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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 5
OVERWEGING 4

(4) De lozing van BaP en andere PAK's in 
het milieu moet tot een minimum worden 
beperkt. Met het oog op een hoog 
beschermingsniveau voor de menselijke 
gezondheid en het milieu en om bij te dragen 
aan de beperking van de totale jaarlijkse 
uitstoot van PAK's zoals is voorgeschreven 
in het protocol van 1998 inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen bij het 
Verdrag van 1979 betreffende 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
over lange afstand moeten daarom het op de 
markt brengen en het gebruik van BaP en 
bepaalde andere PAK's in procesoliën voor 
rubberverwerking en in banden worden 

(4) De lozing van BaP en andere PAK's in 
het milieu moet tot een minimum worden 
beperkt. Met het oog op een hoog 
beschermingsniveau voor de menselijke 
gezondheid en het milieu en om bij te dragen 
aan de beperking van de totale jaarlijkse 
uitstoot van PAK's zoals is voorgeschreven 
in het protocol van 1998 inzake persistente 
organische verontreinigende stoffen bij het 
Verdrag van 1979 betreffende 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
over lange afstand moeten daarom het op de 
markt brengen en het gebruik van 
procesoliën met een hoog PAK-gehalte en 
mengsels die als procesoliën worden 
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beperkt. gebruikt voor de productie van banden 
worden beperkt.

Or. en

Motivering

Taalkundige verbetering, daar procesoliën op de markt worden gebracht en niet BaP of 
bepaalde andere PAK's.

Deze richtlijn dient eveneens te gelden voor de bestanddelen van mengsels om te voorkomen 
dat schadelijke  oliën met een hoog PAK-gehalte in verdunde vorm gebruikt blijven worden, 
zoals volgens de olie-industrie het geval zou kunnen zijn.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 6
OVERWEGING 7

(7) Om aan de noodzakelijke 
veiligheidseisen te voldoen en er met name 
voor te zorgen dat de banden een voldoende 
hoge natte grip hebben, moet er een 
overgangsperiode komen waarin de 
bandenproducenten nieuwe typen banden 
ontwikkelen en testen die geproduceerd zijn 
zonder procesoliën met een hoog 
aromaatgehalte. Volgens de op dit moment 
beschikbare informatie zal dat ontwikkelen 
en testen geruime tijd duren, aangezien de 
producenten tal van series testruns moeten 
uitvoeren voordat die noodzakelijke hoge 
natte grip van de nieuwe banden 
gegarandeerd kan worden. Daarom moet de 
richtlijn pas vanaf 1 januari 2009 op de 
marktdeelnemers van toepassing zijn, 
behalve voor racebanden, waarvoor de 
richtlijn per 1 januari 2012 moet ingaan. In 
verband met de specifieke veiligheidseisen 
voor vliegtuigbanden is het niet mogelijk 
een realistische datum voor de toepassing 
van de richtlijn op die banden te geven. De 
datum waarop de richtlijn voor die banden 
van toepassing wordt, kan echter 
overeenkomstig artikel 2 bis van Richtlijn 
76/769/EEG worden vastgesteld.

(7) Om aan de noodzakelijke 
veiligheidseisen te voldoen en er met name 
voor te zorgen dat de banden een voldoende 
hoge natte grip hebben, moet er een 
overgangsperiode komen waarin de 
bandenproducenten nieuwe typen banden 
ontwikkelen en testen die geproduceerd zijn 
zonder procesoliën met een hoog 
aromaatgehalte. Volgens de op dit moment 
beschikbare informatie is dat ontwikkelen en 
testen reeds sinds 1996 gaande. Weliswaar 
zijn banden waarvoor onlangs 
typegoedkeuring is verleend vaak reeds vrij 
van procesoliën met een hoog 
aromaatgehalte, maar het duurt langer 
voor het volledige bandenscala aangepast 
is, aangezien de producenten tal van series 
testruns moeten uitvoeren voordat die 
noodzakelijke hoge natte grip van de nieuwe 
banden gegarandeerd kan worden. Daarom 
moet de richtlijn pas vanaf 1 januari 2008 op 
de marktdeelnemers van toepassing zijn, 
behalve voor banden waarvoor onlangs 
typegoedkeuring is verleend, waarvoor de 
richtlijn per 1 januari 2007 moet ingaan. 
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Or. en

Motivering

Een aantal bandenproducenten dringt reeds aan op nieuwe bandensoorten die vrij zijn van 
procesoliën met een hoog aromaatgehalte. Voor de geleidelijke afschaffing in nieuwe 
bandensoorten moet dus een vroegere datum worden bepaald.

