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PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0336/2018 

Julie Girling 

Noturīgi organiskie piesārņotāji 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – A daļa – 24.a rinda (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

 

Grozījums 

Viela CAS Nr. EK Nr. Īpašs izņēmums lietošanai par 

starpproduktu vai cita 

specifikācija 

Bis(pentabromfe

nil)ēteris 

(dekabromdifenil

ēteris; decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Sakarā ar šo ierakstu 

4. panta 1. punkta b) 

apakšpunkts attiecas uz 

decaBDE koncentrācijā, kas 

vienāda ar vai nepārsniedz 10 

mg/kg (0,001 masas %), ja tas 

ir vielās. 

   1a.  Ierakstiem par tetra-, 

penta-, heksa-, hepta- un 

deka-BDE 4. panta 1. punkta 

b) apakšpunktu piemēro 

attiecībā uz koncentrāciju 

kopumā līdz 1000 ppm no 

svara, ja tie ir maisījumos vai 

izstrādājumos. 

   Šī robežkoncentrācija ir 

atkarīga no ietekmes 

novērtējuma un pārskatīšanas, 

ko veic Komisija līdz... [5 gadi 

pēc šīs regulas stāšanās spēkā]. 

   Ietekmes novērtējuma pamatā 

ir ECHA un Atkritumu 

komitejas ieteikumi. 

   2. DecaBDE ražošana, 
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laišana tirgū un lietošana ir 

atļauta šādos izņēmuma 

gadījumos: 

   (a)  tādu gaisa kuģu, kuru 

tipa apstiprinājums ir pieteikts 

pirms stāšanās spēkā, un ir 

saņemts pirms 2022. gada 

decembra, ražošanā pirms 

2027. gada 2. marta; 

   (b) tādu rezerves daļu 

ražošanā, kas paredzētas: 

   (i) gaisa kuģiem, kuru 

tipa apstiprinājums ir pieteikts 

pirms stāšanās spēkā un 

saņemts pirms 2022. gada 

decembra un kuri ražoti pirms 

2027. gada 2. marta, līdz šādu 

gaisa kuģu darbmūža beigām; 

   (ii) mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, kas ir 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes 

Direktīvas 2007/46/EK 

darbības jomā, kas ražoti 

pirms ... [šīs regulas stāšanās 

spēkā datums], vai nu līdz 

2036. gadam vai līdz to 

darbmūža beigām atkarībā no 

tā, kurš datums ir agrāks. 

   3. Rezerves daļām 

mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem, kas minēti 

2. punkta b) apakšpunkta ii) 

daļā piemēro īpašus 

izņēmumus attiecībā uz 

decaBDE ražošanu un 

izmantošanu komerciālos 

nolūkos, ja tās ietilpst vienā 

vai vairākās no turpmāk 

minētajām kategorijām: 

   (i) spēka piedziņas 

sastāvdaļas un dzinēja 

nodalījumā izvietotās 

sastāvdaļas, kā, piemēram, 

akumulatoru baterijas 
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“masas” pievadi, akumulatoru 

baterijas starpsavienojumu 

vadi, automobiļa gaisa 

kondicionēšanas (MAC) 

sistēmas caurules, transmisija, 

izplūdes kolektora ieliktņi, 

dzinēja nodalījuma pārsega 

izolācija, dzinēja nodalījumā 

esošā elektroinstalācija un 

vadu saišķi (dzinēja 

elektroinstalācija utt.), 

apgriezienu devēji, šļūtenes, 

ventilatoru moduļi un 

detonācijas devēji; 

   (ii) degvielas sistēmas 

sastāvdaļas, kā, piemēram, 

degvielas šļūtenes, degvielas 

tvertnes un zem korpusa 

novietotas degvielas tvertnes; 

   (iii) pirotehniskās ierīces 

un sastāvdaļas, ko ietekmē 

pirotehniskās ierīces, kā, 

piemēram, drošības gaisa 

spilvenu aizdedzes vadi, 

sēdekļu pārvalki/apšuvums 

(tikai tad, ja tie saistīti ar 

drošības gaisa spilveniem) un 

drošības gaisa spilveni 

(priekšējie un sānu); 

