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Bizonyos policiklikus aromás szénhidrogének extender olajakban és gumiabroncsokban való 
alkalmazásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos korlátozások (A 76/769/EGK tanácsi 
irányelv huszonhetedik módosítása)

Javaslat egy irányelvre (COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD) – módosító jogi 
aktus)

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament általi módosítás

Carl Schlyter által javasolt módosítás

5. módosítás
4. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A benzopirén és bizonyos policiklikus 
aromás szénhidrogének környezetbe történő 
kibocsátását a lehető legkomolyabban 
csökkenteni kell. Az emberi egészség és a 
környezet magas fokú védelme és a 
policiklikus aromás szénhidrogének teljes 
éves kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében, ahogy azt a 
környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokkal való határokon 
átnyúló, nagy távolságú levegőszennyezéssel 
kapcsolatos 1979-es egyezmény 1998-as 
jegyzőkönyve előírja, szükségesnek látszik a 
benzopirén és bizonyos egyéb policiklikus 

(4) A benzopirén és bizonyos policiklikus 
aromás szénhidrogének környezetbe történő 
kibocsátását a lehető legkomolyabban 
csökkenteni kell. Az emberi egészség és a 
környezet magas fokú védelme és a 
policiklikus aromás szénhidrogének teljes 
éves kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében, ahogy azt a 
környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokkal való határokon 
átnyúló, nagy távolságú levegőszennyezéssel 
kapcsolatos 1979-es egyezmény 1998-as 
jegyzőkönyve előírja, szükségesnek látszik a 
gumiabroncsok gyártáshoz használt  
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aromás szénhidrogének extender olajakban 
és gumiabroncsokban való alkalmazását és 
forgalomba hozatalát korlátozni.

policiklikus aromás szénhidrogénekben 
gazdag extender olajak és extender olajként 
használt keverékek alkalmazását és 
forgalomba hozatalát korlátozni.

Eredeti: angol

Indoklás

Nyelvi helyesbítésről van szó, mivel az extender olajak kerülnek forgalomba hozatalra, nem a 
benzopirén vagy bizonyos policiklikus aromás szénhidrogének.

Az irányelvnek a keverékek alkotóelemeire is kell vonatkozniuk annak elkerülésére, hogy a káros, 
policiklikus aromás szénhidrogének továbbra is felhasználásra kerüljenek hígított formában, 
ahogy az az olajipar álláspontja szerint megtörténhet.

Carl Schlyter által javasolt módosítás

6. módosítás
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A szükséges biztonsági követelmények 
teljesítése érdekében és különösen annak 
biztosítására, hogy a gumiabroncsok magas 
szintű tapadással rendelkezzenek vizes 
útfelületen, egy átmeneti időszakra van 
szükség, melynek során a gumiabroncs-
gyártók kifejleszthetnek és tesztelhetnek 
olyan új típusú gumiabroncsokat, melyeket 
magas aromás extender olajak nélkül 
gyártanak. A jelenleg rendelkezésre álló 
információ alapján a fejlesztés és tesztelés 
jelentős időt fog igénybe venni, mivel a 
gyártóknak számos tesztet kell elvégezniük 
mielőtt az új gumiabroncsok szükséges 
magas szintű tapadását vizes pályán 
garantálni tudják. Ezért az irányelvet 2009. 
január 1.-től kell a gazdasági szereplőkre 
alkalmazni, kivéve a verseny 
gumiabroncsokat, melyekre az irányelvnek 
2012. január 1.-től kell érvényesnek lennie. 
A repülőgép gumiabroncsokra vonatkozóan 
nem lehet realisztikus dátumot 
meghatározni a jelen irányelv alkalmazása 
terén az ilyen gumiabroncsokra vonatkozó 
sajátságos biztonsági követelmények miatt. 