Een aantal bandenproducenten biedt reeds banden aan zonder procesoliën met een hoog 
PAK-gehalte. In een verslag van de Zweedse Nationale Inspectie van Chemische Stoffen van 
maart 2003 wordt gesteld dat het redelijk zou zijn oliën met een hoog PAK-gehalte vóór 
1.1.2006 geleidelijk af te schaffen. Daar de ontwikkeling de afgelopen twee jaar is 
doorgegaan is het meer dan redelijk de bepalingen reeds in 2008 toe te passen, met name in 
verband met de productie en niet met het op de markt brengen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 7
OVERWEGING 7

(7) Om aan de noodzakelijke 
veiligheidseisen te voldoen en er met name 
voor te zorgen dat de banden een voldoende 
hoge natte grip hebben, moet er een 
overgangsperiode komen waarin de 
bandenproducenten nieuwe typen banden 
ontwikkelen en testen die geproduceerd zijn 
zonder procesoliën met een hoog 
aromaatgehalte. Volgens de op dit moment 
beschikbare informatie zal dat ontwikkelen 
en testen geruime tijd duren, aangezien de 
producenten tal van series testruns moeten 
uitvoeren voordat die noodzakelijke hoge
natte grip van de nieuwe banden 
gegarandeerd kan worden. Daarom moet de 
richtlijn pas vanaf 1 januari 2009 op de 
marktdeelnemers van toepassing zijn, 
behalve voor racebanden, waarvoor de 
richtlijn per 1 januari 2012 moet ingaan. In 
verband met de specifieke veiligheidseisen 
voor vliegtuigbanden is het niet mogelijk 
een realistische datum voor de toepassing 
van de richtlijn op die banden te geven. De 
datum waarop de richtlijn voor die banden 
van toepassing wordt, kan echter 
overeenkomstig artikel 2 bis van Richtlijn 

(7) Om aan de noodzakelijke 
veiligheidseisen te voldoen en er met name 
voor te zorgen dat de banden een voldoende 
hoge natte grip hebben, moet er een 
overgangsperiode komen waarin de 
bandenproducenten nieuwe typen banden 
ontwikkelen en testen die geproduceerd zijn 
zonder procesoliën met een hoog 
aromaatgehalte. Volgens de op dit moment 
beschikbare informatie zal dat ontwikkelen 
en testen geruime tijd duren, aangezien de 
producenten tal van series testruns moeten 
uitvoeren voordat die noodzakelijke hoge 
natte grip van de nieuwe banden 
gegarandeerd kan worden. Daarom moet de 
richtlijn pas vanaf 1 januari 2010 op de 
marktdeelnemers van toepassing zijn. In 
verband met de specifieke veiligheidseisen 
voor vliegtuigbanden is het niet mogelijk 
een realistische datum voor de toepassing 
van de richtlijn op die banden te geven. De 
datum waarop de richtlijn voor die banden 
van toepassing wordt, kan echter 
overeenkomstig artikel 2 bis van Richtlijn 
76/769/EEG worden vastgesteld.
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76/769/EEG worden vastgesteld.

Or. nl

Motivering

De fabrikanten hebben aangegeven niet eerder dan 1 januari 2010 te kunnen voldoen aan 
deze richtlijn, omdat zij het productieproces voor duizenden verschillende producten moeten 
aanpassen. Invoering per 1 januari 2009 zou leiden tot 200 à 300 miljoen euro extra kosten, 
terwijl de baten die hier tegenover staan (o.a. op het gebied van gezondheid) relatief klein 
zijn.

