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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) BaP:n ja muiden PAH-yhdisteiden 
ympäristöpäästöt olisi vähennettävä 
minimiin. Vaikuttaa asianmukaiselta 
rajoittaa pehmittimissä ja renkaissa 
esiintyvien BaP:n ja tiettyjen muiden PAH-
yhdisteiden markkinoille saattamista ja 
käyttöä, jotta voidaan varmistaa 
korkeatasoinen terveyden ja 
ympäristönsuojelu sekä edistää PAH-
yhdisteiden vuotuisten kokonaispäästöjen 
vähentämistä, kuten vuonna 1979 tehtyyn 
valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman 
epäpuhtauksien kaukokulkeutumista 
koskevaan yleissopimukseen liittyvässä 
vuonna 1998 tehdyssä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevassa pöytäkirjassa 

(4) BaP:n ja muiden PAH-yhdisteiden 
ympäristöpäästöt olisi vähennettävä 
minimiin. Vaikuttaa asianmukaiselta 
rajoittaa renkaiden tuotantoa varten 
käytettävien paljon PAH-yhdisteitä 
sisältävien pehmittimien ja seoksien
markkinoille saattamista ja käyttöä, jotta 
voidaan varmistaa korkeatasoinen terveyden 
ja ympäristönsuojelu sekä edistää PAH-
yhdisteiden vuotuisten kokonaispäästöjen 
vähentämistä, kuten vuonna 1979 tehtyyn 
valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman 
epäpuhtauksien kaukokulkeutumista 
koskevaan yleissopimukseen liittyvässä 
vuonna 1998 tehdyssä pysyviä orgaanisia 
yhdisteitä koskevassa pöytäkirjassa 
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vaaditaan. vaaditaan.

Or. en

Perustelu

Tarkastuksella parannetaan kieliasua, sillä markkinoille saatetaan pehmittimiä eikä BaP:tä 
ja muita PAH-yhdisteitä.

Direktiivin soveltamisalaan olisi kuuluttava myös seokset, jotta vahingollisten paljon PAH-
yhdisteitä sisältävien öljyjen käyttämistä pehmittiminä vältetään. Näin voisi käydä 
öljyteollisuuden mukaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Tarvittavien turvavaatimusten 
täyttämiseksi ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että renkaiden pito märällä 
alustalla on hyvä, on otettava käyttöön 
siirtymäkausi, jonka aikana 
rengasvalmistajat kehittävät ja testaavat 
uusia rengastyyppejä, jotka on valmistettu 
käyttämättä runsaasti PAH-yhdisteitä 
sisältäviä pehmittimiä. Käytettävissä olevan 
tiedon mukaan kehitys- ja testaustyö vie 
huomattavan paljon aikaa, koska 
valmistajien on suoritettava lukuisia 
testisarjoja, ennen kuin voidaan olla 
varmoja, että uusien renkaiden pito märällä 
alustalla on riittävä. Siksi direktiiviä on 
sovellettava talouden toimijoihin 1 päivästä 
tammikuuta 2009, lukuun ottamatta 
kilparenkaita, joihin direktiiviä on 
sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012. 
Ilma-alusten renkaille on asetettu 
erityisturvavaatimuksia, mistä syystä niille 
ei voida asettaa realistista päivämäärää 
tämän direktiivin soveltamiseksi. Kyseinen 
päivämäärä voidaan kuitenkin asettaa 
direktiivin 76/769/ETY 2 a artiklan 
mukaisesti.

