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Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 4

4) Emisja benzo-a-pirenu i innych WWA do 
środowiska powinna być zredukowana w 
możliwie jak największym stopniu. W celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska, a także 
wniesienia wkładu w redukcję całkowitej 
rocznej emisji WWA zgodnie z wymogami 
protokołu z 1998 r. do konwencji z 1979 r. w 
sprawie transgranicznego zanieczyszczania 
powietrza na dalekie odległości w odniesieniu 
do substancji zaliczanych do grupy trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, konieczne 
wydaje się ograniczenie wprowadzania na 
rynek i stosowania benzo-a-pirenu oraz
niektórych innych WWA w olejach-
wypełniaczach i oponach.

4) Emisja benzo-a-pirenu i innych WWA do 
środowiska powinna być zredukowana w 
możliwie jak największym stopniu. W celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska, a także 
wniesienia wkładu w redukcję całkowitej 
rocznej emisji WWA zgodnie z wymogami 
protokołu z 1998 r. do konwencji z 1979 r. w 
sprawie transgranicznego zanieczyszczania 
powietrza na dalekie odległości w odniesieniu 
do substancji zaliczanych do grupy trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, konieczne 
wydaje się ograniczenie wprowadzania na 
rynek i stosowania olejów-wypełniaczy o 
wysokiej zawartości WWA oraz mieszanek 
używanych jako oleje-wypełniacze w 
produkcji opon.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawiono sformułowanie, gdyż to oleje-wypełniacze, a nie benzo-a-piren lub niektóre inne 
WWA, są wprowadzane na rynek.

Dyrektywa powinna mieć również zastosowanie do składników mieszanek, tak aby uniknąć 
sytuacji, w której szkodliwe oleje o wysokiej zawartości WWA są w dalszym ciągu używane w 
postaci rozcieńczonej, co mogłoby mieć miejsce zgodnie z opinią przemysłu naftowego.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 7

7) W celu zachowania niezbędnych 
wymogów bezpieczeństwa, a w 
szczególności zapewnienia, że opony mają 
wysoki poziom przyczepności na mokrej 
nawierzchni, niezbędny jest okres 
przejściowy, w którym producenci opon 
opracują i przeprowadzą badania nowych 
typów opon produkowanych bez 
wykorzystania wysokoaromatycznych 
olejów-wypełniaczy. Zgodnie z aktualnie 
dostępnymi informacjami opracowanie i 
prace badawcze zajmą wiele czasu, gdyż 
producenci będą musieli przeprowadzić 
liczne serie przebiegów próbnych, zanim 
możliwe będzie zagwarantowanie 
wymaganego wysokiego poziomu 
przyczepności nowych opon na mokrej
nawierzchni. Z tego powodu niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
podmiotów gospodarczych od dnia 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych, w odniesieniu do których 
niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. W 
odniesieniu do opon lotniczych nie jest 
możliwe wyznaczenie realistycznej daty 
stosowania niniejszej dyrektywy z powodu 
konkretnych wymogów bezpieczeństwa 
dotyczących takich opon. Niemniej jednak 
data, od której niniejsza dyrektywa powinna 
mieć zastosowanie do tych opon, może 
zostać wyznaczona zgodnie z art. 2a 

7) W celu zachowania niezbędnych 
wymogów bezpieczeństwa, a w 
szczególności zapewnienia, że opony mają 
wysoki poziom przyczepności na mokrej 
nawierzchni, niezbędny jest okres 
przejściowy, w którym producenci opon 
opracują i przeprowadzą badania nowych 
typów opon produkowanych bez 
wykorzystania wysokoaromatycznych 
olejów-wypełniaczy. Zgodnie z aktualnie 
dostępnymi informacjami opracowanie i 
prace badawcze prowadzone są od 1996 r. O 
ile nowo homologowane opony często nie 
zawierają już wysokoaromatycznych 
olejów-wypełniaczy, to więcej czasu zajmie 
zmodyfikowanie całego asortymentu opon,
gdyż producenci będą musieli 
przeprowadzić liczne serie przebiegów 
próbnych, zanim możliwe będzie 
zagwarantowanie wymaganego wysokiego 
poziomu przyczepności nowych opon na 
mokrej nawierzchni. Z tego powodu 
niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do podmiotów gospodarczych 
od dnia 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem 
nowo homologowanych opon, w 
odniesieniu do których niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie od dnia 1 
stycznia 2007 r. 
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dyrektywy 76/769/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Kilku producentów samochodów już teraz wymaga, aby nowe typy opon nie zawierały 
wysokoaromatycznych olejów-wypełniaczy. Z tego powodu należy wyznaczyć wcześniejszą datę 
wycofania takich olejów z produkcji nowych linii opon.

