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Poprawka  30 

Julie Girling 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0336/2018 

Julie Girling 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część A – wiersz 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Poprawka 

Substancja Nr CAS Nr WE Szczególne wyłączenie dla 

stosowania jako produkt 

pośredni lub inna specyfikacja 

Eter 

bis(pentabromofe

nylowy) (eter 

dekabromodifeny

lu; dekaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Do celów niniejszej 

pozycji art. 4 ust. 1 lit. b) ma 

zastosowanie do stężenia 

dekaBDE równego 10 mg/kg 

lub mniejszego od tej wartości 

(wagowo 0,001 %), jeżeli 

występuje on w substancjach. 

   1a.  Do celów pozycji 

dotyczących tetra-, penta-, 

heksa-, hepta- i dekaBDE art. 

4 ust. 1 lit. b) ma zastosowanie 

do stężeń w całości w 

wysokości do 1000 ppm masy, 

jeżeli występują w 

mieszaninach lub artykułach. 

   Ten limit stężenia podlega 

ocenie skutków i przeglądowi, 

które Komisja przeprowadzi do 

dnia... [pięć lat po wejściu w 

życie niniejszego 

rozporządzenia]. 

   Podstawą oceny skutków są 

zalecenia ECHA i komitetu ds. 

odpadów. 

   2. Na zasadzie odstępstwa 
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zezwala się na wytwarzanie, 

wprowadzanie do obrotu i 

stosowanie dekaBDE: 

   a)  w produkcji statków 

powietrznych, dla których 

wystąpiono o przyznanie 

homologacji typu przed dniem 

wejścia w życie i uzyskano ją 

przed grudniem 2022 r. – do 

dnia 2 marca 2027 r.; 

   b) w produkcji części 

zamiennych dla dowolnej z 

następujących kategorii: 

   (i) statki powietrzne, dla 

których wystąpiono o 

przyznanie homologacji typu 

przed dniem wejścia w życie i 

uzyskano ją przed grudniem 

2022 r., wyprodukowane do 

dnia 2 marca 2027 r. – do 

czasu zakończenia eksploatacji 

tych statków powietrznych; 

   (ii) pojazdy silnikowe 

objęte zakresem dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2007/46/UE1a, 

wyprodukowane przed dniem 

... [data wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia] – 

do 2036 r. bądź do czasu 

zakończenia eksploatacji tych 

pojazdów silnikowych, w 

zależności od tego, która z tych 

dat przypadnie wcześniej. 

   3. Szczególne wyłączenia 

dotyczące części zamiennych 

do użytku w pojazdach 

silnikowych, o których mowa 

w ust. 2 lit. b) ppkt (ii), stosuje 

się do produkcji i stosowania 

komercyjnego dekaBDE w co 

najmniej jednej z 

następujących kategorii: 

   (i) zastosowania w 

mechanizmie napędowym i 

pod maską silnika, takie jak 
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przewody masowe 

akumulatora, przewody 

połączeniowe akumulatora, 

rurki klimatyzacji przenośnej 

(MAC), mechanizmy 

napędowe, przepusty kolektora 

wydechowego spalin, izolacja 

pod maską silnika, przewody i 

wiązki przewodów instalacji 

elektrycznej pod maską silnika 

(okablowanie silnika itd.), 

czujniki prędkości, przewody 

giętkie, moduły wentylatora i 

czujniki spalania stukowego; 

   (ii) zastosowania w 

układzie paliwowym, takie jak 

przewody paliwowe, zbiorniki 

paliwa oraz zbiorniki paliwa 

pod nadwoziem; 

   (iii) urządzenia 

pirotechniczne i zastosowania, 

na które te urządzenia mają 

wpływ, takie jak przewody 

zapłonowe poduszki 

powietrznej, pokrycia 

siedzeń/tkaniny (tylko wtedy, 

gdy jest to istotne ze względu 

na zastosowanie poduszki 

powietrznej) oraz poduszki 

powietrzne (czołowe i boczne); 

   (iv) zawieszenie i 

zastosowania wewnątrz 

pojazdu, takie jak elementy 

wykończeniowe, materiały 

akustyczne i pasy 

bezpieczeństwa; 

   (v) wzmocnione tworzywa 

sztuczne (tablice przyrządów i 

wykończenie wnętrza); 

   (vi) pod maską silnika lub 

deską rozdzielczą (bloki 

zacisków/bezpieczników, 

przewody z wyższym 

natężeniem prądu i osłony 

kabli (przewody świec 

zapłonowych)); 
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   (vii) sprzęt elektryczny i 

elektroniczny (obudowy i 

podstawy akumulatorów, 

złącza elektryczne systemu 

sterowania silnikiem, elementy 

płyty radiowej, systemy 

nawigacji satelitarnej, 

globalne systemy 

pozycjonowania i systemy 

komputerowe); 

   (viii) tkaniny takie jak tylna 

półka, tapicerka, obicie sufitu, 

siedzenia, zagłówki, osłony 

przeciwsłoneczne, panele 

wykończeniowe, dywaniki. 

   3. Zezwala się na 

wytwarzanie dekaBDE i 

stosowanie go w produkcji 

następujących artykułów oraz 

na wprowadzanie ich do 

obrotu: 

   a) artykuły wprowadzone 

do obrotu przed dniem ... [data 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia]; 

   b) statki powietrzne 

wyprodukowane zgodnie z 

ust. 2 lit. a); 

   c) części zamienne do 

statków powietrznych 

wyprodukowanych zgodnie z 

ust. 2 lit. b); 

   d) sprzęt elektryczny i 

elektroniczny objęty zakresem 

dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2011/65/UE1b. 

   4. Na potrzeby niniejszej 

pozycji „statek powietrzny” 

oznacza: 

   a) cywilny statek 

powietrzny wyprodukowany 

zgodnie z certyfikatem typu 

wydanym zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 

2018/11391c lub z 

zatwierdzeniem projektu na 

podstawie przepisów 

krajowych jednego z 

umawiających się państw 

Organizacji 

Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO), lub w 

oparciu o świadectwo 

zdatności do lotu wystawione 

przez jedno z państw ICAO na 

podstawie załącznika 8 do 

konwencji o 

międzynarodowym lotnictwie 

cywilnym; 

   b) wojskowy statek 

powietrzny. 

   _________________ 

   1a Dyrektywa 2007/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 5 września 2007 r. 

ustanawiająca ramy dla 

homologacji pojazdów 

silnikowych i ich przyczep oraz 

układów, części i oddzielnych 

zespołów technicznych 

przeznaczonych do tych 

pojazdów („dyrektywa 

ramowa”) ( Dz.U. L 263 z 

9.10.2007, s. 1). 

   1b Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

2011/65/UE z dnia 8 czerwca 

2011 r. w sprawie 

ograniczenia stosowania 

niektórych niebezpiecznych 

substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 

(Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88). 

   1c Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 

2018/1139 z dnia 4 lipca 

2018 r. w sprawie wspólnych 

zasad w dziedzinie lotnictwa 

cywilnego i utworzenia 

Agencji Unii Europejskiej 
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ds. Bezpieczeństwa Lotniczego 

oraz zmieniające 

rozporządzenia (WE) nr 

2111/2005, (WE) nr 

1008/2008, (UE) nr 996/2010, 

(UE) nr 376/2014 i dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/30/UE i 

2014/53/UE, a także 

uchylające rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 552/2004 i 

(WE) nr 216/2008 i 

rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 3922/91 (Dz.U. L 212 z 

22.8.2018, s. 1). 

 

Or. en 

 

 