(7) A szükséges biztonsági követelmények 
teljesítése érdekében és különösen annak 
biztosítására, hogy a gumiabroncsok magas 
szintű tapadással rendelkezzenek vizes 
útfelületen, egy átmeneti időszakra van 
szükség, melynek során a gumiabroncs-
gyártók kifejleszthetnek és tesztelhetnek 
olyan új típusú gumiabroncsokat, melyeket 
magas aromás extender olajak nélkül 
gyártanak. A jelenleg rendelkezésre álló 
információ alapján a fejlesztés és tesztelés 
1996. óta folyik. Míg az újonnan 
típusjóvágyási eljáráson átesett 
gumiabroncsok gyakran már jelenleg sem 
tartalmaznak magas aromás extender 
olajakat, további időre lesz szükség a 
gumiabroncsok teljes választékának 
átalakításához, mivel a gyártóknak számos 
tesztet kell mielőtt az új gumiabroncsok 
szükséges magas szintű tapadását vizes 
pályán garantálni tudják.  Ezért az irányelvet 
2008. január 1.-től kell a gazdasági 
szereplőkre  alkalmazni, kivéve az új 
típusjóváhagyással rendelkező 
gumiabroncsokat, melyekre az irányelvnek 
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Mindazonáltal a dátumot, melytől kezdve a 
jelen irányelv az ilyen gumiabroncsokra  is 
vonatkozni fog, a 76/769/EGK irányelv 2a 
cikke szerint lehet meghatározni.

2007. január 1.-től kell érvényesnek lennie. 

Eredeti: angol

Indoklás

Több gépkocsigyártó már jelenleg is megköveteli, hogy az új típusú gumiabroncsok ne 
tartalmazzanak magas aromás extender olajakat. Ezért korábbi határidőt kell megállapítani az 
ilyen jellegű anyagoknak az új gumiabroncs kínálatból való kivonására.

Több gumiabroncs gyártó már jelenleg is kínál olyan gumiabroncsokat, melyek nem 
tartalmaznak policiklikus aromás szénhidrogénekben gazdag extender olajakat. A Svéd Nemzeti 
Vegyianyag Felügyelet 2003. márciusi jelentése szerint indokolt lenne a policiklikus aromás 
szénhidrogénekben gazdag olajakat 2006. január 1.-ig a forgalomból kivonni.  Mivel az utóbbi 
két évben folytatódtak a fejlesztések, több mint indokolt a rendelkezéseknek már 2008-ig történő 
alkalmazása, különösen, ha ez a gyártáshoz és nem a forgalomba hozatalhoz kapcsolódik. 

Johannes Blokland által javasolt módosítás

7. módosítás
7. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A szükséges biztonsági követelmények 
teljesítése érdekében és különösen annak 
biztosítására, hogy a gumiabroncsok magas 
szintű tapadással rendelkezzenek vizes 
útfelületen, egy átmeneti időszakra van 
szükség, melynek során a gumiabroncs-
gyártók kifejleszthetnek és tesztelhetnek 
olyan új típusú gumiabroncsokat, melyeket 
magas aromás extender olajak nélkül 
gyártanak. A jelenleg rendelkezésre álló 
információ alapján a fejlesztés és tesztelés 
jelentős időt fog igénybe venni, mivel a 
gyártóknak számos tesztet kell elvégezniük, 
mielőtt az új gumiabroncsok szükséges 
magas szintű tapadását vizes pályán 
garantálni tudják. Ezért az irányelvet 2009. 
január 1.-től kell a gazdasági szereplőkre  
alkalmazni, kivéve a verseny 
gumiabroncsokat, melyekre az irányelvnek 
2012. január 1.-től kell érvényesnek lennie. 
A repülőgép gumiabroncsokra vonatkozóan 

