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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 5
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

4) Benzo(a)pireno (BaP) ir kitų aromatinių 
angliavandenilių (PAH) išleidimą į aplinką 
reikia kiek įmanoma sumažinti. Todėl, 
siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą bei prisidėti 
mažinant bendrą per metus išleidžiamą 
aromatinių angliavandenilių (PAH) kiekį 
pagal 1979 m. Konvencijos dėl tolimų 
tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 1998 m. 
protokolo dėl nuolatinių organinių teršalų, 
būtina apriboti benzo(a)pireno (BaP) bei kai 
kurių kitų aromatinių angliavandenilių 
(PAH) pateikimą į rinką ir naudojimą 
minkštikliuose bei padangose.

4) Benzo(a)pireno (BaP) ir kitų aromatinių 
angliavandenilių (PAH) išleidimą į aplinką 
reikia kiek įmanoma sumažinti. Todėl, 
siekiant užtikrinti aukšto lygio žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugą bei prisidėti 
mažinant bendrą per metus išleidžiamą 
aromatinių angliavandenilių (PAH) kiekį 
pagal 1979 m. Konvencijos dėl tolimų 
tarpvalstybinių oro teršalų pernašų 1998 m. 
protokolo dėl nuolatinių organinių teršalų, 
būtina apriboti daug aromatinių 
angliavandenilių (PAH) turinčių
minkštiklių ir mišinių, naudojamų kaip 
minkštikliai padangų gamyboje, pateikimą į 
rinką ir naudojimą.
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Or. en

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 6
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

7) Siekiant tenkinti būtinus saugos 
reikalavimus, o ypač užtikrinti, kad 
padangos turėtų geras sukibimo važiuojant 
šlapiu keliu savybes, reikalingas 
pereinamasis laikotarpis, per kurį padangų 
gamintojai galėtų sukurti ir išbandyti naujų 
tipų padangas, gaminamas be smarkiai 
aromatinių minkštiklių. Dabar turima 
informacija rodo, kad kūrimo ir bandymo 
darbai pareikalaus nemažai laiko, kadangi 
geros naujųjų padangų sukibimo važiuojant 
šlapiu keliu savybės bus užtikrintos tik 
gamintojams atlikus daugybę bandomųjų 
važiavimų. Todėl ši Direktyva ūkiniams 
subjektams turėtų būti taikoma nuo 2009 m. 
sausio 1 d., išskyrus lenktynines padangas, 
kurioms ši Direktyva turėtų būti taikoma nuo 
2012 m. sausio 1 d. Šios Direktyvos taikymo 
orlaivių padangoms realios datos nustatyti 
negalima, kadangi tokioms padangoms 
keliami ypatingi saugos reikalavimai. 
Tačiau datą, nuo kurios šią Direktyvą 
reikėtų pradėti taikyti tokioms padangoms, 
galima būtų nustatyti pagal Direktyvos 
76/769/EEB 2 straipsnio a punktą.

7) Siekiant tenkinti būtinus saugos 
reikalavimus, o ypač užtikrinti, kad 
padangos turėtų geras sukibimo važiuojant 
šlapiu keliu savybes, reikalingas 
pereinamasis laikotarpis, per kurį padangų 
gamintojai galėtų sukurti ir išbandyti naujų 
tipų padangas, gaminamas be smarkiai 
aromatinių minkštiklių. Dabar turima 
informacija rodo, kad kūrimo ir bandymo 
darbai vyksta nuo 1996 m. Nors naujų 
patvirtintų tipų padangos dažnai jau neturi 
smarkiai aromatinių minkštiklių, visam 
padangų asortimentui pakeisti prireiks 
daugiau laiko, kadangi geros naujųjų 
padangų sukibimo važiuojant šlapiu keliu 
savybės bus užtikrintos tik gamintojams 
atlikus daugybę bandomųjų važiavimų. 
Todėl ši Direktyva ūkiniams subjektams 
turėtų būti taikoma nuo 2008 m. sausio 1 d., 
išskyrus naujų patvirtintų tipų padangas, 
kurioms ši Direktyva turėtų būti taikoma nuo
2007 m. sausio 1 d.