(7) Tarvittavien turvavaatimusten 
täyttämiseksi ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että renkaiden pito märällä 
alustalla on hyvä, on otettava käyttöön 
siirtymäkausi, jonka aikana 
rengasvalmistajat kehittävät ja testaavat 
uusia rengastyyppejä, jotka on valmistettu 
käyttämättä runsaasti PAH-yhdisteitä 
sisältäviä pehmittimiä. Käytettävissä olevan 
tiedon mukaan kehitys- ja testaustyötä on 
tehty vuodesta 1996 lähtien. Vaikka uusissa 
tyyppihyväksytyissä renkaissa ei enää 
useimmiten käytetä runsaasti PAH-
yhdisteitä sisältäviä pehmittimiä, tarvitaan 
enemmän aikaa koko rengasvalikoiman 
muuttamiseksi, koska valmistajien on 
suoritettava lukuisia testisarjoja, ennen kuin 
voidaan olla varmoja, että uusien renkaiden 
pito märällä alustalla on riittävä. Siksi 
direktiiviä on sovellettava talouden 
toimijoihin 1 päivästä tammikuuta 2008, 
lukuun ottamatta vastikään 
tyyppihyväksyttyjä renkaita, joihin 
direktiiviä on sovellettava 1 päivästä 
tammikuuta 2007.

Or. en
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Perustelu

Useat ajoneuvojen valmistajat ovat jo pyytäneet, että uusiin tyyppihyväksyttyihin renkaisiin ei 
käytettäisi runsaasti PAH-yhdisteitä sisältäviä pehmittimiä. Sen vuoksi ne olisi poistettava 
asteittain käytöstä jo aikaisemmin.

Useat renkaiden tuottajat tarjoavat renkaita, mihin ei ole käytetty runsaasti PAH-yhdisteitä 
sisältäviä pehmittimiä. Ruotsin kansallisen kemikaalien valvonnasta vastaavan viraston 
maaliskuussa 2003 julkaiseman kertomuksen mukaan runsaasti PAH-yhdisteitä sisältävät 
pehmittimet olisi järkevä poistaa asteittain käytöstä 1. tammikuuta 2006 mennessä. Asiassa 
on edistytty jatkuvasti edellisen kahden vuoden aikana, joten on järkevämpää soveltaa 
säännöksiä jo vuodesta 2008 lähtien erityisesti, kun viitataan tuotantoon, eikä markkinoille 
saattamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Tarvittavien turvavaatimusten 
täyttämiseksi ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että renkaiden pito märällä 
alustalla on hyvä, on otettava käyttöön 
siirtymäkausi, jonka aikana 
rengasvalmistajat kehittävät ja testaavat 
uusia rengastyyppejä, jotka on valmistettu 
käyttämättä runsaasti PAH-yhdisteitä 
sisältäviä pehmittimiä. Käytettävissä olevan 
tiedon mukaan kehitys- ja testaustyö vie 
huomattavan paljon aikaa, koska 
valmistajien on suoritettava lukuisia 
testisarjoja, ennen kuin voidaan olla 
varmoja, että uusien renkaiden pito märällä 
alustalla on riittävä. Siksi direktiiviä on 
sovellettava talouden toimijoihin 1 päivästä 
tammikuuta 2009, lukuun ottamatta 
kilparenkaita, joihin direktiiviä on 
sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012. 
Ilma-alusten renkaille on asetettu 
erityisturvavaatimuksia, mistä syystä niille 
ei voida asettaa realistista päivämäärää 
tämän direktiivin soveltamiseksi. Kyseinen 
päivämäärä voidaan kuitenkin asettaa 
direktiivin 76/769/ETY 2 a artiklan 
mukaisesti.

(7) Tarvittavien turvavaatimusten 
täyttämiseksi ja erityisesti sen 
varmistamiseksi, että renkaiden pito märällä 
alustalla on hyvä, on otettava käyttöön 
siirtymäkausi, jonka aikana 
rengasvalmistajat kehittävät ja testaavat 
uusia rengastyyppejä, jotka on valmistettu 
käyttämättä runsaasti PAH-yhdisteitä 
sisältäviä pehmittimiä. Käytettävissä olevan 
tiedon mukaan kehitys- ja testaustyö vie 
huomattavan paljon aikaa, koska 
valmistajien on suoritettava lukuisia 
testisarjoja, ennen kuin voidaan olla 
varmoja, että uusien renkaiden pito märällä 
alustalla on riittävä. Siksi direktiiviä on 
sovellettava talouden toimijoihin 1 päivästä 
tammikuuta 2010. Ilma-alusten renkaille on 
asetettu erityisturvavaatimuksia, mistä 
syystä niille ei voida asettaa realistista 
päivämäärää tämän direktiivin 
soveltamiseksi. Kyseinen päivämäärä 
voidaan kuitenkin asettaa direktiivin 
76/769/ETY 2 a artiklan mukaisesti.
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Or. nl