(7) ) A szükséges biztonsági követelmények 
teljesítése érdekében és különösen annak 
biztosítására, hogy a gumiabroncsok magas 
szintű tapadással rendelkezzenek vizes 
útfelületen, egy átmeneti időszakra van 
szükség, melynek során a gumiabroncs-
gyártók kifejleszthetnek és tesztelhetnek 
olyan új típusú gumiabroncsokat, melyeket 
magas aromás extender olajak nélkül 
gyártanak. A jelenleg rendelkezésre álló 
információ alapján a fejlesztés és tesztelés 
jelentős időt fog igénybe venni, mivel a 
gyártóknak számos tesztet kell elvégezniük, 
mielőtt az új gumiabroncsok szükséges 
magas szintű tapadását vizes pályán 
garantálni tudják Ezért az irányelvet 2010. 
január 1.-től kell a gazdasági szereplőkre  
alkalmazni A repülőgép gumiabroncsokra 
vonatkozóan nem lehet realisztikus dátumot 
meghatározni a jelen irányelv alkalmazása 
terén az ilyen gumiabroncsokra vonatkozó 
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nem lehet realisztikus dátumot meghatározni 
a jelen irányelv alkalmazása terén az ilyen 
gumiabroncsokra vonatkozó sajátságos 
biztonsági követelmények miatt. 
Mindazonáltal a dátumot, melytől kezdve a 
jelen irányelv az ilyen gumiabroncsokra  is 
vonatkozni fog, a 76/769/EGK irányelv 2a 
cikke szerint lehet meghatározni.

sajátságos biztonsági követelmények miatt. 
Mindazonáltal a dátumot, melytől kezdve a 
jelen irányelv az ilyen gumiabroncsokra  is 
vonatkozni fog, a 76/769/EGK irányelv 2a 
cikke szerint lehet meghatározni.

Eredeti: holland

Indoklás

A gyártók jelentették, hogy nem lesznek képesek 2010 előtt ennek az irányelvnek megfelelni, 
mivel a gyártási folyamatokat több ezer különböző termékre át kell alakítaniuk. A 2009. január 
1.-i bevezetés további 200 – 300 millió euró költséggel járna, viszonylag kevés előnnyel (más 
területekkel kapcsolatos egészségügyi kérdésekkel kapcsolatosan).

Nem indokolt a verseny gumiabroncsok esetében kivételt tenni: az autóversenyzési szektor 
hatalmas kutatási költségvetéssel rendelkezik, és kiváló helyzetben van ahhoz, hogy 2010. január 
1.-re megfeleljen az irányelvnek.

Robert Sturdy által javasolt módosítás

8. módosítás
9 A (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(9a) A “forgalomba hozatal”harmadik fél 
számára történő elérhetővé tételt jelent. A 
közösségi vámterületre való importálás alatt 
a jelen irányelv céljára történő forgalomba 
hozatal értendő. A jelen irányelvnek nem 
célja, hogy korlátozza a 2010. január 1. 
előtt gyártott gumiabroncsok forgalomba 
hozatalát, melyeknek e dátum után 
raktárról értékesíthetőnek kell lenniük. A 
gumiabroncsok gyártási időpontja könnyen 
azonosítható a gumiabroncsokon található, 
jelenleg kötelező “gyártási időpont” jelölés 
alapján. 1 A 2010. január 1. előtt gyártott, 
ezen időpont után újrafutózott 
gumiabroncsokat olyan új futófelülettel kell 
ellátni, mely új, alacsony policiklikus 
aromás szénhidrogén tartalommal bíró 
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extender olajakkal készült.
__________
1 A gépjárművek és vontatmányaik 
gumiabroncsaira és szerelvényeire 
vonatkozó 1992. március 31.-i 92/23/EGK 
tanácsi irányelv  (HL L 129, 14.5.1992, 
95.o.)

Eredeti: angol

Indoklás

Hasznos lehet felidézni a  forgalomba hozatal jogi meghatározását (67/548/EGK irányelv,  2. 
cikk (1)(e)).

Az EU-n belül gyártott vagy oda importált minden gumiabroncson a "gyártás időpontja" az 
oldalfalra láthatóan bemaratva megtalálható. 2010. január 1.-én a magas aromás olajakat 
tartalmazó gumiabroncs árukészlet előre láthatóan a teljes európai éves  piaci mennyiségnek 
kevesebb, mint 5%-át fogja kitenni. Ezen árukészlet nagy részét kisebb gumiabroncs gyártási 
szériák fogják kitenni, melyeket többségében sok éven át tartanak raktáron, amíg  fogyasztói 
kereslet van rájuk.

Françoise Grossetêt által javasolt módosítás

9. módosítás
9 A (új) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9a) A jelen irányelvnek nem célja, hogy 
annak hatályba lépési ideje előtt gyártott, 
raktárról étékesített gumiabroncsokra 
kiterjedjen.  