Or. en

Justification

Several car manufacturers already demand that new types of tyres are free of high aromatic 
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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 
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.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 7
7 KONSTATUOJAMOJI DALIS

7) Siekiant tenkinti būtinus saugos 
reikalavimus, o ypač užtikrinti, kad 
padangos turėtų geras sukibimo važiuojant 
šlapiu keliu savybes, reikalingas 
pereinamasis laikotarpis, per kurį padangų 
gamintojai galėtų sukurti ir išbandyti naujų 
tipų padangas, gaminamas be smarkiai 
aromatinių minkštiklių. Dabar turima 
informacija rodo, kad kūrimo ir bandymo 
darbai pareikalaus nemažai laiko, kadangi 
geros naujųjų padangų sukibimo važiuojant 
šlapiu keliu savybės bus užtikrintos tik 
gamintojams atlikus daugybę bandomųjų 
važiavimų. Todėl ši Direktyva ūkiniams 
subjektams turėtų būti taikoma nuo 2009 m. 
sausio 1 d., išskyrus lenktynines padangas, 
kurioms ši Direktyva turėtų būti taikoma 
nuo 2012 m. sausio 1 d. Šios Direktyvos 
taikymo orlaivių padangoms realios datos 
nustatyti negalima, kadangi tokioms 
padangoms keliami ypatingi saugos 
reikalavimai. Tačiau datą, nuo kurios šią 
Direktyvą reikėtų pradėti taikyti tokioms 
padangoms, galima būtų nustatyti pagal 
Direktyvos 76/769/EEB 2 straipsnio a 
punktą.

7) Siekiant tenkinti būtinus saugos 
reikalavimus, o ypač užtikrinti, kad 
padangos turėtų geras sukibimo važiuojant 
šlapiu keliu savybes, reikalingas 
pereinamasis laikotarpis, per kurį padangų 
gamintojai galėtų sukurti ir išbandyti naujų 
tipų padangas, gaminamas be smarkiai 
aromatinių minkštiklių. Dabar turima 
informacija rodo, kad kūrimo ir bandymo 
darbai pareikalaus nemažai laiko, kadangi 
geros naujųjų padangų sukibimo važiuojant 
šlapiu keliu savybės bus užtikrintos tik 
gamintojams atlikus daugybę bandomųjų 
važiavimų. Todėl ši Direktyva ūkiniams 
subjektams turėtų būti taikoma nuo 2010 m. 
sausio 1 d. Šios Direktyvos taikymo orlaivių 
padangoms realios datos nustatyti negalima, 
kadangi tokioms padangoms keliami 
ypatingi saugos reikalavimai. Tačiau datą, 
nuo kurios šią Direktyvą reikėtų pradėti 
taikyti tokioms padangoms, galima būtų 
nustatyti pagal Direktyvos 76/769/EEB 2 
straipsnio a punktą.

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 
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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.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 8
9 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

9a) „Pateikimas į rinką“ reiškia suteikimą 
trečiosioms šalims. Įvežimas į Bendrijos 
muitų teritoriją šioje Direktyvoje laikomas 
pateikimu į rinką. Šia Direktyva 
nesiekiama riboti iki 2010 m. sausio 1 d. 
pagamintų padangų pateikimo į rinką, 
todėl jų atsargos galės būti parduodamos ir 
po šios datos. Padangų pagaminimo datą 
galima lengvai nustatyti pagal ant 
padangos esantį privalomą „pagaminimo 
datos“ ženklą1. Iki 2010 m. sausio 1 d. 
pagamintoms padangoms po šios datos 
dedamas protektorius turi būti naujas su 
naujais nedaug aromatinių 
angliavandenilių (PAH) turinčiais 
minkštikliais.
__________
1 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 
92/23/EEB dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų padangų bei jų 
montavimo (OL L 129, 1992 5 14, p. 95).

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 
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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.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 9
9 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

9a) Šia Direktyva nesiekiama daryti įtakos 
padangoms, parduodamoms iš atsargų, 
pagamintų iki jos įsigaliojimo datos.

