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Muudatusettepaneku esitaja: Carl Schlyter

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 4

4) Keskkonda eralduvate benso[a]püreeni ja 
teiste polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike heitkoguseid tuleb vähendada 
nii suurel määral kui võimalik. 1979. aasta 
piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 
püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli 
kohaselt on inimeste tervise kaitse ja 
keskkonnakaitse kõrgel tasemel tagamiseks 
ning polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
aastase heitkoguse vähendamiseks ilmselt 
vaja piirata benso[a]püreeni ja teiste 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike
turuleviimist ning kasutamist täiteõlides ja 
rehvides.

4) Keskkonda eralduvate benso[a]püreeni ja 
teiste polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike heitkoguseid tuleb vähendada 
nii suurel määral kui võimalik. 1979. aasta 
piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 
püsivate orgaaniliste saasteainete protokolli 
kohaselt on inimeste tervise kaitse ja 
keskkonnakaitse kõrgel tasemel tagamiseks 
ning polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
aastase heitkoguse vähendamiseks ilmselt 
vaja piirata polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike rikaste täiteõlide ja 
täiteõlisegude kasutamist rehvide
valmistamisel.

Or. en
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Justification

Improvement of the language, as extender oils are put onto the market, not BaP or certain 
other PAHs.

The directive should also apply to the components of blends to avoid that harmful PAH-rich 
oils continue to be used in diluted form, as this could happen according to the oil industry.

Muudatusettepaneku esitaja:Carl Schlyter

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 7

7) Rehvitootjatele on vaja anda 
üleminekuperiood, et tagada vajalike 
ohutusnõuete täitmine, eelkõige rehvide 
võimalikult hea pidamise saavutamine 
märjal asfaldil, ning võimaldada tootjatel 
välja töötada ja katsetada uut tüüpi rehve, 
mis on toodetud ilma aromaatsete 
süsivesinike rikaste täiteõlideta. 
Olemasoleva teabe kohaselt võtab 
väljatöötamine ja katsetamine palju aega,
sest tootjad peavad läbi viima mitu 
katsesõitude seeriat, enne kui on võimalik 
tagada uut tüüpi rehvide võimalikult hea 
pidamine märjal asfaldil. Seega peaks uue 
direktiivi sätteid kohaldama ettevõtjate 
suhtes alates 1. jaanuarist 2009, välja 
arvatud võidusõidurehvide puhul, mille 
kohta hakkavad direktiivi sätted kehtima 
alates 2012. aastast. Käesoleva direktiivi 
kohaldamiseks lennukirehvide suhtes ei saa 
niisugustele rehvidele esitatavate 
eriohutusnõuete tõttu kindlaks määrata 
ühtegi reaalset tähtaega. Tähtaja, millal 
käesolev direktiiv hakkab kehtima 
nimetatud rehvide kohta, saab sätestada 
direktiivi 76/769/EMÜ artikli 2a kohaselt.

7) Rehvitootjatele on vaja anda 
üleminekuperiood, et tagada vajalike 
ohutusnõuete täitmine, eelkõige rehvide 
võimalikult hea pidamise saavutamine 
märjal asfaldil, ning võimaldada tootjatel 
välja töötada ja katsetada uut tüüpi rehve, 
mis on toodetud ilma aromaatsete 
süsivesinike rikaste täiteõlideta. 
Olemasoleva teabe kohaselt on 
väljatöötamine ja katsetamine kestnud alates 
1996. aastast. Uued tüübikinnituse saanud 
rehvid ei sisaldagi paljudel juhtudel enam 
aromaatsete süsivesinike rikkaid täiteõlisid, 
kuid kõikide rehvitüüpide muutmine võtab 
rohkem aega, sest tootjad peavad läbi viima 
mitu katsesõitude seeriat, enne kui on 
võimalik tagada uut tüüpi rehvide 
võimalikult hea pidamine märjal asfaldil. 
Seega peaks uue direktiivi sätteid kohaldama 
ettevõtjate suhtes alates 1. jaanuarist 2008, 
välja arvatud hiljuti tüübikinnituse saanud 
rehvide puhul, mille suhtes peaks direktiivi 
kohaldama alates 2007. aastast.

Or. en

Justification

Several car manufacturers already demand that new types of tyres are free of high aromatic 
extender oils. Therefore, an earlier date should be set for the phase out in new tyre lines.

