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Kommissionens förslag 

 

Ändringsförslag 

Ämne CAS-nr EG-nr Särskilt angivna undantag om 

intermediär användning eller 

annan specificering 

Bis(pentabromof

enyl)eter 

(dekabromodifen

yleter, dekaBDE)  

1163-19-5 214-604-9 1. Artikel 4.1 b ska gälla 

för koncentrationer av 

dekaBDE på högst 10 mg/kg 

(0,001 viktprocent) vid 

förekomst i ämnen. 

   1a.  Artikel 4.1 b ska gälla 

för koncentrationer av tetra-, 

penta-, hexa-, hepta- och 

dekaBDE i sin helhet på upp 

till 1 000 vikt-ppm vid 

förekomst i blandningar eller 

varor. 

   Denna koncentrationsgräns 

ska konsekvensbedömas och 

granskas av kommissionen 

senast den... [fem år efter 

förordningens ikraftträdande]. 

   Konsekvensbedömningen ska 

grunda sig på 

rekommendationerna från 

Europeiska 

kemikaliemyndigheten (Echa) 

och kommittén för 

avfallsärenden. 
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   2. Genom undantag ska 

tillverkning, utsläppande på 

marknaden och användning 

av dekaBDE vara tillåtet 

   a)  vid tillverkning av ett 

luftfartyg före den 

2 mars 2027, för vilket en 

ansökan om typgodkännande 

gjorts före dagen för 

ikraftträdandet och mottagits 

före december 2022, 

   b) vid tillverkning av 

reservdelar till något av 

följande: 

   i) Ett luftfartyg som 

tillverkats före den 2 mars 

2027, för vilket en ansökan om 

typgodkännande gjorts före 

dagen för ikraftträdandet och 

mottagits före december 2022: 

fram till dess att luftfartyget 

tas ur bruk. 

   ii) Motorfordon som 

omfattas av 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/46/EU1a 

och tillverkats före ... [den dag 

då denna förordning träder i 

kraft]: antingen fram till 2036 

eller till dess att 

motorfordonen tas ur bruk, 

beroende på vilket som infaller 

först. 

   3. De särskilda 

undantagen för reservdelar 

som ska användas i de 

motorfordon som avses i punkt 

2 b ii ska gälla tillverkning 

och användning av 

kommersiell dekaBDE som 

ingår i en eller flera av 

följande kategorier: 

   i) Applikationer för 

framdrivning och under 

huven, exempelvis 
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massledningar och 

anslutningsledningar för 

batterier, mobila rör för 

luftkonditionering, drivlinor, 

bussningar för avgasgrenrör, 

isolering under huven, 

kablage under huven (för 

motorn osv.), 

hastighetssensorer, slangar, 

fläktmoduler och 

knackningssensorer. 

   ii)

 Bränslesystemapplikati

oner, exempelvis 

bränsleslangar, bränsletankar 

och bränsletankar under 

karossen. 

   iii) Pyrotekniska 

anordningar och applikationer 

som berörs av pyrotekniska 

anordningar, exempelvis 

tändningskablar för 

krockkuddar, 

stolskydd/stolbeklädnader 

(endast om relevant för 

krockkuddar) och 

krockkuddar (framtill och på 

sidan). 

   iv) Hjulupphängning och 

invändig utrustning såsom 

trimkomponenter, akustiskt 

material och säkerhetsbälten. 

   v) Kompositplast 

(instrumentpaneler och 

invändig trim). 

   vi) Under huven eller 

instrumentpanelen 

(uttagslåda, säkringshållare, 

trådar för hög strömstyrka och 

mantlar (tändstiftstrådar). 

   vii) Elektrisk och 

elektronisk utrustning 

(batterihus och batteriplattor, 

elektriska anslutningsdon för 

motorkontroll, 
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radiodiskkomponenter, 

satellitnavigationssystem, GPS 

och datorsystem). 

   viii) Textilier såsom fasta 

insynsskydd, klädsel, innertak, 

bilsäten, nackstöd, solskydd, 

trimpaneler, mattor. 

   3. Tillverkning av 

dekaBDE och dess 

användning i produktion och 

utsläppande på marknaden av 

nedanstående varor ska vara 

tillåten enligt följande: 

   a) Varor som släppts ut 

på marknaden före ... [den dag 

då denna förordning träder i 

kraft]. 

   b) Luftfartyg som 

tillverkats i enlighet med 

punkt 2a. 

   c) Reservdelar till 

luftfartyg som tillverkats i 

enlighet med punkt 2b. 

   d) Elektrisk och 

elektronisk utrustning som 

omfattas av 

Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/65/EG1b. 

   4. I denna post avses med 

luftfartyg något av följande: 

   a) Ett civilt luftfartyg som 

tillverkas i enlighet med ett 

typcertifikat som utfärdats 

enligt Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 

2018/11391c eller i enlighet 

med ett 

konstruktionsgodkännande 

som utfärdats enligt den 

nationella lagstiftningen i en 

avtalsslutande stat till 

Internationella civila 

luftfartsorganisationen (Icao), 

eller för vilket ett 
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luftvärdighetsbevis har 

utfärdats av en avtalsslutande 

stat till Icao enligt bilaga 8 till 

konventionen angående 

internationell civil luftfart. 

   b) Ett militärt luftfartyg. 

   _________________ 

   1aEuropaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/46/EG av 

den 5 september 2007 om 

fastställande av en ram för 

godkännande av motorfordon 

och släpvagnar till dessa 

fordon samt av system, 

komponenter och separata 

tekniska enheter som är 

avsedda för sådana fordon 

(Ramdirektiv) (EUT L 263, 

9.10.2007, s. 1). 

   1bEuropaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/65/EU av 

den 8 juni 2011 om 

begränsning av användning av 

vissa farliga ämnen i elektrisk 

och elektronisk utrustning 

(EUT L 174, 1.7.2011, s. 88). 

   1cEuropaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 

nr 2018/1139 av den 4 juli 

2018 om fastställande av 

gemensamma bestämmelser 

på det civila luftfartsområdet 

och inrättande av Europeiska 

unionens byrå för 

luftfartssäkerhet, och om 

ändring av 

Europaparlamentets och 

rådets förordningar (EG) 

nr 2111/2005, (EG) nr 

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

(EU) nr 376/2014 och direktiv 

2014/30/EU och 2014/53/EU, 

samt om upphävande av 

Europaparlamentets och 

rådets förordningar (EG) 

nr 552/2004 och (EG) 
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nr 216/2008 och rådets 

förordning (EEG) nr 3922/91 

(EUT L 212, 22.8.2018 s. 1). 

 

Or. en 

 

 


