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Adamos Adamou
Tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi atsevišķiem policikliskiem aromātiskiem 
ogļūdeņražiem pildeļļās un riepās (Padomes Direktīvas Nr. 76/769/EEK divdesmit septītais 
grozījums)

Direktīvas priekšlikums (COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD) — grozījumu 
akts)

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 5
4. APSVĒRUMS

4) benz[a]pirēna un citu PAO emisija vidē ir 
cik vien iespējams jāsamazina. Lai 
nodrošinātu cilvēku veselības un vides 
augstu aizsardzības līmeni un lai atbilstīgi 
1998. gada protokolam, kas pievienots 
1979. gada Konvencijai par pārrobežu gaisa 
piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem 
organiskajiem piesārņotājiem, veicinātu 
PAO kopējās gada emisijas samazināšanos, 
ir jānosaka ierobežojumi attiecībā uz 
benz[a]pirēna un dažu citu PAO laišanu 
tirgū un izmantošanu pildeļļās un riepās; 

4) benz[a]pirēna un citu PAO emisija vidē ir 
cik vien iespējams jāsamazina. Lai 
nodrošinātu cilvēku veselības un vides 
augstu aizsardzības līmeni un lai atbilstīgi 
1998. gada protokolam, kas pievienots 
1979. gada Konvencijai par pārrobežu gaisa 
piesārņojumu lielos attālumos ar noturīgiem 
organiskajiem piesārņotājiem, veicinātu 
PAO kopējās gada emisijas samazināšanos, 
ir jānosaka ierobežojumi attiecībā uz augsta 
PAO satura pildeļļu un maisījumu, kurus 
izmanto kā pildeļļas riepu ražošanā, laišanu 
tirgū un izmantošanu; 

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 6
7. APSVĒRUMS

7) lai izpildītu nepieciešamās drošības 
prasības un it īpaši, lai nodrošinātu riepām 
augstas pakāpes saķeri ar mitru ceļu, ir 
vajadzīgs pārejas periods, kura laikā riepu 
ražotāji izstrādās un testēs jauna veida 
riepas, kas ražotas bez augsti aromātiskajām 
pildeļļām. Saskaņā ar pašreiz pieejamo 
informāciju šī izstrāde un testēšana aizņems 
ievērojamu laiku, jo ražotājiem būs jāveic 
daudzas izmēģinājuma braucienu sērijas, lai 
jaunajām riepām varētu garantēt vajadzīgā 
augstā līmeņa saķeri ar mitru ceļu. Tāpēc šī 
direktīva uzņēmējiem jāpiemēro no 
2009. gada 1. janvāra, izņemot attiecībā uz 
sacīkšu riepām, kurām šī direktīva 
jāpiemēro no 2012. gada 1. janvāra.
Attiecībā uz lidaparātu riepām direktīvas 
piemērošanai nevar noteikt reālu termiņu, 
jo šīm riepām ir īpašas drošības prasības. 
Tomēr datumu, no kura direktīva 
jāpiemēro šīm riepām, var noteikt saskaņā 
ar Direktīvas 76/769/EEK 2.a pantu;

7) lai izpildītu nepieciešamās drošības 
prasības un it īpaši, lai nodrošinātu riepām 
augstas pakāpes saķeri ar mitru ceļu, ir 
vajadzīgs pārejas periods, kura laikā riepu 
ražotāji izstrādās un testēs jauna veida 
riepas, kas ražotas bez augsti aromātiskajām 
pildeļļām. Saskaņā ar pašreiz pieejamo 
informāciju šī izstrāde un testēšana tiek 
veikta kopš 1996. gada. Lai gan nesen 
apstiprināto tipu riepas bieži vien jau ir bez 
augsti aromātiskām pildeļļām, tomēr visa 
veida riepu izmainīšana aizņems vairāk 
laika, jo ražotājiem būs jāveic daudzas 
izmēģinājuma braucienu sērijas, lai 
jaunajām riepām varētu garantēt vajadzīgā 
augstā līmeņa saķeri ar mitru ceļu. Tāpēc šī 
direktīva uzņēmējiem jāpiemēro no 
2008. gada 1. janvāra, izņemot attiecībā uz 
jaunapstiprinātu tipu riepām, kurām šī 
direktīva jāpiemēro no 2007. gada 
1. janvāra;