Eredeti: francia

Indoklás 

Az érintett feleknek meg kell tenniük a szükséges erőfeszítéseket annak érdekében, hogy 
megfeleljenek az irányelv előírásainak. A cél egy olyan helyzet megteremtése, melyben a 
lehetséges vásárlói keresletet ki lehet elégíteni, és gazdasági és környezetvédelmi szempontból 
abszurd helyzetet teremtene az érintett gumiabroncsok megsemmisítése.

Az ilyen gumiabroncsok azonban könnyen megkülönböztethetők, mivel a 92/23/EGK irányelv 
értelmében rajtuk kell lennie a gyártási időpontnak.
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Robert Sturdy által javasolt módosítás

10. módosítás
2. CIKK, 2. BEKEZDÉS

Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve a hivatalos 
sporteseményekre szállított verseny 
gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2012. január 1. után 
vonatkoznak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve:

i) ezen időpont előtt gyártott és raktárról 
értékesített gumiabroncsokat és
ii) hivatalos sporteseményekre szállított 
verseny gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2012. január 1. után 
vonatkoznak.

Eredeti: angol

Indoklás

Tekintettel az olajjal extendált elasztomerek és gumiabroncsok  teljes termékskálájának technikai 
összetettségére, a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokra és a különböző ipari szektorokban 
már eddig kidolgozott termék üzleti tervek szükséges módosításaira, 2010. január 1. a legkorábbi 
teljesíthető határidő az iparban ezzel az elképzeléssel kapcsolatosan. Az olaj átalakításához 
biztonsági szempontokból teljes hosszú távú műszaki jóváhagyás szükséges minden egyes 
gumiabroncs tervre vonatkozóan, amihez széles körű közúti tesztekre is szükség van. 

A “ helyettesítési folyamat" felgyorsítása azzal a kockázattal járna, hogy egyes gumiabroncs 
szegmenseket nem tesztelnek kellően ahhoz, hogy továbbra is megfeleljenek minden műszaki és 
biztonsági kritériumnak.

Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert Deß és Ari Vatanen által 
javasolt módosítás

11. módosítás
2. CIKK, 2. BEKEZDÉS

Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve a hivatalos 
sporteseményekre szállított verseny 
gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2012. január 1. után 
vonatkoznak.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve a hivatalos 
sporteseményekre szállított verseny 
gumiabroncsokat, a klasszikus 
gépjárművekhez való gumiabroncsokat, az 
EU-ba gyári felszerelésként és “különleges 
célú járművekhez” korlátozott számban 
importált  speciális gumiabroncsokat,  
melyekre ezek a rendelkezések 2012. január 
1. után vonatkoznak. 
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1 Ahogy a gépjárművek és vontatmányaik 
típusjóváhagyásával kapcsolatos tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 
70/156/EGK tanácsi irányelvben szerepel és 
annak XII. mellékletében meghatározásra 
került.

Eredeti: angol

Indoklás

A legtöbb járművet fel lehet szerelni Európában gyártott gumiabroncsokkal, de néhány, speciális 
tervezésű gumiabronccsal szerelt berendezést és járművet az EU-n kívülről látnak el 
gumiabroncsokkal. A folyamatos szállítás és a választék biztosítása, valamint a termékek és 
utasok biztonsága érdekében egy behatárolt átmeneti időszakot szükséges biztosítani az EU-ba 
kis mennyiségben szállított speciális gumiabroncsok esetében. Ez az időszak az EU-n belüli 
fejlesztés és termelés kifejlesztéséhez szükséges. Valójában környezeti és egészségügyi 
kockázatokat nem jelentve, ezek a gumiabroncsok például speciális páncélozott kormányzati 
gépjárművekhez, tűzoltóautókhoz, mentőautókhoz, mezőgazdasági és építőipari valamint 
bányászati gépekhez szükségesek.
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Johannes Blokland által javasolt módosítás

12. módosítás
2. CIKK, 2. BEKEZDÉS

Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1.-től
fogják alkalmazni, kivéve a hivatalos 
sporteseményekre szállított verseny 
gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2012. január 1. után 
vonatkoznak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. január 1-től. 
fogják alkalmazni.