Perustelu

Valmistajat ovat ilmoittaneet, että ne eivät voi noudattaa tätä direktiiviä ennen 1. tammikuuta 
2010, sillä niiden täytyy mukauttaa tuhansien eri tuotteiden valmistusprosessia. Jos direktiivi 
tulee voimaan 1. tammikuuta 2009, siitä aiheutuu 200–300 miljoonan euron kustannukset, 
mutta edut (erityisesti terveyttä koskevat) ovat rajalliset.

Kilparenkaita koskeva poikkeus ei ole perusteltu, sillä kilpa-autoalan tutkimusbudjetit ovat 
hyvin suuret. Siten on perusteltua, että alalla voidaan noudattaa tätä direktiiviä 
1. tammikuuta 2010 lähtien.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Tässä direktiivissä "markkinoille 
saattamisella" tarkoitetaan kolmansille 
osapuolille käytettäväksi saattamista. 
Tuontia yhteisön tullialueelle pidetään 
tämän direktiivin tarkoituksia varten 
markkinoille saattamisena. Tämän 
direktiivin tarkoituksena ei ole rajoittaa 
ennen 1. tammikuuta 2010 valmistettujen 
renkaiden saattamista markkinoille, joten 
ne voidaan myydä varastoista tämän 
päivämäärän jälkeen. Renkaiden 
tuotantoajankohta voidaan helposti 
tunnistaa olemassaolevasta pakollisesta 
"valmistuspäivämäärää"1 koskevasta 
merkinnästä. Ennen 1. tammikuuta 2010 
tuotetut renkaat, jotka pinnoitetaan tämän 
päivämäärän jälkeen, on pinnoitettava 
uudella pinnoitteella, johon sisältyy uusia 
vähän PAH-yhdisteitä sisältäviä 
pehmittimiä.
______________
1 Neuvoston direktiivi 92/23/ETY, annettu 
31 päivänä maaliskuuta 1992, 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen renkaista ja renkaiden 
asentamisesta
(EYVL L 129, 14.5.1992, s. 95).
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Or. en

Perustelu

On tarpeen muistuttaa markkinoille saattamista koskevasta laillisesta määritelmästä 
(direktiivi 67/548/ETY, 2 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kaikissa Euroopan unionissa valmistettujen tai sinne tuotujen renkaiden kyljessä on uurrettu 
näkyvä merkintä "valmistuspäivämäärä". Niitä rengasvarastoja, joiden valmistamiseen on 
käytetty runsaasti PAH-yhdisteitä sisältäviä pehmittimiä, on eurooppalaisilla markkinoilla 
1. tammikuuta 2010 lähtien vähemmän kuin 5 prosenttia. Suurin osa näistä varastoista on  
pieniä rengassarjoja, joita pidetään varastoissa monia vuosia, ja jotka ovat kuluttajille 
tarpeellisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 9 A KAPPALE (uusi)

(9 a) Tämä direktiivi ei koske renkaita, 
jotka myydään varastoista ennen tämän 
direktiivin säännösten voimaantuloa.

Or. fr

Perustelu

Osapuolten olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin tämän direktiivin säännösten noudattamiseksi. 
Tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa kuluttajien mahdollisiin tarpeisiin voidaan vastata. 
Olisi järjetöntä tuhota renkaat taloudellisista ja ympäristöä koskevista syistä.

Nämä renkaat on helppo tunnistaa, sillä direktiivin 92/23/ETY mukaan niihin on merkittävä 
valmistuspäivämäärä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 10
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2009, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 
käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2010, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 
käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012.
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i) renkaita, jotka on valmistettu ennen tätä 
päivämäärää ja jotka myydään varastoista, 
sekä
ii) virallisissa urheilutapahtumissa 
käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kaikkien pehmittimiä sisältävien elastomeerien ja renkaiden tekninen 
monimutkaisuus, käytettävissä olevat kehitysvarat ja nykyisten kauppasuunnitelmien 
välttämätön mukauttaminen teollisuuden eri aloilla, 1. tammikuuta 2010 on teollisuudelle 
varhaisin mahdollinen määräaika. Öljyn kokonaisuuden muuntamisen vuoksi jokaisen 
rengasmallin kohdalla tarvitaan turvallisuussyistä täydellistä ja pitkäaikaista teknistä 
tutkimusta, kuten maantietestausta.