Voor het uitzonderen van racebanden bestaan geen goede redenen, de autorace-sector 
beschikt over zeer hoge onderzoeksbudgetten en is prima in staat per 1 januari 2010 ook aan 
deze richtlijn te voldoen.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 8
OVERWEGING 9 BIS (nieuw)

(9 bis) "Op de markt brengen": het 
beschikbaar stellen aan derden.
Invoer in het douanegebied van de Unie 
wordt in de zin van deze richtlijn 
beschouwd als op de markt brengen. Met 
deze richtlijn wordt niet beoogd het op de 
markt brengen van vóór 1 januari 2010 
geproduceerde banden te beperken; deze 
kunnen dan ook na deze datum uit 
voorraad worden verkocht. De datum van 
productie van banden kan gemakkelijk 
worden bepaald daar de "datum van 
productie" verplicht op de band dient te 
zijn aangebracht1. Banden die vóór 1 
januari 2010 zijn geproduceerd en die na 
deze datum worden gecoverd, moeten 
worden voorzien van een nieuw loopvlak 
dat nieuwe procesoliën met een laag PAK-
gehalte bevat.
__________
1 Richtlijn 92/23/EEG van de Raad van 31 maart 
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1992 betreffende banden voor motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de 
montage ervan (PB L 129 van 14.5.1992, blz. 95).

Or. en

Motivering

Het is nuttig nogmaals te wijzen op de wettelijke definitie van op de markt brengen (richtlijn 
67/548/EEG, art. 2, lid 1, letter e)).

Op de zijkant van alle in de EU  geproduceerde of ingevoerde banden staat de "datum van 
productie" vermeld. Naar schatting vormen de bandenvoorraden die oliën met een hoog 
aromaatgehalte bevatten minder dan 5% van de jaarlijkse Europese markt. Deze voorraden 
bestaan grotendeels uit bandenseries van geringe omvang die als regel jarenlang in voorraad 
worden gehouden en die de klanten nodig hebben.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 9
OVERWEGING 9 BIS (nieuw)

(9 bis) Deze richtlijn geldt niet voor uit 
voorraden verkochte banden die 
geproduceerd zijn voordat zij van kracht 
werd.

Or. fr

Motivering

Waarschijnlijk hebben betrokkenen gedaan wat noodzakelijk is om de bepalingen van deze 
richtlijn na te leven. Thans gaat het erom dat moet kunnen worden ingespeeld op een 
eventuele behoefte van de consument en de vernietiging van deze banden zou in economisch 
en milieuopzicht zinloos zijn.

Anderzijds zijn deze banden door de verplichte vermelding van de datum van productie 
overeenkomstig richtlijn 92/23/EEG gemakkelijk te identificeren.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 10
ARTIKEL 2, ALINEA 2

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2009, behalve als het gaat om racebanden 

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
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voor officiële sportevenementen, waarvoor 
de bepalingen gelden vanaf 1 januari 2012.

2010, behalve als het gaat om:

i) banden die vóór deze datum 
geproduceerd zijn en uit voorraad worden 
verkocht
ii) racebanden voor officiële 
sportevenementen, waarvoor de bepalingen 
gelden vanaf 1 januari 2012.

Or. en

Motivering

De technische ingewikkeldheid van het volledige scala van producten van met behulp van olie 
verwerkte elastomeren en banden, de voor ontwikkeling beschikbare middelen en de 
noodzakelijke aanpassing van de huidige productieschema's van een aantal industriesectoren 
in overweging genomen, is 1 januari 2010 voor de industrie de vroegst haalbare datum. Uit 
veiligheidsoverwegingen is voor oliewissel voor ieder bandontwerp een volledige technische 
controle op lange termijn noodzakelijk, waarvan uitgebreide proeven op de weg deel vormen.

Als het "vervangingsproces" wordt versneld, bestaat het gevaar dat delen van de band 
wellicht onvoldoende getest zijn om te waarborgen dat zij duurzaam voldoen aan alle 
technische en veiligheidsnormen.