Or. en

Pamatojums

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 
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.
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Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 7
7. APSVĒRUMS

7) lai izpildītu nepieciešamās drošības 
prasības un it īpaši, lai nodrošinātu riepām 
augstas pakāpes saķeri ar mitru ceļu, ir 
vajadzīgs pārejas periods, kura laikā riepu 
ražotāji izstrādās un testēs jauna veida 
riepas, kas ražotas bez augsti aromātiskajām 
pildeļļām. Saskaņā ar pašreiz pieejamo 
informāciju šī izstrāde un testēšana aizņems 
ievērojamu laiku, jo ražotājiem būs jāveic 
daudzas izmēģinājuma braucienu sērijas, lai 
jaunajām riepām varētu garantēt vajadzīgā 
augstā līmeņa saķeri ar mitru ceļu. Tāpēc šī 
direktīva uzņēmējiem jāpiemēro no 
2009. gada 1. janvāra, izņemot attiecībā uz 
sacīkšu riepām, kurām šī direktīva 
jāpiemēro no 2012. gada 1. janvāra.
Attiecībā uz lidaparātu riepām direktīvas 
piemērošanai nevar noteikt reālu termiņu, jo 
šīm riepām ir īpašas drošības prasības. 
Tomēr datumu, no kura direktīva jāpiemēro 
šīm riepām, var noteikt saskaņā ar 
Direktīvas 76/769/EEK 2.a pantu;

7) lai izpildītu nepieciešamās drošības 
prasības un it īpaši, lai nodrošinātu riepām 
augstas pakāpes saķeri ar mitru ceļu, ir 
vajadzīgs pārejas periods, kura laikā riepu 
ražotāji izstrādās un testēs jauna veida 
riepas, kas ražotas bez augsti aromātiskajām 
pildeļļām. Saskaņā ar pašreiz pieejamo 
informāciju šī izstrāde un testēšana aizņems 
ievērojamu laiku, jo ražotājiem būs jāveic 
daudzas izmēģinājuma braucienu sērijas, lai 
jaunajām riepām varētu garantēt vajadzīgā 
augstā līmeņa saķeri ar mitru ceļu. Tāpēc šī 
direktīva uzņēmējiem jāpiemēro no 
2010. gada 1. janvāra. Attiecībā uz 
lidaparātu riepām direktīvas piemērošanai 
nevar noteikt reālu termiņu, jo šīm riepām ir 
īpašas drošības prasības. Tomēr datumu, no 
kura direktīva jāpiemēro šīm riepām, var 
noteikt saskaņā ar Direktīvas 76/769/EEK 
2.a pantu;

Or. nl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 8
9.A APSVĒRUMS (jauns)
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9.a) “laist tirgū” nozīmē padarīt pieejamu 
trešām pusēm. Šīs direktīvas izpratnē 
ievešana Kopienas muitas teritorijā ir 
pielīdzināma laišanai tirgū. Direktīvas 
mērķis nav ierobežot pirms 2010. gada 
1. janvāra ražotu riepu laišanu tirgū, 
tādējādi to krājumus var pārdot pēc šī 
termiņa. Riepu ražošanas datumu var viegli 
noteikt pēc pašreizējā obligātā ražošanas 
datuma marķējuma uz riepas1. Pirms 
2010. gada 1. janvāra ražotas riepas, kuras 
atjauno pēc šī datuma, ir jāatjauno ar 
jaunu protektoru, kurā izmantotas jaunās 
pildeļļas ar zemu PAO saturu;
__________
1 Padomes Direktīva 92/23/EEK (1992. 
gada 31. marts) par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju riepām un 
riepu montāžu (OV L 129, 14.5.1992, 
95. lpp.).