Kilku producentów opon oferuje w sprzedaży opony wyprodukowane bez udziału olejów-
wypełniaczy o wysokiej zawartości WWA. W raporcie Szwedzkiej Krajowej Inspekcji Produktów 
Chemicznych (KEMI) z marca 2003 r. sugerowano, że stosowne byłoby wycofanie z produkcji 
olejów-wypełniaczy o wysokiej zawartości WWA do dnia 1 stycznia 2006 r. W związku z nowymi 
okolicznościami, które pojawiały się w ciągu ostatnich dwóch lat, najwłaściwszym byłoby 
wprowadzenie tych postanowień już do roku 2008, szczególnie w przypadku produkcji, bardziej 
niż w zakresie wprowadzania na rynek. 

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 7

7) W celu zachowania niezbędnych 
wymogów bezpieczeństwa, a w 
szczególności zapewnienia, że opony mają 
wysoki poziom przyczepności na mokrej 
nawierzchni, niezbędny jest okres 
przejściowy, w którym producenci opon 
opracują i przeprowadzą badania nowych 
typów opon produkowanych bez 
wykorzystania wysokoaromatycznych 
olejów-wypełniaczy. Zgodnie z aktualnie 
dostępnymi informacjami opracowanie i 
prace badawcze zajmą znaczną ilość czasu, 
gdyż producenci będą musieli 
przeprowadzić liczne serie przebiegów 
próbnych, zanim możliwe będzie 
zagwarantowanie wymaganego wysokiego 
poziomu przyczepności nowych opon na 
mokrej nawierzchni. Z tego powodu 
niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do podmiotów gospodarczych 
od dnia 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych, w odniesieniu do których 
niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. W 
odniesieniu do opon lotniczych nie jest 

7) W celu zachowania niezbędnych 
wymogów bezpieczeństwa, a w 
szczególności zapewnienia, że opony mają 
wysoki poziom przyczepności na mokrej 
nawierzchni, niezbędny jest okres 
przejściowy, w którym producenci opon 
opracują i przeprowadzą badania nowych 
typów opon produkowanych bez 
wykorzystania wysokoaromatycznych 
olejów-wypełniaczy. Zgodnie z aktualnie 
dostępnymi informacjami opracowanie i 
prace badawcze zajmą znaczną ilość czasu, 
gdyż producenci będą musieli 
przeprowadzić liczne serie przebiegów 
próbnych, zanim możliwe będzie 
zagwarantowanie wymaganego, wysokiego 
poziomu przyczepności nowych opon na 
mokrej nawierzchni. Z tego powodu 
niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do podmiotów gospodarczych 
od dnia 1 stycznia 2010 r. W odniesieniu do 
opon lotniczych nie jest możliwe 
wyznaczenie realistycznej daty stosowania 
niniejszej dyrektywy z powodu konkretnych 
wymogów bezpieczeństwa dotyczących 
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możliwe wyznaczenie realistycznej daty 
stosowania niniejszej dyrektywy z powodu 
konkretnych wymogów bezpieczeństwa 
dotyczących takich opon. Niemniej jednak 
data, od której niniejsza dyrektywa powinna 
mieć zastosowanie do tych opon, może 
zostać wyznaczona zgodnie z art. 2a 
dyrektywy 76/769/EWG.

takich opon. Niemniej jednak data, od której 
niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do tych opon, może zostać 
wyznaczona zgodnie z art. 2a dyrektywy 
76/769/EWG.

Or. nl

Uzasadnienie

Producenci zgłaszają, że nie będą w stanie zastosować się do postanowień niniejszej dyrektywy 
przed 2010 r., ponieważ będą musieli dostosować procesy produkcyjne tysięcy różnych 
wyrobów. Wprowadzenie z datą 1 stycznia 2009 r. przyniosłoby skutki w postaci dodatkowych 
kosztów w wysokości 200 – 300 milionów € przy stosunkowo niewielkiej liczbie korzyści (między 
innymi w odniesieniu do zdrowia).