Amendement ingediend door Bogusław Liberadzki. Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert 
Deß en Ari Vatanen

Amendement 11
ARTIKEL 2, ALINEA 2

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2009, behalve als het gaat om racebanden 
voor officiële sportevenementen, waarvoor 
de bepalingen gelden vanaf 1 januari 2012.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2009, behalve als het gaat om racebanden 
voor officiële sportevenementen, banden 
voor klassieke modellen, speciale banden 
die in beperkte aantallen in de EU  worden 
ingevoerd voor oorspronkelijke machines 
(OM) en "voertuigen voor bijzondere 
doelen"1 waarvoor de bepalingen gelden 
vanaf 1 januari 2012.
____________
1 Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 
1970 inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de 
goedkeuring van motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan
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Or. en

Motivering

De meeste voertuigen kunnen worden voorzien van in Europa geproduceerde banden, maar 
een gering aantal machines en voertuigen met speciaal ontworpen banden wordt geleverd van 
buiten de EU . Om de continuïteit van de leverantie en de vrije keuze van de consument, 
alsook de veiligheid van de producten en van de passagiers te waarborgen, moet voor in 
geringe aantallen aan de EU  geleverde speciale banden een overgangsperiode van bepaalde 
duur worden toegestaan. Deze tijd is nodig voor ontwikkeling en productievermogen in de EU 
. Praktisch zonder milieu- en gezondheidsrisico's te veroorzaken zijn deze banden van 
wezenlijke betekenis voor bij voorbeeld speciale pantservoertuigen van de overheid, 
brandweer en ambulances, landbouw-, bouw- en mijnbouwmachines.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 12
ARTIKEL 2, ALINEA 2

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2009, behalve als het gaat om racebanden 
voor officiële sportevenementen, waarvoor 
de bepalingen gelden vanaf 1 januari 2012.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2010.

Or. nl

Motivering

De fabrikanten hebben aangegeven niet eerder dan 1 januari 2010 te kunnen voldoen aan 
deze richtlijn, omdat zij het productieproces voor duizenden verschillende producten moeten 
aanpassen. Invoering per 1 januari 2009 zou leiden tot 200 à 300 miljoen euro extra kosten, 
terwijl de baten die hier tegenover staan (o.a. op het gebied van gezondheid) relatief klein 
zijn.

Voor het uitzonderen van racebanden bestaan geen goede redenen, de autorace-sector 
beschikt over zeer hoge onderzoeksbudgetten en is prima in staat om per 1 januari 2010 ook 
aan deze richtlijn te voldoen.

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 13
ARTIKEL 2, ALINEA 2
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Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2009, behalve als het gaat om racebanden 
voor officiële sportevenementen, waarvoor 
de bepalingen gelden vanaf 1 januari 2012.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2010, behalve als het gaat om racebanden 
voor officiële sportevenementen, waarvoor 
de bepalingen gelden vanaf 1 januari 2012.

Or. en

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 14
ARTIKEL 2, ALINEA 2

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2009, behalve als het gaat om racebanden 
voor officiële sportevenementen, waarvoor 
de bepalingen gelden vanaf 1 januari 2012.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 
2008, behalve als het gaat om banden 
waarvoor kort tevoren typegoedkeuring is 
verleend , waarvoor de bepalingen gelden 
vanaf 1 januari 2007.

Or. en

Motivering

Daar de productiedatum van banden op de zijkant vermeld staat, is het gemakkelijker te 
richtlijn te handhaven door haar aan deze datum te koppelen. Daar er een aanzienlijke 
periode kan verlopen tussen productie en plaatsing op de markt (tussen de zes maanden en 
vijf jaar) moeten de bepalingen vervroegd ingaan met het oog op behoud van een soortgelijk 
beschermingsniveau.

Uit een KEMI-verslag van maart 2003 blijkt dat het redelijk is oliën met een hoog PAK-
gehalte vóór 1.1.2006 geleidelijk af te schaffen. Het is meer dan redelijk deze termijn met nog 
eens twee jaar te verlengen, met name als de datum van productie wordt gebruikt als 
referentie.