Several tyre producers already offer tyres without PAH-rich extender oils. A report from the 
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Swedish National Chemicals Inspectorate of March 2003 considered that it would be 
reasonable to phase out PAH-rich oils by 1.1.2006. As the developments have continued in 
the last two years, it is more than reasonable to apply the provisions already by 2008, 
especially when linking it to production rather than placing on the market.

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 7

7) Rehvitootjatele on vaja anda 
üleminekuperiood, et tagada vajalike 
ohutusnõuete täitmine, eelkõige rehvide 
võimalikult hea pidamise saavutamine 
märjal asfaldil, ning võimaldada tootjatel 
välja töötada ja katsetada uut tüüpi rehve, 
mis on toodetud ilma aromaatsete 
süsivesinike rikaste täiteõlideta. 
Olemasoleva teabe kohaselt võtab 
väljatöötamine ja katsetamine palju aega, 
sest tootjad peavad läbi viima mitu 
katsesõitude seeriat, enne kui on võimalik 
tagada uut tüüpi rehvide võimalikult hea 
pidamine märjal asfaldil. Seega peaks uue 
direktiivi sätteid kohaldama ettevõtjate 
suhtes alates 1. jaanuarist 2009, välja 
arvatud võidusõidurehvide puhul, mille 
kohta hakkavad direktiivi sätted kehtima 
alates 1. jaanuarist 2012. Käesoleva 
direktiivi kohaldamiseks lennukirehvide 
suhtes ei saa niisugustele rehvidele 
esitatavate eriohutusnõuete tõttu kindlaks 
määrata ühtegi reaalset tähtaega. Tähtaja, 
millal käesolev direktiiv hakkab kehtima 
nimetatud rehvide kohta, saab sätestada 
direktiivi 76/769/EMÜ artikli 2a kohaselt.

7) Rehvitootjatele on vaja anda 
üleminekuperiood, et tagada vajalike 
ohutusnõuete täitmine, eelkõige rehvide 
võimalikult hea pidamise saavutamine 
märjal asfaldil, ning võimaldada tootjatel 
välja töötada ja katsetada uut tüüpi rehve, 
mis on toodetud ilma aromaatsete 
süsivesinike rikaste täiteõlideta. 
Olemasoleva teabe kohaselt võtab 
väljatöötamine ja katsetamine palju aega, 
sest tootjad peavad läbi viima mitu 
katsesõitude seeriat, enne kui on võimalik 
tagada uut tüüpi rehvide võimalikult hea 
pidamine märjal asfaldil. Seega peaks uue 
direktiivi sätteid kohaldama ettevõtjate 
suhtes alates 1. jaanuarist 2010. Käesoleva 
direktiivi kohaldamiseks lennukirehvide 
suhtes ei saa niisugustele rehvidele 
esitatavate eriohutusnõuete tõttu kindlaks 
määrata ühtegi reaalset tähtaega. Tähtaja, 
millal käesolev direktiiv hakkab kehtima 
nimetatud rehvide kohta, saab sätestada 
direktiivi 76/769/EMÜ artikli 2a kohaselt

Or. nl

Justification

Manufacturers have reported that they will not be able to comply with this directive before 
2010 because they will have to adapt production processes for thousands of different 
products. Introduction on 1 January 2009 would result in additional costs of € 200 to 300 m, 
with relatively few benefits (with regard to health among other areas).

There is no good reason to exempt racing tyres: the motor racing sector has vast research 
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budgets at its disposal and is in an excellent position to comply with the directive on 1 
January 2010.

Muudatusettepaneku esitaja: Robert Sturdy

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 9 a (uus)

Or. en

Justification

It is useful to recall the legal definition of placing on the market (Directive 67/548/EEC, art. 
2(1)(e)).

All tyres manufactured or imported within the EU bear the "date of manufacturing" engraved 
visibly on the sidewall. On 1.1.2010, the tyre stocks containing high aromatic oils are 
estimated to represent less than 5% of the annual European market. A large portion of these 
stocks will be composed of small tyre series and usually kept for many years in stocks and 
needed by consumers.