Eredeti: holland

Indoklás

A gyártók jelentették, hogy nem lesznek képesek 2010 előtt ennek az irányelvnek megfelelni, 
mivel a gyártási folyamatokat több ezer különböző termékre át kell alakítaniuk. A 2009. január 
1.-i bevezetés további 200 – 300 millió euró költséggel járna, de viszonylag kevés előnnyel (más 
területekkel kapcsolatos egészségügyi kérdésekre vonatkozóan).

Nem indokolt a verseny gumiabroncsok esetében kivételt tenni: az autóversenyzési szektor 
hatalmas kutatási költségvetéssel rendelkezik, és kiváló helyzetben van ahhoz, hogy 2010. január 
1.-re megfeleljen az irányelvnek.

Marios Matsakis által javasolt módosítás

13. módosítás
2. CIKK, 2. BEKEZDÉS

Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve a hivatalos 
sporteseményekre szállított verseny 
gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2012. január 1. után 
vonatkoznak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve a hivatalos 
sporteseményekre szállított verseny 
gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2012. január 1. után 
vonatkoznak.

Eredeti: angol

Carl Schlyter által javasolt módosítás

14. módosítás
2. CIKK, 2. BEKEZDÉS
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Ezeket a rendelkezéseket 2009. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve a hivatalos sport 
eseményekre szállított verseny 
gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2012. január 1. után 
vonatkoznak. 

Ezeket a rendelkezéseket 2008. január 1.-től 
fogják alkalmazni, kivéve az új 
típusjóváhagyással rendelkező 
gumiabroncsokat, melyekre ezek a 
rendelkezések 2007. január 1. után 
vonatkoznak. 

Eredeti: angol

Indoklás

Mivel a gumiabroncsok oldalfalán megtalálható a gyártási időpont, könnyebb az irányelvet 
végrehajtatni ehhez az időponthoz kötve. Mivel jelentős idő telhet el a gyártás és a forgalomba 
hozatal között, (6 hónap és 5 év között), a rendelkezéseket korábbi hatállyal kell bevezetni, hogy 
hasonló szintű védelmet biztosítsanak. 

Egy 2003. márciusi KEMI jelentés szerint indokolt lenne a policiklikus aromás 
szénhidrogénekben gazdag olajakat a 2006. január 1. előtt a forgalomból kivonni. Több mint 
indokolt további két évvel meghosszabbítani a határidőt, különösen, ha a gyártási időpont a 
hivatkozási alap.

Nem lenne indokolt a verseny gumiabroncsokkal kivételt tenni – ezek folyamatos fejlesztések 
tárgyát képezik és ezért ugyanazokat a határidőket kell ezekre is alkalmazni.

Carl Schlyter által javasolt módosítás

15. módosítás
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 1. PONT

I. melléklet, XX. pont (76/769/EGK irányelv)

(1) Gumiabroncs gyártás céljára nem 
hozhatók forgalomba és nem alkalmazhatók 
extender olajak, ha ezek 1 mg/kg-nál több 
benzopirént vagy a listán szereplő összes 
policiklikus aromás szénhidrogénből 10 
mg/kg-nál többet tartalmaznak.

(1) Gumiabroncs gyártás céljára nem 
hozhatók forgalomba és nem alkalmazhatók 
extender olajak vagy extender olajként 
alkalmazott keverékek, ha ezek, vagy 
bármely alkotórészük az alábbiakban 
szereplő határértékeknél magasabb 
mennyiségeket tartalmaznak:
- 1 mg/kg-nál több benzopirén, vagy 
- 10 mg/kg-nál összességében több a listán 
szereplő policiklikus aromás 
szénhidrogénekből, 

vagy
- 3 %-nál több policiklikus aromás szén-
dimetil szulfoxid kivonat1.
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1 Meghatározás módszere: Kőolaj szabvány 
Intézet 'IP 346'.

Eredeti: angol

Indoklás

Az irányelvnek a keverékek alkotóelemeire is vonatkoznia kell annak elkerülésére, hogy káros 
policiklikus aromás szénhidrogénekben gazdag olajak hígított formában felhasználásra 
kerüljenek.