"Substituutiojärjestelmän" vauhdittaminen voisi aiheuttaa riskin, että joitain renkaita ei 
testata riittävästi sen varmistamiseksi, että kaikkia teknisiä ja turvallisuutta koskevia ehtoja 
noudatetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert Deß, 
Ari Vatanen

Tarkistus 11
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2009, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 
käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2009, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 
käytettäviä kilparenkaita, antiikkiautojen 
renkaita sekä erikoisrenkaita, joita tuodaan 
EU:hun rajattu määrä 
ensiasennusrenkaiksi ja erikoiskäyttöön 
tarkoitetuille ajoneuvoille1, joihin 
säännöksiä on sovellettava 1 päivästä 
tammikuuta 2012.
__________________________

1 Kuten ilmoitetaan neuvoston direktiivissä 
70/156/ETY moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä ja direktiivin liitteessä XII.

Or. en
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Perustelu

Suurimpaan osaan ajoneuvoista voidaan asentaa Euroopassa valmistettuja renkaita, mutta 
muutamiin laitteisiin ja ajoneuvoihin ainoastaan erityisesti suunniteltuja renkaita, jotka 
toimitetaan EU:n ulkopuolelta. Tarjonnan jatkuvuuden ja kuluttajan valintamahdollisuuden 
varmistamiseksi sekä tuote- ja matkustajaturvallisuuden vuoksi on varmistettava rajattu 
siirtymäaika, jotta EU:hun voitaisiin tuoda jonkin verran erikoisrenkaita. Tätä aikaa 
tarvitaan EU:n kehitys- ja tuotantokapasiteetin vuoksi. Näitä renkaita käytetään esimerkiksi 
erityisiin viranomaisten luodinkestäviin autoihin, palokunnan palveluita sekä maanviljelystä, 
rakentamista ja kaivoslaitteistoa varten, ja niillä ei ole mitään ympäristöön tai terveyteen 
vaikuttavia riskejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 12
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2009, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 
käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 
2012.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2010.

Or. nl

Perustelu

Valmistajat ovat ilmoittaneet, että ne eivät voi noudattaa tätä direktiiviä ennen 1. tammikuuta 
2010, sillä niiden täytyy mukauttaa tuhansien eri tuotteiden valmistusprosessia. Jos direktiivi 
tulee voimaan 1. tammikuuta 2009, siitä aiheutuu 200–300 miljoonan euron kustannukset, 
mutta edut (erityisesti terveyttä koskevat) ovat rajalliset.

Kilparenkaita koskeva poikkeus ei ole perusteltu, sillä kilpa-autoalan tutkimusbudjetit ovat 
hyvin suuret. Siten on perusteltua, että alalla voidaan noudattaa tätä direktiiviä 
1. tammikuuta 2010 lähtien.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marios Matsakis

Tarkistus 13
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2009, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2010, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 
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käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012.

käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2012.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 14
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2009, lukuun 
ottamatta virallisissa urheilutapahtumissa 
käytettäviä kilparenkaita, joihin säännöksiä 
on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 
2012.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä tammikuuta 2008, lukuun 
ottamatta vastikään tyyppihyväksyttyjä 
renkaita, joihin säännöksiä on sovellettava 
1 päivästä tammikuuta 2007.

Or. en

Perustelu

Kaikissa renkaissa on valmistuspäivämäärä kyljessä, joten tätä direktiiviä voidaan soveltaa 
helpoimmin viittaamalla kyseiseen päivämäärään. Tuotannon ja markkinoille saattamisen 
välillä voi olla huomattava väliaika (6 kuukaudesta 5 vuoteen), joten säännösten 
voimaantuloa on aikaistettava turvallisuustason pitämiseksi samalla tasolla.