  

9 a) “Turuleviimine” tähendab 
kolmandatele osapooltele kättesaadavaks 
tegemist. Importimine ühenduse 
tolliterritooriumile tähendab turuleviimist 
käesoleva direktiivi tähenduses. Käesoleva 
direktiivi eesmärk ei ole piirata enne 1. 
jaanuari 2010 toodetud rehvide 
turuleviimist, seega on võimalik laovarud 
enne vastavat tähtaega realiseerida. Rehvi 
valmistamiskuupäeva saab kerge vaevaga 
kindlaks teha, kontrollides 
valmistamiskuupäeva kohustuslikku 
märgistust rehvil1. Enne 1. jaanuari 2010 
toodetud rehvide protekteerimisel pärast 
nimetatud kuupäeva tuleb protekteerimisel 
pinnakihis kasutada uusi madala 
polütsükliste aromaatsete süsivesinike 
sisaldusega täiteõlisid.
__________
1 Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 
92/23/EMÜ mootorsõidukite ja nende 
haagiste rehvide ning nende paigaldamise 
kohta (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 95).
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Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek9
PÕHJENDUS 9 a (uus)

9 a) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
avaldada mõju enne direktiivi jõustumise 
kuupäeva toodetud rehvide varude 
realiseerimisele.

Or. fr

Justification

The parties concerned will have made the necessary efforts to comply with the provisions of 
the directive. The aim is to be in a position to respond to possible consumer needs, and it 
would be an economic and environmental absurdity to destroy the tyres concerned.

However, those tyres are easily identifiable because, under Directive 92/23/EEC, they must 
bear the manufacturing date.

Muudatusettepaneku esitaja: Robert Sturdy

Muudatusettepanek10
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

Nad kohaldavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2009, välja arvatud ametlikel 
spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide puhul, mille kohta 
hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2012. 

Nad kohaldavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2010, välja arvatud:

i) enne seda tähtaega toodetud rehvide 
puhul, mille varusid realiseeritakse ja
ii) ametlikel spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide puhul, mille kohta 
hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2012.

Or. en

Justification

Taking into account the technical complexity of the entire product range of oil-extended 
elastomers and tyres, the available development resources and the necessary adaptation of 
existing product business plans of several industry sectors, January 1 2010 is the earliest 
feasible scenario for the industry. Oil change requires for safety reasons full long-term 
technical verification for each tyre design involving extended road tests. 
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Speeding up the “substitution process” would entail the risk that some tyre segments may not 
be adequately tested to ensure continuing compliance across all technical and safety criteria.

Muudatusettepaneku esitajad: Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, 
Albert Deß ja Ari Vatanen

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

Nad kohaldavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2009, välja arvatud ametlikel 
spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide puhul, mille kohta 
hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2012.

Nad kohaldavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2009, välja arvatud ametlikel 
spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide, vana tüüpi sõidukite 
rehvide, piiratud kogustes Euroopa Liitu 
originaalvarustuse jaoks imporditud 
erirehvide ja “eriotstarbeliste” 1 rehvide 
puhul, mille kohta hakkavad vastavad sätted 
kehtima 1. jaanuarist 2012.

__________
1 Vastavalt nõukogu direktiivis 
70/156/EMÜ liikmesriikide 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
tüübikinnitusega seotud õigusaktide 
ühtlustamist käsitlevatele ja sama direktiivi 
XII lisas esitatud määratlustele. 

Or. en

Justification

Most vehicles can be fitted with tyres manufactured in Europe, but a small number of 
equipment and vehicles with specially designed tyres is supplied from outside the EU. To 
ensure continuity of supply and consumer choice, as much as product and passenger safety, a 
time limited transitional period must be granted for specialist tyres supplied to the EU in 
small numbers. This time is needed for development and production capabilities in the EU. At 
virtually no environmental and health risks, these tyres are essential, for example, for special 
government armoured vehicles, fire services and ambulances, farming, construction and 
mining equipment.
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Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

Nad rakendavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2009, välja arvatud ametlikel 
spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide puhul, mille kohta 
hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2012.

Nad rakendavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2010.

Or. nl

Justification

Manufacturers have reported that they will not be able to comply with this directive before 
2010 because they will have to adapt production processes for thousands of different 
products. Introduction on 1 January 2009 would result in additional costs of € 200 to 300 m, 
with relatively few benefits (with regard to health among other areas).

There is no good reason to exempt racing tyres: the motor racing sector has vast research 
budgets at its disposal and is in an excellent position to comply with the directive on 1 
January 2010.

Muudatusettepaneku esitaja: Marios Matsakis

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

Nad rakendavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2009, välja arvatud ametlikel 
spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide puhul, mille kohta 
hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2012. 