Bizonyos policiklikus aromás szénhidrogének célbavétele összhangban van egyéb EK 
törvényekkel (víz keret irányelv; a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokra vonatkozó rendelkezés; környezeti levegő minőséggel kapcsolatos irányelv). A DIN  
német szabványosítási testület már tervbe vett ilyen jellegű teszteket.

Az ipar az IP346 általános módszert javasolja, mely nem összpontosít rákkeltő anyagokra. Ez a 
tesztelési módszer elfogadható lenne kiegészítésként, de nem mint egyedüli jóváhagyási 
kritérium. 

Robert Sturdy által javasolt módosítás

16. módosítás
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 1. PONT

I. melléklet, XX. pont (76/769/EGK irányelv)

(1) Gumiabroncs gyártás céljára nem 
hozhatók forgalomba és nem alkalmazhatók 
extender olajak, ha ezek 1 mg/kg-nál több 
benzopirént vagy a listán szereplő 
policiklikus aromás szénhidrogénekből 
összesen 10 mg/kg-nál többet tartalmaznak.

(1) Gumiabroncs gyártás céljára nem 
hozhatók forgalomba és nem alkalmazhatók 
extender olajak, kivéve ha ezek vagy az 
extender olajként alkalmazott keverékek 
minden egyes alkotóeleme megfelel az 
alábbi kritériumok közül legalább egynek:

• 3%-nál kevesebb policiklikus aromás 
szén-dimetil-szulfoxid kivonatot 
tartalmaz az IP 346 módszerrel történő 
mérés szerint (azoknál az olajaknál, 
melyeknél 3%-os DMSO kivonatra 
vonatkozó kritérium alkalmazható az 
EU veszélyes anyagokra vonatkozó  
67/548/EGK irányelv értelmében)

• A benzopirén tartalom nem haladhatja 
meg az 1 mg/kg mennyiséget és a listán 
szereplő policiklikus aromás 
szénhidrogének összes mennyisége nem 
haladja meg a 10 mg/kg mennyiséget 
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(azon olajakra, melyeknél a 3% DMSO 
kivonat nem alkalmazható az EU 
veszélyes anyagokra vonatkozó  
67/548/EGK irányelve értelmében).

Eredeti: angol

Indoklás 

A Bizottság által javasolt megközelítés olyan anyagokra koncentrál, melyek veszélyes 
besorolásba tartoznak. Az ipar az IP346 módszeren alapuló másik megközelítést javasolja 
bizonyos olajak rákkeltő jellegének meghatározási kirtériumaként.

A módosítás célja bármely megközelítés lehetővé tétele az IP346 határértékek hozzáadásával 
valamint a használatra engedélyezett, nem rákkeltő potenciális gumi extenderek tartományának 
kiszélesítése, anélkül, hogy ez kihatna a lakosság és a környezet szükséges védelmének szintjére, 
ahogy azt a bizottsági javaslat és a jelentéstervezet tartalmazza.

Marie-Noëlle Lienemann and Françoise Grossetête által javasolt módosítás

17. módosítás
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 2. PONT

I. melléklet, XX. pont (76/769/EGK irányelv)

(2) Továbbá a gumiabroncsok nem hozhatók 
forgalomba, ha az 1. bekezdésben megadott 
határok felett extender olajakat tartalmaznak.

(2) Továbbá a gumiabroncsok nem hozhatók 
forgalomba, ha az 1. bekezdésben megadott 
határok felett extender olajakat tartalmaznak.

A gumiabroncsokra vonatkozó említett 
határértékeknek való megfelelés csak akkor 
megalapozott, ha az ISO 21461:200x 
szerinti elemzési módszert alkalmazzák, 
melynek alapján a határérték a 0,35 % bay 
protonnal megegyező vagy az alatti. 

Eredeti: francia

Indoklás

A jelen irányelv alkalmazásához egy mérési módszert kell meghatározni és az ISO 21461:200x a 
megfelelő módszer a gumiabroncsokban található olaj azonosítására.