Maaliskuussa 2003 annetussa KEMI-selvityksessä katsottiin, että runsaasti PAH-yhdisteitä 
sisältävät pehmittimet olisi järkevää poistaa  vähitellen käytöstä 1. tammikuuta 2006 
mennessä.

Ei ole mitään syytä poiketa kilparenkaiden kohdalla, sillä niitä kehitetään jatkuvasti, ja niiden 
osalta pitäisi noudattaa samoja määräaikoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 15
LIITE, OIKEA SARAKE, 1 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(1) Markkinoille ei saa saattaa eikä 
renkaiden valmistuksessa käyttää 
pehmittimiä, jotka sisältävät 
bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg tai kaikkia 
lueteltuja polysyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä yhteensä yli 10 mg/kg.

(1) Markkinoille ei saa saattaa eikä 
renkaiden valmistuksessa käyttää 
pehmittimiä tai pehmittiminä käytettäviä 
seoksia, jos niiden sisältö tai niihin 
sisältyvien aineksien sisällössä ylitetään 
joku seuraavista raja-arvoista:
– bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg,tai
– kaikkia lueteltuja polysyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä yhteensä yli 10 mg/kg, tai
– enemmän kuin 3 prosenttia PAH-
dimetyylisulfoksidiuutetta1

______________________

1mitataan: The Institute of Petroleum 
IP 346 -menetelmällä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaan olisi kuuluttava myös seokset, jotta vahingollisten paljon PAH-
yhdisteitä sisältävien öljyjen käyttämistä pehmittiminä vältetään.

Erityisten PAH-yhdisteiden korostaminen on yhdenmukainen muiden yhteisön säännösten 
kanssa (vesipuitedirektiivi, pysyvää orgaanista saastetta koskeva lainsäädäntö, ilmanlaatua 
koskeva direktiivi). Saksan standardoinnista vastaava elin DIN on jo laatinut tällaisia testejä.

Teollisuus ehdottaa IP 346 -menetelmää, jossa ei keskitytä karsinogeenisiin aineisiin. Tämä 
testausmenetelmä pitäisi hyväksyä täydentävänä vaatimuksena, mutta se ei saa olla ainoa 
hyväksymisvaatimus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 16
LIITE, OIKEA SARAKE, 1 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(1) Markkinoille ei saa saattaa eikä 
renkaiden valmistuksessa käyttää 
pehmittimiä, jotka sisältävät 

(1) Markkinoille ei saa saattaa eikä 
renkaiden valmistuksessa käyttää 
pehmittimiä, elleivät ne, tai pehmittiminä 
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bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg tai kaikkia 
lueteltuja polysyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä yhteensä yli 10 mg/kg.

käytettäviä seokset täytä vähintään yhtä 
seuraavista vaatimuksista:

● niissä on oltava vähemmän kuin 
3 prosenttia PAH-
dimetyylisulfoksidiuutetta IP 346 
-menetelmällä mitattuna (niiden 
pehmittimien osalta, joihin sovelletaan 
EU:n vaarallisia aineita koskevan 
direktiivin 67/548/ETY perusteella 
3 prosenttia dimetyylisulfoksidiuutetta 
koskevaa ehtoa)

● ne eivät saa sisältää yli 1 mg/kg 
painoprosenttia bentso[a]pyreeniä ja 
lueteltujen PAH-yhdisteiden summa ei ylitä 
10 mg/kg (niiden pehmittimien osalta, 
joihin ei sovelleta EU:n vaarallisia aineita 
koskevan direktiivin 67/548/ETY 
perusteella 3 prosenttia 
dimetyylisulfoksidiuutetta koskevaa ehtoa).

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamassa lähestymistavassa keskitytään vaaralliseksi luokiteltaviin aineisiin. 
Teollisuus esittää IP 346-menetelmään perustuvaa lähestymistapaa, jolla määritetään 
tiettyjen öljyjen syöpää aiheuttava vaikutus.