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.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 10
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

Jie taiko šias nuostatas nuo 2009 m. sausio 
1 d., išskyrus oficialiems sportiniams 
renginiams skirtas lenktynines padangas, 
kurioms šios nuostatos taikomos nuo 
2012 m. sausio 1 d.

Jie taiko šias nuostatas nuo 2010 m. sausio 
1 d., išskyrus:

i) padangas, pagamintas iki šios datos ir 
parduodamas iš atsargų, ir
ii) oficialiems sportiniams renginiams skirtas 
lenktynines padangas, kurioms šios 
nuostatos taikomos nuo 2012 m. sausio 1 d.

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 
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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. 

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.

Pakeitimą pateikė Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert Deß ir Ari 
Vatanen

Pakeitimas 11
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

Jie taiko šias nuostatas nuo 2009 m. sausio 
1 d., išskyrus oficialiems sportiniams 
renginiams skirtas lenktynines padangas, 
kurioms šios nuostatos taikomos nuo 
2012 m. sausio 1 d.

Jie taiko šias nuostatas nuo 2009 m. sausio 
1 d., išskyrus oficialiems sportiniams 
renginiams skirtas lenktynines padangas,
aukščiausios kokybės padangas, 
specializuotas padangas, kurios ribotais 
kiekiais importuojamos į ES originaliems 
įrenginiams (OĮ) bei „specialios paskirties 
transporto priemonėms1, kurioms šios 
nuostatos taikomos nuo 2012 m. sausio 1 d.

__________
1 Kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 
70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, 
suderinimo ir apibrėžta tos Direktyvos XII 
priede.

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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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 12
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

Jie taiko šias nuostatas nuo 2009 m. sausio 
1 d., išskyrus oficialiems sportiniams 
renginiams skirtas lenktynines padangas, 
kurioms šios nuostatos taikomos nuo 
2012 m. sausio 1 d.

Jie taiko šias nuostatas nuo 2010 m. sausio 
1 d.

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.

Pakeitimą pateikė Marios Matsakis

Pakeitimas 13
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

Jie taiko šias nuostatas nuo 2009 m. sausio 
1 d., išskyrus oficialiems sportiniams 
renginiams skirtas lenktynines padangas, 
kurioms šios nuostatos taikomos nuo 
2012 m. sausio 1 d.

Jie taiko šias nuostatas nuo 2010 m. sausio 
1 d., išskyrus oficialiems sportiniams 
renginiams skirtas lenktynines padangas, 
kurioms šios nuostatos taikomos nuo 
2012 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 14
2 STRAIPSNIO 2 DALIS

Jie taiko šias nuostatas nuo 2009 m. sausio Jie taiko šias nuostatas nuo 2008 m. sausio 
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1 d., išskyrus oficialiems sportiniams 
renginiams skirtas lenktynines padangas, 
kurioms šios nuostatos taikomos nuo 
2012 m. sausio 1 d.

1 d., išskyrus naujai patvirtintų tipų 
padangas, kurioms šios nuostatos taikomos 
nuo 2007 m. sausio 1 d.

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 15
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 1 PUNKTAS

I priedo xx punktas (Direktyva 76/769/EEB)

1) Minkštikliai negali būti pateikti į rinką ir 
naudojami padangų gamybai, jeigu juose yra
daugiau kaip 1 mg/kg benzo(a)pireno (BaP), 
arba daugiau kaip 10 mg/kg visų nurodytų 
policiklinių aromatinių angliavandenilių
(PAH) sumos.

1) Minkštikliai arba mišiniai, naudojami 
kaip minkštikliai, negali būti pateikiami į 
rinką ir naudojami padangų gamybai, jeigu 
jų sudėtyje arba bet kurių jų komponentų 
sudėtyje viršijama bet kuri iš šių normų:
- daugiau kaip 1 mg/kg benzo(a)pireno BaP, 
arba
- daugiau kaip 10 mg/kg visų nurodytų 
policiklinių aromatinių angliavandenilių 
(PAH) sumos, arba
- daugiau kaip 3 proc. PAC dimetilo 
sulfoksido ekstrakto1.
1 Nustatymo metodas: Naftos standartų 
institutas, IP 346 metodas (angl. The 
Institute of Petroleum standard 'IP 346').