Nie ma istotnego powodu, dla którego opony wyścigowe miałyby zostać wyłączone z 
postanowień niniejszej dyrektywy: sektor wyścigów samochodowych ma do dyspozycji olbrzymie 
środki na badania i bezwzględnie jest w stanie zastosować się do postanowień niniejszej 
dyrektywy od dnia 1 stycznia 2010 r.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 8
PUNKT UZASADNIENIA 9 A (nowy)

9a) „Wprowadzanie na rynek” oznacza 
udostępnianie osobom trzecim. W 
rozumieniu niniejszej dyrektywy wwóz do 
obszaru celnego Wspólnoty uważa się za 
wprowadzanie na rynek. Nie jest celem 
niniejszej dyrektywy ograniczanie 
wprowadzania na rynek opon 
wyprodukowanych przed 1 stycznia 2010 r., 
których zapasy mogą i tak być 
wyprzedawane po upływie tego terminu. 
Data produkcji opon może być łatwo 
sprawdzona dzięki obowiązkowemu 
oznaczeniu „daty produkcji” na oponie1. 
Na opony wyprodukowane przed 1 stycznia 
2010 r., bieżnikowane po upływie tego 
terminu, musi być nałożony nowy bieżnik 
zawierający nowe oleje-wypełniacze o 
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niskiej zawartości WWA.
__________
1 Dyrektywa Rady 92/23/EWG z dnia 31 
marca 1992 r. odnosząca się do opon 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
ich instalowania (Dz.U. L 129 z 
14.05.1992 r., str. 95).

Or. en

Uzasadnienie

Przydatne jest przypomnienie prawnej definicji wprowadzania na rynek (dyrektywa 
67/548/EWG, art. 2 ust. 1 lit. e).

Wszystkie opony wyprodukowane w UE lub do niej przywożone do mają „datę produkcji” 
wytłoczoną w sposób widoczny na ścianie bocznej. Ocenia się, że 1 stycznia 2010 r. zapasy opon 
zawierających wysokoaromatyczne oleje będą stanowić mniej niż 5% rocznego obrotu 
europejskiego. Duża część tych zapasów będzie się składać z krótkich serii opon, składowanych 
przez wiele lat i poszukiwanych przez klientów.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 9
PUNKT UZASADNIENIA 9 A (nowy)

9a) Celem niniejszej dyrektywy nie jest 
ingerencja w sprzedawane z zapasów opony 
wyprodukowane przed datą, z którą 
wchodzi ona w życie.

Or. fr

Uzasadnienie

Strony objęte niniejszą dyrektywą poczynią niezbędne wysiłki na rzecz zastosowania się do jej 
postanowień. Celem jest osiągnięcie stanu, w którym możliwe jest reagowanie na ewentualne 
potrzeby klientów, i niszczenie wspomnianych opon byłoby absurdem z ekonomicznego i 
środowiskowego punktu widzenia.

Poza tym opony te łatwo jest zidentyfikować, ponieważ, na mocy dyrektywy 92/23/EWG, muszą 
one nosić datę produkcji.
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Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 10
ART. 2 UST. 2

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, dla 
których postanowienia te będą obowiązywać 
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2010 r., z wyjątkiem:

i) opon wyprodukowanych przed tą datą i 
wyprzedawanych z zapasów, oraz
ii) opon wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, dla 
których postanowienia te będą obowiązywać 
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę złożoność technologiczną całego asortymentu elastomerów i opon 
zawierających oleje-wypełniacze, dostępne zasoby przeznaczone na rozwój, jak też konieczne 
dostosowanie biznesplanów dla istniejących produktów w kilku sektorach przemysłu, data 
1 stycznia 2010 jest najwcześniejszym możliwym do zrealizowania scenariuszem dla tego 
przemysłu. Ze względów bezpieczeństwa zmiana oleju wymaga pełnej, długofalowej weryfikacji 
technicznej dla każdego projektu opony, w tym przeprowadzenia pełnych testów drogowych. 

Przyspieszanie „procesu zastępowania” mogłoby być ryzykowne, dlatego że niektóre segmenty 
opon mogą nie być odpowiednio przebadane pod kątem zapewnienia ciągłej zgodności ze 
wszystkimi kryteriami technicznymi i bezpieczeństwa.