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on hyväksyä kumpi tahansa näistä lähestymistavoista ja 
lisätä niihin IP 346-menetelmän raja-arvot sekä laajentaa sallittavien ei-karsinogeenisten 
pehmittimien valikoimaa vaikuttamatta terveyden ja ympäristön suojelun tasoon, mikä on 
komission ehdotuksen ja mietintöluonnoksen tarkoitus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Tarkistus 17
LIITE, OIKEA SARAKE, 2 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden 
pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa mainitut 
raja-arvot.

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden 
pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa mainitut 
raja-arvot.

Se, että renkaissa kunnioitetaan näitä raja-
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arvoja, voidaan varmistaa ainoastaan 
soveltamalla analyyttistä menetelmää ISO 
standardi 21461: 200x. Raja-arvo on 
vähemmän tai sama kuin 0.35 bay 
proton%.

Or. fr

Perustelu

Tämän direktiivin täytäntöönpanemista varten on tarpeen ottaa käyttöön yksi 
mittausjärjestelmä ja ISO 21461:200x on ainoa asianmukainen menetelmä renkaisiin 
käytettävän öljyn laadun tunnistamiseksi.

Jos mittaustaso on vähemmän tai sama kuin 0,35 bay proton%, varmistetaan, että renkaissa 
käytettävä pehmitin on tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

Tämä raja-arvo ilmoitetaan direktiivissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 18
LIITE, OIKEA SARAKE, 2 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden 
pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa mainitut 
raja-arvot.

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
2 artiklan toisen kohdan mukaisen 
päivämäärän jälkeen valmistettavia 
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden 
pitoisuudet ylittävät tämän liitteen 
1 kohdassa mainitut raja-arvot1.
_________________

1 Määritellään: ISO-standardi 21461, raja-
arvo 0,35 bay proton%.

Or. en

Perustelu

Renkaissa on valmistuspäivämäärä kyljessä, joten tätä direktiiviä voidaan soveltaa 
helpoimmin viittaamalla valmistukseen markkinoille saattamisen sijasta. Komission 
ehdottamaa ajankohtaa on aikaistettava, koska valmistuksen ja markkinoille saattamisen 
välillä voi olla huomattava ajanjakso. Muuten säännöksien täytäntöönpano viivästyisi.



PE 355.608v01-00 12/13 AM\560311FI.doc

FI

On tarpeen luoda pehmittimien käyttöä renkaissa koskeva mittausmenetelmä, jotta sitä 
voitaisiin panna täytäntöön (maininta viimeisimmästä ISO-standardista).

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 19
LIITE, OIKEA SARAKE, 2 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden 
pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa mainitut 
raja-arvot.

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
1. tammikuuta 2010 jälkeen valmistettuja
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, joiden 
pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa mainitut 
raja-arvot.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin täytäntöönpanopäivänä varastoissa on pieniä määriä renkaita, joissa on 
PAH-yhdisteitä sisältäviä öljyjä. Nämä renkaat tunnistetaan helposti valmistuspäivämäärää 
koskevalla merkinnällä, joka on uurrettu näkyvästi renkaiden kylkeen neuvoston direktiivin 
92/23/EY mukaisesti.

Varastoissa olevien renkaiden ympäristövaikutus olisi vähäpätöinen, joten ei ole mitään 
ympäristöä koskevia tai taloudellisia syitä, miksi renkaiden markkinoille saattaminen pitäisi 
estää ja sen jälkeen tuhota ne. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter

Tarkistus 20
LIITE, OIKEA SARAKE, 3 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(3) Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta ilma-alusten renkaiden 
markkinoille saattamiseen ja käyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilma-alusten renkaita koskeva poikkeus ei ole perusteltu. Ilma-alusten renkaiden on oltava 
kaikkein korkeampien turvallisuusnormien mukaisia, mutta niitä ei voida verrata ajoneuvojen 
renkaisiin. Ilma-alusten renkaista poiketen moottoriajoneuvojen renkaat siirtävät 
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kiihdytyksestä ja jarrutuksesta syntyvän voiman maahan, jotta tartuntavoima lisääntyy. Tämä 
seikka ei ole niin tärkeä ilma-alusten kohdalla.
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