Ha a mért szint 0,35% bay protonnál  kevesebb vagy azzal egyenlő, a gumiabroncsokban 
használt extender olaj biztosan megfelel az irányelv követelményeinek.

Ezt a határértéket az irányelvnek kell megállapítania.
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Carl Schlyter által javasolt módosítás

18. módosítás
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 2. PONT

I. melléklet, XX. pont (76/769/EGK irányelv)

(2) Továbbá a gumiabroncsok nem hozhatók 
forgalomba, ha az 1. bekezdésben megadott 
határok felett extender olajakat tartalmaznak. 

(2) Továbbá a 2. cikk második 
bekezdésében meghatározott időpont után 
gyártott gumiabroncsok nem hozhatók 
forgalomba, ha a jelen melléklet 1. 
bekezdésében2 megadott határok felett 
extender olajakat tartalmaznak.
2 Meghatározási módszer: ISO 21461 
szabvány, 0,35 % bay proton határértékkel.

Eredeti: angol

Indoklás

Mivel a gumiabroncsok oldalfalán kötelezően fel kell tüntetni a gyártás időpontját, könnyebb ezt 
az irányelvet érvényre juttatni a gyártáshoz és nem a forgalomba hozatalhoz kötve. Azonban 
mivel jelentős késedelem lehet a gyártás és a forgalomba hozatal között, a Bizottság által 
javasolt határidőt előre kell hozni, ellenkező esetben a rendelkezések alkalmazása késedelmet 
szenvedne ezzel a változtatással. 

Az extender olajak gumiabroncsokban való használatára meg kell határozni egy mérési módszert 
az alkalmazás érdekében. (legutóbbi ISO referencia megadva).

Robert Sturdy által javasolt módosítás

19. módosítás
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 2. PONT

I. melléket, XX. pont (76/769/EGK irányelv)

(2) Továbbá a gumiabroncsok nem hozhatók 
forgalomba, ha az 1. bekezdésben megadott 
határok felett extender olajakat tartalmaznak.

(2) Továbbá a 2010. január 1. után gyártott
gumiabroncsok nem hozhatók forgalomba, 
ha az 1. bekezdésben megadott határok felett 
extender olajakat tartalmaznak. 

Eredeti: angol

Indoklás

Az irányelv hatályba lépésének időpontjában kis mennyiségű, magas aromás olajakat tartalmazó 
gumiabroncs lesz raktáron. Ezeket a gumiabroncsokat könnyen azonosítani lehet a 92/23/EK 
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tanácsi irányelv törvényes követelményének megfelelően az oldalfalukra láthatóan bemaratott 
“gyártási időpont” alapján.

A raktáron levő ilyen gumiabroncsok használatából adódó környezeti hatás elhanyagolható lesz, 
így gazdasági és környezetvédelmi okokból értelmetlen lenne ezeket a gumiabroncsokat nem 
forgalomba helyezni és ezért megsemmisíteni.

Carl Schlyter által javasolt módosítás

20. módosítás
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 3. PONT

I. melléket, XX. pont (76/769/EGK irányelv)

(3) Ideiglenes mentesség alapján az 1. és 2. 
bekezdés nem vonatkozik repülőgép 
gumiabroncsokban való alkalmazásra és 
forgalomba hozatalra 

törölve

Azonban az az időpont, melytől kezdve a 
jelen irányelv repülőgép gumiabroncsokra 
is vonatkozni fog, a 76/769/EGK irányelv 
20 cikke szerint határozható meg.

Eredeti: angol

Indoklás

Nem indokolt a repülőgép gumiabroncsokat a jelen irányelv hatálya alól kivonni. Míg a 
repülőgép gumiabroncsoknak természetesen a legmagasabb biztonsági követelményeknek kell 
megfelelniük, nem hasonlíthatók össze a gépkocsik gumiabroncsaival. A repülőgép 
gumiabroncsoktól eltérő módon, a gépjárművek a gyorsítási és fékezési erőket a talajra 
közvetítik, ezért a nedves útfelületen való tapadás nagyon fontos. A repülőgép gumiabroncsok 
esetében ez kevésbé lényeges.
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