Poprawkę złożyli Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, Albert Deß i Ari 
Vatanen

Poprawka 11
ART. 2 UST. 2

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, dla 
których postanowienia te będą obowiązywać 
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, opon do 
pojazdów zabytkowych, opon 
specjalistycznych przywożonych w 
ograniczonych ilościach do UE jako 
oryginalne wyposażenie oraz 
przeznaczonych dla „pojazdów specjalnego 
przeznaczenia”1, dla których postanowienia 
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te będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 
2012 r.

__________
1 Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do homologacji typu 
pojazdów silnikowych i ich przyczep i 
zgodnie z definicją podaną w załączniku 
XII do tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Większość pojazdów może być wyposażona w opony wyprodukowane w Europie, ale pewna 
niewielka ilość sprzętu i pojazdów ze specjalnie zaprojektowanymi oponami jest dostarczana 
spoza UE. W celu zapewnienia ciągłości dostaw oraz wyboru konsumentom, jak również 
bezpieczeństwa produktu i pasażera, trzeba zagwarantować określony okres przejściowy dla 
opon specjalistycznych dostarczanych do UE w niewielkich ilościach. Czas ten jest potrzebny dla 
rozwinięcia możliwości rozwojowych i produkcyjnych w UE. Przy niemal całkowitym braku 
ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, opony takie są niezbędne na przykład dla specjalnych 
rządowych pojazdów opancerzonych, pojazdów pożarniczych i ambulansów, sprzętu rolniczego, 
budowlanego i górniczego.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 12
ART. 2 UST. 2

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, dla 
których postanowienia te będą 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2012.

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2010 r.

Or. nl

Uzasadnienie

Producenci zgłaszają, że nie będą w stanie zastosować się do postanowień niniejszej dyrektywy 
przed 2010 r., ponieważ będą musieli dostosować procesy produkcyjne tysięcy różnych 
wyrobów. Wprowadzenie z datą 1 stycznia 2009 r. przyniosłoby skutki w postaci dodatkowych 
kosztów w wysokości 200 – 300 milionów €, przy stosunkowo niewielkiej liczbie korzyści (między 
innymi w odniesieniu do zdrowia).

Nie ma istotnego powodu, dla którego opony wyścigowe miałyby zostać wyłączone z 
postanowień niniejszej dyrektywy. Sektor wyścigów samochodowych ma do dyspozycji olbrzymie 
środki na badania i bezwzględnie jest w stanie zastosować się do postanowień niniejszej 
dyrektywy od dnia 1 stycznia 2010 r.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 13
ART. 2 UST. 2

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, dla 
których postanowienia te będą obowiązywać 
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2010 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, dla 
których postanowienia te będą obowiązywać 
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Or. en

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 14
ART. 2 UST. 2
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Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2009 r., z wyjątkiem opon 
wyścigowych wykorzystywanych w 
oficjalnych imprezach sportowych, dla 
których postanowienia te będą obowiązywać 
od dnia 1 stycznia 2012 r.

Będą stosować te postanowienia od dnia 1 
stycznia 2008 r., z wyjątkiem nowo 
homologowanych opon, dla których 
postanowienia te będą obowiązywać od dnia 
1 stycznia 2007 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ opony noszą datę produkcji na ścianie bocznej, łatwiej jest wprowadzić w życie 
niniejszą dyrektywę poprzez powiązanie jej z tą datą. Z powodu możliwości wystąpienia 
znacznego opóźnienia we wprowadzaniu na rynek po wyprodukowaniu (od 6 miesięcy do 5 lat), 
należy wyznaczyć wcześniejszą datę wejścia w życie tych postanowień w celu zapewnienia 
zbliżonego poziomu ochrony. 

Raport KEMI z marca 2003 r. uznał za właściwe wycofanie z produkcji olejów o wysokiej 
zawartości WWA do dnia 1 stycznia 2006. Jeszcze właściwsze jest dodanie kolejnych dwóch lat, 
szczególnie jeżeli data produkcji stanie się punktem odniesienia.

Nie ma powodu, aby wykluczyć opony wyścigowe z postanowień niniejszej dyrektywy – opony te 
są ciągle udoskonalane i w związku z tym powinny dostosować się do tych samych terminów.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 15
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PKT 1
Załącznik I, pkt xx (dyrektywa 76/769/EWG)

1) Oleje-wypełniacze nie mogą być 
wprowadzane na rynek i stosowane do 
produkcji opon, jeżeli zawierają więcej niż 1 
mg/kg benzo-a-pirenu lub więcej niż 10 
mg/kg sumy wszystkich wymienionych 
WWA.