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 9
9.A APSVĒRUMS (jauns)

9.a) šīs direktīvas mērķis nav ietekmēt 
pirms direktīvas spēkā stāšanās ražotu 
riepu krājumu pārdošanu;

Or. fr
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Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 10
2. PANTA 2. DAĻA

Tās šos noteikumus piemēro no 2009. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz oficiāliem 
sporta pasākumiem paredzētām sacīkšu 
riepām, kurām šos noteikumus piemēro no 
2012. gada 1. janvāra.

Tās šos noteikumus piemēro no 2010. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz:

i) riepām, kas ražotas pirms šī datuma un 
kuras pārdod no krājumiem, un
ii) oficiāliem sporta pasākumiem paredzētām 
sacīkšu riepām, kurām šos noteikumus 
piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

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.

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.

Grozījumu iesniedza Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert Deß un Ari 
Vatanen

Grozījums Nr. 11
2. PANTA 2. DAĻA

Tās šos noteikumus piemēro no 2009. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz oficiāliem 
sporta pasākumiem paredzētām sacīkšu 
riepām, kurām šos noteikumus piemēro no 

Tās šos noteikumus piemēro no 2009. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz oficiāliem 
sporta pasākumiem paredzētām sacīkšu 
riepām, antīkām riepām un ES ierobežotā 
skaitā importētām īpašām riepām, kas 
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2012. gada 1. janvāra. paredzētas oriģinālām iekārtām (OI) un 
“speciālajiem transportlīdzekļiem”1, kurām 
šos noteikumus piemēro no 2012. gada 
1. janvāra.
__________
1 Kā norādīts Padomes Direktīvā 
70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju tipa 
apstiprinājumu un kā noteikts šīs direktīvas 
XII pielikumā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 12
2. PANTA 2. DAĻA

Tās šos noteikumus piemēro no 2009. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz oficiāliem 
sporta pasākumiem paredzētām sacīkšu 
riepām, kurām šos noteikumus piemēro no 
2012. gada 1. janvāra.

Tās šos noteikumus piemēro no 2010. gada 
1. janvāra.

Or. nl

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Marios Matsakis

Grozījums Nr. 13
2. PANTA 2. DAĻA

Tās šos noteikumus piemēro no 2009. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz oficiāliem 
sporta pasākumiem paredzētām sacīkšu 
riepām, kurām šos noteikumus piemēro no 
2012. gada 1. janvāra.

Tās šos noteikumus piemēro no 2010. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz oficiāliem 
sporta pasākumiem paredzētām sacīkšu 
riepām, kurām šos noteikumus piemēro no 
2012. gada 1. janvāra.

Or. en

Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 14
2. PANTA 2. DAĻA

Tās šos noteikumus piemēro no 2009. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz oficiāliem 
sporta pasākumiem paredzētām sacīkšu 
riepām, kurām šos noteikumus piemēro no 
2012. gada 1. janvāra.

Tās šos noteikumus piemēro no 2008. gada 
1. janvāra, izņemot attiecībā uz 
jaunapstiprinātu tipu riepām, kurām šos 
noteikumus piemēro no 2007. gada 
1. janvāra.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 15
PIELIKUMA LABĀS AILES 1. PUNKTS

I pielikuma xx. punkts (Direktīva 76/769/EEK)

1) Pildeļļas nedrīkst laist tirgū un lietot riepu 
ražošanā, ja tās satur vairāk nekā 1 mg/kg 
benz[a]pirēna vai vairāk nekā 10 mg/kg 
kopsummu no visiem uzskaitītajiem PAO.

