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Amendement  30 

Julie Girling 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0336/2018 

Julie Girling 

Persistente organische verontreinigende stoffen 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel A – tabel – regel 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

 

Amendement 

Stof CAS-nr. EG-nr. Specifieke vrijstelling voor 

gebruik als tussenproduct of 

andere specificatie 

Bis(pentabroomf

enyl)ether 

(decabroomdifen

ylether; 

decaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. In verband met deze 

vermelding is artikel 4, lid 1, 

onder b), van toepassing op 

concentraties decaBDE van 

ten hoogste 10 mg/kg 

(0,001 massaprocent) wanneer 

de stof voorkomt in stoffen. 

   1 bis.  In verband met de 

vermeldingen betreffende 

tetra-, penta-, hexa-, hepta- en 

decaBDE is artikel 4, lid 1, 

onder b), van toepassing op 

totale concentraties tot 

1000 ppm in gewicht wanneer 

zij voorkomen in mengsels of 

artikelen. 

   Deze grenswaarde wordt 

onderworpen aan een 

effectbeoordeling en 

herziening door de Commissie 

vóór [vijf jaar na de datum 

van inwerkingtreding van deze 

verordening]. 

   De effectbeoordeling wordt 

gebaseerd op de 
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aanbevelingen van het ECHA 

en het comité 

afvalstoffenzaken. 

   2. In afwijking hiervan 

zijn de vervaardiging, het op 

de markt brengen en het 

gebruik van decaBDE 

toegestaan: 

   a)  bij de productie van 

een luchtvaartuig vóór 

2 maart 2027, waarvoor vóór 

de inwerkingtreding 

typegoedkeuring werd 

aangevraagd en vóór 

december 2022 werd 

verkregen; 

   b) bij de productie van 

reserveonderdelen voor: 

   i) een luchtvaartuig 

waarvoor typegoedkeuring 

vóór de inwerkingtreding werd 

aangevraagd en vóór 

december 2022 werd 

verkregen en dat vóór 2 maart 

2027 werd geproduceerd tot 

het eind van de levensduur 

van dat luchtvaartuig; 

   ii) binnen de 

werkingssfeer van Richtlijn 

2007/46/EG1bis van het 

Europees Parlement en de 

Raad vallende 

motorvoertuigen, die zijn 

geproduceerd vóór [datum van 

inwerkingtreding van deze 

verordening], of tot 2036, of 

tot het einde van de 

levensduur van die 

motorvoertuigen, indien dat 

vroeger valt. 

   3. De specifieke 

uitzonderingen voor 

onderdelen voor gebruik in de 

onder lid 2, onder b), punt ii), 

bedoelde motorvoertuigen zijn 
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van toepassing op de productie 

en het gebruik van 

commercieel decaBDE dat valt 

onder een of meer van de 

volgende categorieën: 

   i) aandrijflijn en 

voorzieningen onder de 

motorkap, zoals massakabels 

van de accu, 

interconnectiekabels van de 

accu, buizen van de 

klimaatregelingsapparatuur, 

aandrijflijn, bussen van het 

uitlaatspruitstuk, isolatie 

onder de motorkap, kabels en 

kabelboom onder de motorkap 

(bekabeling van de motor 

enz.), snelheidssensoren, 

slangen, ventilatormodules en 

klopsensoren; 

   ii) voorzieningen van het 

brandstofsysteem zoals 

brandstofslangen en al dan 

niet aan de onderzijde van de 

carrosserie bevestigde 

brandstoftanks; 

   iii) pyrotechnische 

voorzieningen en 

voorzieningen die daardoor 

worden beïnvloed, zoals 

ontstekingskabels van de 

airbags, stoelhoezen/-

bekleding (alleen voor zover 

relevant met het oog op de 

airbags) en airbags (frontaal 

en lateraal); 

   iv) ophanging en 

interieurtoepassingen zoals 

sierelementen, akoestisch 

materiaal en 

veiligheidsgordels; 

   v) versterkte kunststoffen 

(dashboards en 

binnenbekleding); 

   vi) onder de motorkap of 
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het dashboard 

