidhm an 

Rialacháin seo]; 

   (b) aerárthach arna 

tháirgeadh i gcomhréir le 

fomhír 2(a); 

   (c) páirteanna spártha 

aerárthaigh arna dtáirgeadh i 

gcomhréir le mír 2(b); 

   (d) trealamh leictreach 

agus leictreonach a thagann 

faoi raon feidhme 

Threoir 2011/65/AE1b ó 

Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle. 

   4. Chun críocha na 

hiontrála seo, ciallaíonn 

‘aerárthach’ aon cheann 

díobh seo a leanas: 

   (a) aerárthach sibhialta 

arna tháirgeadh i gcomhréir le 

deimhniú cineáil arna éisiúint 

faoi Rialachán (AE) 

2018/11391c ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle 

nó le formheas deartha arna 

éisiúint faoi na rialacháin 
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náisiúnta Stáit Chonarthaigh 

de chuid na hEagraíochta 

Eitlíochta Sibhialta 

Idirnáisiúnta (ICAO), nó a 

bhfuil deimhniú 

aeracmhainneachta ina leith 

eisithe ag Stát Conarthach de 

chuid ICAO faoi Iarscríbhinn 

9 a ghabhann leis an 

gCoinbhinsiún um Eitlíocht 

Shibhialta; 

   (b) aerárthach míleata. 

   _________________ 

   1aTreoir 2007/46/CE ó 

Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle an 5 Meán 

Fómhair 2007 lena 

mbunaítear creat chun 

mótarfheithiclí agus a 

leantóirí, agus córais, 

comhpháirteanna agus aonaid 

theicniúla ar leithligh atá 

beartaithe le haghaidh feithiclí 

den sórt sin a cheadú (Treoir 

Réime) (IO L 263, 9.10.2007, 

lch. 1). 

   1bTreoir 2011/65/AE ó 

Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle an 8 

Meitheamh 2011 maidir le 

srian ar shubstaintí 

guaiseacha áirithe a úsáid i 

dtrealamh leictreach agus 

leictreonach (IO L 174, 

1.7.2011, lch. 88). 

   1cRialachán (AE) 2018/1139 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle an 4 Iúil 2018 

maidir le rialacha 

comhchoiteanna i réimse na 

heitlíochta sibhialta agus lena 

mbunaítear Gníomhaireacht 

Sábháilteachta Eitlíochta na 

hEorpa, agus lena leasaítear 

Rialachán (CE) Uimh. 

2111/2005, Rialachán (CE) 



 

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

GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

Uimh. 1008/2008, Rialachán 

(AE) Uimh. 996/2010, 

Rialachán (AE) Uimh. 

376/2014 agus Treoir 

2014/30/AE agus Treoir 

2014/53/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle 

agus lena n-aisghairtear 

Rialachán (CE) Uimh. 

552/2004 agus Rialachán (CE) 

Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón 

gComhairle agus Rialachán 

(CEE) Uimh. 3922/91 ón 

gComhairle (IO L 212, 

22.8.2018, lch. 1). 

 

Or. en 

 

 