1) Pildeļļas vai maisījumus, kurus izmanto 
kā pildeļļas, nedrīkst laist tirgū un lietot 
riepu ražošanā, ja to saturs vai jebkuras to 
sastāvdaļas saturs pārsniedz jebkuru no 
šādiem limitiem:
– vairāk nekā 1 mg/kg benz[a]pirēna vai
– vairāk nekā 10 mg/kg kopsummu no 
visiem uzskaitītajiem PAO, vai
– vairāk nekā 3% PAC-dimetilsulfoksīda 
ekstrakta1.
1 Noteikšanas metode: Naftas institūta 
standarts “IP 346”.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 16
PIELIKUMA LABĀS AILES 1. PUNKTS

I pielikuma xx. punkts (Direktīva 76/769/EEK)

1) Pildeļļas nedrīkst laist tirgū un lietot riepu 
ražošanā, ja tās satur vairāk nekā 1 mg/kg 
benz[a]pirēna vai vairāk nekā 10 mg/kg 
kopsummu no visiem uzskaitītajiem PAO.

1) Pildeļļas nedrīkst laist tirgū un lietot riepu 
ražošanā, izņemot gadījumus, ja tās vai 
visas sastāvdaļas maisījumos, kurus 
izmanto kā pildeļļas, atbilst vismaz vienam 
no šādiem kritērijiem:
• satur mazāk nekā 3% PAC-

dimetilsulfoksīda ekstrakta, nosakot ar 
“IP 346” metodi (tām eļļām, kurām 3% 
dimetilsulfoksīda ekstrakta kritērijs ir 
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piemērojams saskaņā ar Direktīvu 
67/548/EEK par bīstamajām vielām);

• benz[a]pirēna saturs nepārsniedz 
1 mg/kg vai visu uzskaitīto PAO 
kopsumma nepārsniedz 10 mg/kg (tām 
eļļām, kurām 3% dimetilsulfoksīda 
ekstrakta kritērijs nav piemērojams 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK par 
bīstamajām vielām).

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann un Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 17
PIELIKUMA LABĀS AILES 2. PUNKTS

I pielikuma xx. punkts (Direktīva 76/769/EEK)

2) Turklāt riepas nedrīkst laist tirgū, ja tās 
satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā 
minētos limitus.

2) Turklāt riepas nedrīkst laist tirgū, ja tās 
satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā 
minētos limitus.

Riepu atbilstību šiem limitiem drīkst noteikt 
tikai ar analītisku metodi saskaņā ar ISO 
21461:200x, ar limita vērtību, kas 
nepārsniedz 0,35% HBay.

Or. fr

Pamatojums

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.
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Grozījumu iesniedza Carl Schlyter

Grozījums Nr. 18
PIELIKUMA LABĀS AILES 2. PUNKTS

I pielikuma xx. punkts (Direktīva 76/769/EEK)

2) Turklāt riepas nedrīkst laist tirgū, ja tās 
satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā 
minētos limitus.

2) Turklāt riepas, kas ražotas pēc 2. panta 
otrajā daļā minētā datuma, nedrīkst laist 
tirgū, ja tās satur pildeļļas, kas pārsniedz šī 
pielikuma 1. punktā minētos limitus2.
2 Noteikšanas metode: ISO standarts 21461, 
ar limita vērtību 0,35% HBay.

Or. en

Pamatojums

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).

Grozījumu iesniedza Robert Sturdy

Grozījums Nr. 19
PIELIKUMA LABĀS AILES 2. PUNKTS

I pielikuma xx. punkts (Direktīva 76/769/EEK)

2) Turklāt riepas nedrīkst laist tirgū, ja tās 
satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā 
minētos limitus.

2) Turklāt riepas, kas ražotas pēc 
2010. gada 1. janvāra, nedrīkst laist tirgū, ja 
tās satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā 
minētos limitus.

Or. en

Pamatojums

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
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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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Grozījums Nr. 20
PIELIKUMA LABĀS AILES 3. PUNKTS

I pielikuma xx. punkts (Direktīva 76/769/EEK)

3) Izņēmuma kārtā 1. un 2. punktu 
nepiemēro lidaparātu riepu laišanai tirgū 
un izmantošanai.

Svītrots

Tomēr datumu, no kura direktīvu piemēro 
lidaparātu riepām, var noteikt saskaņā ar 
Direktīvas 76/769/EEK 2.a pantu.

Or. en

Pamatojums

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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