(aansluitblokken/zekeringsblo

kken, bedrading voor hoge 

stroomsterkte en 

kabelbekleding 

(bougiedraden)); 

   vii) elektrische en 

elektronische apparatuur 

(accuhouders en accubakken, 

elektrische connectoren voor 

de motorsturing, onderdelen 

van radiodisks, systemen voor 

satellietnavigatie, gps- en 

computersystemen); 

   viii) weefsels zoals 

hoedenplanken, bekleding, 

hemelbekleding, autozittingen, 

hoofdsteunen, zonnekleppen, 

interieurpanelen en 

vloerbekleding. 

   3. Het is toegestaan 

decaBDE te vervaardigen en 

te gebruiken bij de productie 

en het in de handel brengen 

van de volgende artikelen: 

   a) artikelen die in de 

handel zijn gebracht vóór... 

[datum van inwerkingtreding 

van deze verordening]; 

   b) luchtvaartuigen die 

overeenkomstig lid 2, onder a), 

worden geproduceerd; 

   c) onderdelen van 

luchtvaartuigen die 

overeenkomstig lid 2, onder b), 

worden geproduceerd; 

   d) elektrische en 

elektronische apparatuur die 

onder het toepassingsgebied 

van Richtlijn 2011/65/EU van 

het Europees Parlement en de 

Raad1ter valt. 

   4. Voor de toepassing van 

deze vermelding wordt onder 
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"luchtvaartuig" verstaan: 

   a) een 

burgerluchtvaartuig dat is 

geproduceerd overeenkomstig 

een typecertificaat afgegeven 

krachtens Verordening (EU) 

2018/1139 van het Europees 

Parlement en de Raad1quater, of 

overeenkomstig de 

goedkeuring van een ontwerp 

die is afgegeven krachtens de 

nationale regelgeving van een 

verdragsluitende staat van de 

Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie 

(ICAO), of waarvoor een 

bewijs van luchtwaardigheid is 

afgegeven door een 

verdragsluitende staat van de 

ICAO krachtens bijlage 8 bij 

het Verdrag inzake de 

internationale 

burgerluchtvaart; 

   b) een militair 

luchtvaartuig. 

   _________________ 

   1 bis Richtlijn 2007/46/EG van 

het Europees Parlement en de 

Raad van 5 september 2007 tot 

vaststelling van een kader voor 

de goedkeuring van 

motorvoertuigen en 

aanhangwagens daarvan en 

van systemen, onderdelen en 

technische eenheden die voor 

dergelijke voertuigen zijn 

bestemd (Kaderrichtlijn) (PB 

L 263 van 9.10.2007, blz. 1). 

   1 ter Richtlijn 2011/65/EU van 

het Europees Parlement en de 

Raad van 8 juni 2011 

betreffende beperking van het 

gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in 

elektrische en elektronische 

apparatuur (PB L 174 van 
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1.7.2011, blz. 88). 

   1 quater Verordening (EU) 

2018/1139 van het Europees 

Parlement en de Raad van 

4 juli 2018 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels op 

het gebied van 

burgerluchtvaart en tot 

oprichting van een Europees 

Agentschap voor de veiligheid 

van de luchtvaart, tot wijziging 

van de Verordeningen (EG) 

nr. 2111/2005, (EG) 

nr. 1008/2008, (EU) 

nr. 996/2010, (EU) 

nr. 376/2014 en Richtlijnen 

2014/30/EU en 2014/53/EU 

van het Europees Parlement 

en de Raad, en houdende 

intrekking van Verordeningen 

(EG) nr. 552/2004 en (EG) 

nr. 216/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad en 

Verordening (EEG) 

nr. 3922/91 van de Raad 

(PB L 212 van 22.8.2018, 

blz. 1). 

 

Or. en 

 

 