1) Oleje-wypełniacze lub mieszanki 
używane jako oleje-wypełniacze, nie mogą 
być wprowadzane na rynek i stosowane do 
produkcji opon, jeżeli ich zawartość, lub 
zawartość któregokolwiek z ich składników, 
przekracza którąkolwiek z poniższych 
wartości granicznych:
więcej niż 1 mg/kg benzo-a-pirenu, bądź
– więcej niż 10 mg/kg sumy wszystkich 
wymienionych WWA, lub
– więcej niż 3% wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych-ekstraktu 
dimetylosulfotlenku1.
1Metoda oznaczania: Norma Instytutu 
Ropy Naftowej „IP 346”.

Or. en



PE 355.608v01-00 10/13 AM\560311PL.doc

PL

Uzasadnienie

Dyrektywa ta powinna również znaleźć zastosowanie do składników mieszanek, w celu 
uniknięcia sytuacji, w której szkodliwe oleje o wysokiej zawartości WWA będą wykorzystywane 
w postaci rozcieńczonej.

Ukierunkowanie się na konkretne WWA jest zgodne z innymi aktami prawnymi WE (ramowa 
dyrektywa wodna, rozporządzenie w sprawie trwałych związków organicznych; dyrektywa w 
sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza). Niemiecki Instytut 
Normalizacyjny DIN opracował już takie badania.

Przemysł proponuje wprowadzenie niespecyficznej metody IP346, która nie ogranicza się do 
substancji rakotwórczych. Ta metoda badania byłaby możliwa do przyjęcia jako metoda 
uzupełniająca, ale nie jako wyłączne kryterium zatwierdzenia.

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 16
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PKT 1
Załącznik I, pkt xx (dyrektywa 76/769/EWG)

1) Oleje-wypełniacze nie mogą być 
wprowadzane na rynek i stosowane do 
produkcji opon, jeżeli zawierają więcej niż 1 
mg/kg benzo-a-pirenu lub więcej niż 10 
mg/kg sumy wszystkich wymienionych 
WWA.

1) Oleje-wypełniacze nie mogą być 
wprowadzane na rynek i stosowane do 
produkcji opon, o ile one, lub każdy ze 
składników mieszanek używanych jako 
oleje-wypełniacze, nie spełniają 
przynajmniej jednego z następujących 
kryteriów:
• zawierają mniej niż 3% 

wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych-ekstraktu 
dimetylosulfotlenku, zmierzonych 
metodą IP 346 (dla tych olejów, dla 
których znajduje zastosowanie 
kryterium 3% ekstraktu DMSO, zgodnie 
z dyrektywą 67/548/EWG w sprawie 
substancji niebezpiecznych)

• zawartość benzo-a-pirenu nie 
przekracza 1 mg/kg, a suma 
wymienionych WWA nie przekracza 10 
mg/kg (dla olejów, dla których nie 
znajduje zastosowania kryterium 3% 
ekstraktu DMSO, zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG w sprawie substancji 
niebezpiecznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Podejście zaproponowane przez Komisję ogranicza się do substancji zaklasyfikowanych jako 
niebezpieczne. Przedstawiciele przemysłu zaproponowali, aby odmienne podejście, oparte na 
metodzie IP346, stanowiło kryterium oznaczania rakotwórczości niektórych olejów.

Celem tej poprawki jest przyjęcie jednego z dwóch wzmiankowanych podejść poprzez dodanie 
wartości granicznych IP346 i zwiększenie zakresu dopuszczonych do stosowania 
nierakotwórczych olejów-wypełniaczy do kauczuku, bez wywierania wpływu na poziom ochrony 
zagwarantowany społeczeństwu i środowisku zgodnie z zamierzeniem zarówno projektu Komisji, 
jak i projektu sprawozdania.

Poprawkę złożyły Marie-Noëlle Lienemann i Françoise Grossetête

Poprawka 17
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PKT 2
Załącznik I, pkt xx (dyrektywa 76/769/EWG)

2) Ponadto opony nie mogą być 
wprowadzane na rynek, jeżeli zawierają 
oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust.1.

2) Ponadto opony nie mogą być 
wprowadzane na rynek, jeżeli zawierają 
oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust.1.