Nad rakendavad käesolevaid sätteid alates 1. 
jaanuarist 2010, välja arvatud ametlikel 
spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide puhul, mille kohta 
hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2012.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Carl Schlyter

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

Nad rakendavad käesolevaid sätteid alates 1. Nad rakendavad käesolevaid sätteid alates 
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jaanuarist 2009, välja arvatud ametlikel 
spordivõistlustel kasutatavate 
võidusõidurehvide puhul, mille kohta 
hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2012.

1. jaanuarist 2008, välja arvatud hiljuti 
tüübikinnituse saanud rehvide puhul, mille 
kohta hakkavad vastavad sätted kehtima 1. 
jaanuarist 2007.

Or. en

Justification

As tyres bear the production date on the sidewall, it is easier to enforce the directive by 
linking it to this date. As there can be a considerable delay between production and placing 
on the market (between 6 months and 5 years), the provisions need to be advanced to keep a 
similar level of protection. 

A KEMI report of March 2003 found it to be reasonable to phase out PAH-rich oils by 
1.1.2006. It is more than reasonable to add another two years, especially if the production 
date becomes the reference.

There is no reason to exempt racing tyres - they undergo constant developments and should 
thus meet the same deadlines.

Muudatusettepaneku esitaja: Carl Schlyter

Muudatusettepanek 15
LISA PAREMA VEERU PUNKT 1

Lisa I punkt xx (direktiiv 76/769/EMÜ)

1) Täiteõlisid ei tohi viia turule ega kasutada 
rehvide valmistamisel, kui need sisaldavad
benso[a]püreeni üle 1 mg/kg või kõiki 
loetletud polütsüklilisi aromaatseid 
süsivesinikke ühtekokku üle 10 mg/kg.

1) Täiteõlisid ega täiteõlidena kasutatavaid 
segusid ei tohi viia turule ega kasutada 
rehvide valmistamisel, kui täiteõli sisaldus 
või segu mistahes komponendi sisaldus 
ületab järgmised piirmäärad:
- benso[a]püreeni üle 1 mg/kg või 
- kõiki loetletud polütsüklilisi aromaatseid 
süsivesinikke ühtekokku üle 10 mg/kg või
- PAC dimetüülsulfoksiidi ekstrakti üle 3 
%1.
1 Määramisviis: The Institute of 
Petroleum´i standard IP 346.

Or. en

Justification

The directive should also apply to the components of blends to avoid that harmful PAH-rich 
oils are used in diluted form.
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The targeting of specific PAHs is in line with other pieces of EC legislation (water framework 
directive; regulation on persistent organic pollutants; directive on ambient air quality). The 
German standardisation body DIN has already drafted such tests.

The unspecific method IP346, which does not focus on carcinogenic substances, is proposed 
by industry. This test method would be acceptable as an addition, but not as a sole pass 
criterion.

Muudatusettepaneku esitaja: Robert Sturdy

Muudatusettepanek 16
LISA PAREMA VEERU PUNKT 1

Lisa I punkt xx (direktiiv 76/769/EMÜ)

1) Täiteõlisid ei tohi viia turule ega kasutada 
rehvide valmistamisel, kui need sisaldavad
benso[a]püreeni üle 1 mg/kg või kõiki 
loetletud polütsüklilisi aromaatseid 
süsivesinikke ühtekokku üle 10 mg/kg.

1) Täiteõlisid ei tohi viia turule ega kasutada 
rehvide valmistamisel, välja arvatud juhul, 
kui täiteõli või täiteõlina kasutatava segu 
ükskõik milline komponent vastab 
vähemalt ühele järgmisele kriteeriumile:

• sisaldab PAC dimetüülsulfoksiidi 
ekstrakti vähem kui 3%, mõõdetud 
mõõtmisviisi IP 346 järgi (kehtib õlide 
kohta, mille puhul on rakendatav 3% 
DMSO ekstrakti kriteerium EÜ ohtlike 
ainete direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt);

• benso[a]püreeni sisaldus ei ületa 1 
mg/kg ja kõikide loetletud
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike 
sisaldus ühtekokku ei ole üle 10 mg/kg 
(kehtib nende õlide kohta, mille puhul 
3% DMSO ekstrakti kriteerium ei ole 
rakendatav EÜ ohtlike ainete direktiivi 
67/548/EMÜ kohaselt).

Or. en

Justification

The approach proposed by the Commission focuses on substances that are classified as 
dangerous. A different approach based on method IP346 as the criteria for determining the 
carcinogenicity of certain oils is proposed by industry.