Er is geen aanleiding om racebanden vrij te stellen - zij worden voortdurend verder 
ontwikkeld en dienen zich dus aan dezelfde termijnen te houden.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 15
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 1
Bijlage I, punt xx (Richtlijn 76/769/EEG)

1) Procesoliën voor rubberverwerking 
mogen niet op de markt gebracht en voor de 
productie van banden gebruikt worden als zij

1) Procesoliën of als procesoliën gebruikte 
mengsels voor rubberverwerking mogen niet 
op de markt gebracht en voor de productie 
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meer dan 1 mg/kg BaP of meer dan 10 
mg/kg van alle in deze bijlage vermelde 
PAK's tezamen bevatten.

van banden gebruikt worden als hun 
inhoud, of de inhoud van een van hun 
bestanddelen een van de volgende 
grenswaarden overschrijdt
- meer dan 1 mg/kg BaP of 
- meer dan 10 mg/kg van alle in deze bijlage 
vermelde PAK's tezamen, of
- meer dan 3% PAC-dimethylsulfoxide-
extract1

1 Bepalingsmethode: Instituut van Aardolie 
norm 'IP 346'.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet eveneens gelden voor de bestanddelen van mengsels om te voorkomen dat 
schadelijke oliën met een hoog PAK-gehalte in verdunde vorm worden gebruikt.

De doelgerichte aanpak van specifieke PAK's sluit aan op andere delen van de EG-wetgeving 
(kaderrichtlijn water; verordening persistente organische vervuilende stoffen; richtlijn 
luchtkwaliteit). Het Duitse normeringsinstituut DIN heeft dergelijke onderzoeken reeds 
opgezet.

De industrie stelt de niet-specifieke IP346-methode voor in het kader waarvan 
kankerverwekkende stoffen niet centraal staan. Deze onderzoeksmethode zou als aanvulling 
aanvaardbaar zijn, maar niet als enige doorslaggevende norm.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 16
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 1
Bijlage I, punt xx (Richtlijn 76/769/EEG)

1) Procesoliën voor rubberverwerking 
mogen niet op de markt gebracht en voor de 
productie van banden gebruikt worden als zij 
meer dan 1 mg/kg BaP of meer dan 10 
mg/kg van alle in deze bijlage vermelde 
PAK's tezamen bevatten.

1) Procesoliën voor rubberverwerking 
mogen niet op de markt gebracht en voor de 
productie van banden gebruikt worden 
tenzij zij, of ieder bestanddeel van de 
mengsels die als procesoliën worden 
gebruikt, voldoen aan ten minste één van 
onderstaande normen:

• Zij bevatten minder dan 3% PAC-
dimethylsulfoxide-extract gemeten 
volgens de IP346 methode (voor oliën 
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waarvoor overeenkomstig EU -richtlijn 
67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen 
de norm van 3% DMSO-extract geldt)

• Het BaP-gehalte is niet meer dan 1 
mg/kg en alle opgesomde PAK's 
tezamen vormen niet meer dan 10 
mg/kg (voor de oliën waarvoor 
overeenkomstig EU -richtlijn 
67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen 
de norm van 3% DMSO-extract niet 
geldt)

Or. en

Motivering

In de door de Commissie voorgestelde benadering valt de nadruk op stoffen die als gevaarlijk 
zijn ingeschaald. De industrie stelt als norm voor bepaling van de mate waarin een bepaalde 
olie kanker verwekt een andere aanpak voor op basis van de IP346-methode.

Met dit amendement wordt beoogd beide benaderingen toe te staan door toevoeging van de 
IP346-grenswaarden en door het gebruik toe te staan van een groter aantal niet-
kankerverwekkende mogelijke rubberprocesoliën, zonder dat het niveau van bescherming van 
de burgers en van het milieu wordt aangetast, hetgeen in de bedoeling lag van het 
Commissievoorstel en van het ontwerpverslag.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann en Françoise Grossetête

Amendement 17
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 2
Bijlage I, punt xx (Richtlijn 76/769/EEG)

2) Banden die procesoliën bevatten die niet 
aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten voldoen, mogen niet op 
de markt gebracht worden.