   (iv) atsperojums un 

iekšējais pielietojums, 

piemēram, apdares materiāli 

un drošības jostas; 

   (v) nostiprināta plastmasa 

(instrumentu paneļi un iekšējā 

apdare); 

   (vi) zem pārsega vai paneļa 

(terminālie/drošinātāja 

kontakti, augstāka strāvas 

stipruma vadi un kabeļu 

pārklājums (aizdedzes sveces 

vadi)); 

   (vii) elektriskās un 

elektroniskās iekārtas 

(bateriju apvalki un bateriju 
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paliktņi) dzinēja vadības 

elektriskie savienotāji, radio 

disku sastāvdaļas, navigācijas 

satelītu sistēmas, globālās 

pozicionēšanas sistēmas un 

datorizētas informācijas 

sistēmas); 

   (viii) audumi, piemēram, 

aizmugures nodalījumi, 

polsterējums, galvas atbalsta 

pārvalki, sēdekļi, roku atbalsti, 

saules aizsargi, apdares 

paneļi, paklāji. 

   3. DecaBDE ražošana un 

tā izmantošana izstrādājumu 

ražošanā un šo izstrādājumu 

laišana tirgū ir atļauta šādos 

gadījumos: 

   (a) izstrādājumi, kas laisti 

tirgū pirms ... [šīs regulas 

stāšanās spēkā diena]; 

   (b) gaisa kuģi, kas ražoti 

saskaņā ar 2. punkta 

a) apakšpunktu; 

   (c) gaisa kuģu rezerves 

daļas, kas ražotas saskaņā ar 

2. punkta b) apakšpunktu; 

   (d) elektriskas un 

elektroniskas ierīces Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/65/ES1b 

darbības jomā. 

   4. Šajā ierakstā “gaisa 

kuģis” ir viens no šiem: 

   (a) civilās aviācijas gaisa 

kuģis, kas ražots atbilstoši tipa 

sertifikātam, kas izdots 

saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 2018/11391c, 

vai projekta apstiprinājumam, 

kas izdots saskaņā ar 

Starptautiskās Civilās 

aviācijas organizācijas (ICAO) 
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līgumslēdzējas valsts 

nacionālajiem noteikumiem, 

vai kuram ICAO līgumslēdzēja 

valsts ir izdevusi 

lidojumderīguma sertifikātu 

saskaņā ar Konvencijas par 

starptautisko civilo aviāciju 8. 

pielikumu; 

   (b) militārais gaisa kuģis. 

   _________________ 

   1aEiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 

2007/46/EK (2007. gada 5. 

septembris), ar ko izveido 

sistēmu mehānisko 

transportlīdzekļu un to 

piekabju, kā arī tādiem 

transportlīdzekļiem paredzētu 

sistēmu, sastāvdaļu un 

atsevišķu tehnisku vienību 

apstiprināšanai 

(Pamatdirektīva) (OV L 263, 

9.10.2007., 1. lpp.)."; 

   1bEiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva 

2011/65/ES (2011. gada 8. 

jūnijs) par dažu bīstamu vielu 

izmantošanas ierobežošanu 

elektriskās un elektroniskās 

iekārtās (OV L 174, 1.7.2011., 

88. lpp.). 

   1cEiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (ES) 

2018/1139 (2018. gada 4. 

jūlijs) par kopīgiem 

noteikumiem civilās aviācijas 

jomā un ar ko izveido Eiropas 

Savienības Aviācijas drošības 

aģentūru, un ar ko groza 

Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) 

Nr. 2111/2005, (EK) 

Nr. 1008/2008, (ES) 

Nr. 996/2010, (ES) 

Nr. 376/2014 un Direktīvas 

2014/30/ES un 2014/53/ES, 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

un atceļ Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 552/2004 un (EK) 

Nr. 216/2008 un Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 3922/91 

(OV L 212, 22.8.2018, 

1. lpp.).” 

 

Or. en 

 

 