Zgodność z tymi wartościami granicznymi 
w oponach może być ustalona jedynie przy 
wykorzystaniu metody analitycznej zgodnej 
z ISO 21461:200x, przy wartości granicznej 
mniejszej lub równej 0,35% tzw. „bay 
proton”.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla celów wdrożenia niniejszej dyrektywy należy zidentyfikować metodę pomiaru, a ISO 
21461:200x jest odpowiednią metodą pozwalającą na identyfikację typu oleju wchodzącego w 
skład opon.

Jeżeli zmierzony poziom jest mniejszy lub równy 0,35% tzw. „bay proton”, istnieje pewność, że 
olej-wypełniacz wykorzystywany w produkcji opon spełnia wymogi niniejszej dyrektywy.

Owa wartość graniczna powinna zostać ustalona niniejszą dyrektywą.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 18
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PKT 2
Załącznik I, pkt xx (dyrektywa 76/769/EWG)
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2) Ponadto opony nie mogą być 
wprowadzane na rynek, jeżeli zawierają 
oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust. 1.

2) Ponadto opony wyprodukowane po dacie 
określonej w art. 2 ust. 2 nie mogą być 
wprowadzane na rynek, jeżeli zawierają 
oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust. 1 
niniejszego załącznika2.
2 Metoda oznaczania: Norma ISO 21461, 
przy wartości granicznej równej 0,35% tzw. 
„bay proton”.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wymóg, aby opony nosiły datę produkcji na ścianie bocznej, łatwiej jest wprowadzić 
w życie niniejszą dyrektywę w zakresie produkcji, a na etapie wprowadzania na rynek. Niemniej, 
z powodu występowania znacznego opóźnienia między produkcją a wprowadzaniem na rynek, 
należy wyznaczyć datę wejścia w życie tych postanowień wcześniejszą niż ta zaproponowana 
przez Komisję, gdyż w innym wypadku stosowanie odpowiednich postanowień opóźniłoby się z 
powodu tej zmiany. 

Niezbędne jest zidentyfikowanie metody pomiaru, możliwej do zastosowania w przypadku 
olejów-wypełniaczy w oponach, w celu jej wprowadzenia (ostatnie odniesienie do ISO).

Poprawkę złożył Robert Sturdy

Poprawka 19
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PKT 2
Załącznik I, pkt xx (dyrektywa 76/769/EWG)

2) Ponadto opony nie mogą być 
wprowadzane na rynek, jeżeli zawierają 
oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust. 1.

2) Ponadto opony wyprodukowane po 1 
stycznia 2010 r. nie mogą być wprowadzane 
na rynek, jeżeli zawierają oleje-wypełniacze 
w ilości przekraczającej wartości graniczne 
określone w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W dniu wdrożenia niniejszej dyrektywy w zapasach będzie się znajdować niewielka ilość opon 
zawierających wysokoaromatyczne oleje. Opony te będą łatwe do rozpoznania z powodu 
oznaczenia „daty produkcji” wytłoczonej w sposób widoczny na ścianie bocznej, co jest 
prawnym wymogiem zgodnie z dyrektywą Rady 92/23/WE.

Oddziaływanie na środowisko naturalne, będące wynikiem wykorzystania tych opon 
zgromadzonych w zapasach, będzie nieznaczne, więc z punktu widzenia ekonomii i ochrony 
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środowiska nie miałoby sensu niewprowadzenie tych opon na rynek i zniszczenie ich.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 20
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PKT 3
Załącznik I, pkt xx (dyrektywa 76/769/EWG)

3) W drodze odstępstwa, ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania do wprowadzania na rynek i 
stosowania opon lotniczych.

tekst zostaje skreślony

Niemniej, data, od której niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
opon lotniczych, może zostać wyznaczona 
zgodnie z art. 2a dyrektywy 76/769/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, dla którego opony lotnicze miałyby zostać wyłączone z postanowień niniejszej 
dyrektywy. Mimo iż opony lotnicze w rzeczy samej muszą spełniać najwyższe standardy 
bezpieczeństwa, nie można ich porównywać z oponami stosowanymi w pojazdach silnikowych. W 
przeciwieństwie do opon lotniczych, pojazdy silnikowe przekazują siły przyspieszenia i 
hamowania do podłoża, tak więc przyczepność na mokrej nawierzchni staje się bardzo istotna. 
Odnosi się to w mniejszym stopniu do opon lotniczych.]
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