Or. en
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Justification

The directive should also apply to the components of blends to avoid that harmful PAH-rich 
oils are used in diluted form.

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.

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 16
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 1 PUNKTAS

I priedo xx punktas (Direktyva 76/769/EEB)

1) Minkštikliai negali būti pateikti į rinką ir 
naudojami padangų gamybai, jeigu juose 
yra daugiau kaip 1 mg/kg benzo(a)pireno 
(BaP) arba daugiau kaip 10 mg/kg visų 
nurodytų policiklinių aromatinių 
angliavandenilių (PAH) sumos.

1) Minkštikliai negali būti pateikti į rinką ir 
naudojami padangų gamybai, jeigu jie arba 
kiekvienas mišinių, naudojamų kaip 
minkštikliai, komponentas, neatitinka nė 
vieno iš šių kriterijų:

• Turi mažiau kaip 3 proc. PAC-dimetilo 
sulfoksido ekstrakto matuojant IP 346 
metodu (aliejai, kuriems taikomas 
3 proc. DMSO ekstrakto kriterijus pagal 
ES pavojingų medžiagų direktyvą 
67/548/EEB)

• Benzo(a)pireno (BaP) kiekis neviršija 1 
mg/kg, o visų nurodytų policiklinių 
aromatinių angliavandenilių (PAH) 
suma neviršija 10 mg/kg (aliejai, 
kuriems netaikomas 3 proc. DMSO 
ekstrakto kriterijus pagal ES pavojingų 
medžiagų direktyvą 67/548/EEB).

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.
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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.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann ir Françoise Grossetête

Pakeitimas 17
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 2 PUNKTAS

I priedo xx punktas (Direktyva 76/769/EEB)

2) Be to, padangos negali būti teikiamos į 
rinką, jeigu jose esantys minkštikliai viršija 
1 dalyje nurodytas ribas.

2) Be to, padangos negali būti teikiamos į 
rinką, jeigu jose esantys minkštikliai viršija 
1 dalyje nurodytas ribas.

Ar padangos neviršija šių ribų, galima 
nustatyti tik taikant analitinį metodą pagal 
ISO 21461:200x, kai ribinė vertė yra 
mažesnė arba lygi 0,35 proc. protonų 
spektro.

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.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 18
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 2 PUNKTAS

I priedo xx punktas (Direktyva 76/769/EEB)

2) Be to, šios padangos negali būti teikiamos 
į rinką, jeigu jose esantys minkštikliai viršija 
1 dalyje nurodytas ribas.

2) Be to, padangos, pagamintos po 2 
straipsnio antroje dalyje nurodytos datos, 
negali būti teikiamos į rinką, jeigu jose 
esantys minkštikliai viršija šio priedo 1 
dalyje nustatytas ribas2.
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2 Nustatymo metodas: ISO standartas 
21461, kai ribinė vertė yra 0,35 proc. 
protonų spektro.

Or. en

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).

Pakeitimą pateikė Robert Sturdy

Pakeitimas 19
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 2 PUNKTAS

I priedo xx punktas (Direktyva 76/769/EEB)

2) Be to, šios padangos negali būti teikiamos 
į rinką, jeigu jose esantys minkštikliai viršija 
1 dalyje nurodytas ribas.

2) Be to, padangos, pagamintos 2010 m. 
sausio 1 d., negali būti teikiamos į rinką, 
jeigu jose esantys minkštikliai viršija 1 
dalyje nurodytas ribas.

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.
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter

Pakeitimas 20
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 3 PUNKTAS

I priedo xx punktas (Direktyva 76/769/EEB)

3) Nukrypstant nuo šių nuostatų, 1 ir 2 
dalys netaikomos orlaivių padangų teikimui 
į rinką ir naudojimui.

išbraukta

Tačiau data, nuo kurios šią Direktyvą 
pradedama taikyti orlaivių padangoms, gali 
būti nustatyta pagal Direktyvos 
76/769/EEB 2 straipsnio a punktą.

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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