The purpose of the amendment is to allow either of the approaches by adding the IP346 limit 
values and increase the range of non-carcinogenic potential rubber extender oils permitted to 
be used, without affecting the level of protection afforded to the public and the environment as 
intended by both the Commission proposal and the draft report.



PE 355.608v01-00 10/12 AM\560311ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitajad: Marie-Noëlle Lienemann ja Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 17
LISA PAREMA VEERU PUNKT 2

Lisa I punkt xx (direktiiv 76/769/EMÜ)

2) Lisaks ei tohi rehve viia turule, kui nende 
täiteõlisisaldus ületab lõikes 1 toodud 
piirmäärasid.

2) Lisaks ei tohi rehve viia turule, kui nende 
täiteõlisisaldus ületab lõikes 1 toodud 
piirmäärasid.

Rehvide vastavust nendele piirmääradele 
saab kindlaks teha üksnes ISO standardis 
21461:200x toodud analüütilise meetodi 
abil, kus piirväärtus on prootonite 
signaalide põhjal väiksem kui 0,35% või 
sellega võrdne.

Or. fr

Justification

For implementation of this directive a measuring method needs to be identified, and ISO 
21461:200x is the appropriate method for identifying the type of oil contained in tyres.

If the measured level is less than or equal to 0.35 % bay proton, the extender oil used in the 
tyres is certain to comply with the requirements of the directive.

That limit value should be set by the directive.

Muudatusettepaneku esitaja: Carl Schlyter

Muudatusettepanek 18
LISA PAREMA VEERU PUNKT 2

Lisa I punkt xx (direktiiv 76/769/EMÜ)

2) Lisaks ei tohi rehve viia turule, kui nende 
täiteõlisisaldus ületab lõikes 1 toodud 
piirmäärasid.

2) Pärast artikli 2 lõikes 2 sätestatud 
tähtaega toodetud rehve ei tohi viia turule, 
kui nende täiteõlisisaldus ületab käesoleva 
lisa2 lõikes 1 toodud piirmäärasid.
2 Määramisviis: ISO standard 21461, 
piirväärtus on 0,35% prootonite signaalide 
põhjal.

Or. en
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Justification

As it is compulsory for tyres to bear the data of manufacturing on the sidewall, it is easier to 
enforce this directive by linking it to production rather than to placing on the market. 
However, as there can be a considerable delay between production and placing on the 
market, the date as suggested by the Commission needs to be advanced, otherwise the 
application of the provisions would be delayed with this change. 

It is necessary to identify a measuring method for the use of extender oils in tyres in order for 
it to be implemented (latest ISO reference given).

Muudatusettepaneku esitaja: Robert Sturdy

Muudatusettepanek 19
LISA PAREMA VEERU PUNKT 2

Lisa I punkt xx (direktiiv 76/769/EMÜ)

2) Lisaks ei tohi rehve viia turule, kui nende 
täiteõlisisaldus ületab lõikes 1 toodud 
piirmäärasid.

2) Pärast 1. jaanuari 2010 toodetud rehve ei 
tohi viia turule, kui nende täiteõlisisaldus 
ületab lõikes 1 toodud piirmäärasid.

Or. en

Justification

On implementation date of the Directive, a small quantity of tyres containing high aromatic 
oils will exist in the stocks. These tyres can be recognised easily through the marking of the 
“date of production” engraved visibly on the sidewall as a legal requirement under Council 
Directive 92/23/EC

The environmental impact resulting from the use of these tyres in stock will be negligible and 
it would make no sense for economical and environmental reasons not to put these tyres on 
the market and therefore destroy them.

Muudatusettepaneku esitaja: Carl Schlyter

Muudatusettepanek 20
LISA PAREMA VEERU PUNKT 3

Lisa I punkt xx (direktiiv 76/769/EMÜ)

3) Erandina ei kehti lõiked 1 ja 2 
lennukirehvide turuleviimise ja kasutamise 
kohta.

kustutatud

Tähtaja, millal käesolev direktiiv hakkab 
kehtima nimetatud rehvide kohta, saab 
sätestada direktiivi 76/769/EMÜ artikli 2a 
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kohaselt.

Or. en

Justification

There is no reason to exempt aircraft tyres from this directive. While aircraft tyres of course 
need to fulfil highest safety standards, they cannot be compared with tyres of motor vehicles. 
Contrary to aircraft tyres, motor vehicles transmit the forces of acceleration and breaking to 
the ground, so that wet grip becomes very relevant. This is less relevant for aircraft tyres.
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