2) Banden die procesoliën bevatten die niet 
aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten voldoen, mogen niet op 
de markt gebracht worden.

Handhaving van deze grenswaarden in 
banden kan uitsluitend worden aangetoond 
door gebruik te maken van de 
analysemethode ISO 21461 : 200x met een 
grenswaarde lager dan of gelijk aan 0,35 % 
Hbay.

Or. fr
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Motivering

Er moet voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn een meetmethode worden bepaald en 
ISO 21461 : 200x is de enige methode die geschikt is om de aard van de in de banden 
verwerkte olie te bepalen.

Als het gemeten niveau lager dan of gelijk is aan 0,35% Hbay, staat vast dat de in de banden 
gebruikte olie voldoet aan de eisen van de richtlijn.

Deze grenswaarde wordt in de richtlijn aangegeven.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 18
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 2
Bijlage I, punt xx (Richtlijn 76/769/EEG)

2) Banden die procesoliën bevatten die niet 
aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten voldoen, mogen niet op 
de markt gebracht worden.

2) Voorts mogen banden die zijn 
geproduceerd na de in lid 2 van artikel 2 
genoemde datum, indien zij procesoliën 
bevatten die niet aan de onder 1) van deze 
bijlage1 genoemde maximumgehalten 
voldoen,  niet op de markt gebracht worden.
1 Methode van bepaling: ISO-norm 21461, 
met een grenswaarde van 0,35 bay proton% 

Or. en

Motivering

Daar de productiedatum van banden verplicht op de zijkant vermeld staat, is het 
gemakkelijker de richtlijn te handhaven door haar niet aan het op de markt brengen maar 
aan de productie te koppelen. Daar er een aanzienlijke periode kan verlopen tussen productie 
en plaatsing op de markt moet de door de Commissie voorgestelde datum worden vervroegd, 
omdat de toepassing van de bepalingen anders ten gevolge van deze wijziging zou worden 
vertraagd.

Met het oog op toepassing moet een meetmethode voor het gebruik van procesoliën in banden 
worden bepaald (vermeld wordt de meest recente ISO-referentie).
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Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 19
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 2
Bijlage I, punt xx (Richtlijn 76/769/EEG)

2) Banden die procesoliën bevatten die niet 
aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten voldoen, mogen niet op 
de markt gebracht worden.

2) Banden die na 1 januari 2010 zijn
geproduceerd mogen voorts niet op de markt 
gebracht worden, indien zij procesoliën 
bevatten die niet aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten voldoen.

Or. en

Motivering

Op de datum dat de richtlijn van kracht wordt zal een gering aantal banden die oliën met een 
hoog aromaatgehalte bevatten in voorraad zijn. Deze banden zijn gemakkelijk te herkennen 
aan de productiedatum die, omdat dit een wettelijke eis is overeenkomstig richtlijn 92/23/EG 
van de Raad,  zichtbaar is aangebracht op de zijkant.

De gevolgen die gebruik van deze banden uit de voorraden heeft voor het milieu zijn te 
verwaarlozen en het zou om economische redenen en uit milieuoverwegingen geen zin hebben 
deze banden niet op de markt te brengen en hen derhalve te vernietigen.

Amendement ingediend door Carl Schlyter

Amendement 20
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 3
Bijlage I, punt xx (Richtlijn 76/769/EEG)

3) De punten 1 en 2 zijn echter niet van 
toepassing op het op de markt brengen ten 
behoeve van, en het gebruik in, 
vliegtuigbanden.

schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen reden om vliegtuigbanden uit te zonderen van toepassing van deze richtlijn. 
Uiteraard moeten vliegtuigbanden voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, maar het is 
onmogelijk hen te vergelijken met autobanden. In tegenstelling tot vliegtuigbanden, brengen 
de banden van motorvoertuigen de krachten van versnelling en afremming over op de grond, 
zodat de greep op een nat wegdek bijzonder relevant wordt. Voor vliegtuigbanden is dit 
minder belangrijk.
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