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Návrh správy (PE 349.823v01-00)
Predkladá Adamos Adamou
Obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých polycyklických aromatických 
uhľovodíkov v zmäkčovadlách a pneumatikách (27. zmena a doplnenie smernice Rady 
76/769/EHS)

Návrh smernice (KOM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD) – pozmeňujúci akt)

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 4

4) Vypúšťanie benzopyrénu (BaP) a iných 
polycyklických aromatických uhľovodíkov 
(PAH) do životného prostredia by sa malo 
čo najviac znížiť. Preto sa ukazuje ako 
nevyhnutné, aby sa obmedzilo uvádzanie na 
trh a využívanie BaP a niektorých iných 
PAH v zmäkčovadlách a pneumatikách, aby 
sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia a 
aby sa prispelo k zníženiu celkových 
ročných emisií PAH, ako to vyžaduje 
Protokol o perzistentných organických 
znečiťujúcich látkach z roku 1998 k 
Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní 
ovzdušia, prechádzajúcom hranicami štátov, 

4) Vypúšťanie benzopyrénu (BaP) a iných 
polycyklických aromatických uhľovodíkov 
(PAH) do životného prostredia by sa malo 
čo najviac znížiť. Preto sa ukazuje ako 
nevyhnutné, aby sa obmedzilo uvádzanie na 
trh a využívanie zmäkčovadiel obohatených 
PAH a zmesí používaných ako 
zmäkčovadlá na výrobu pneumatík, aby sa 
zabezpečila vysoká úroveň ochrany 
ľudského zdravia a životného prostredia a 
aby sa prispelo k zníženiu celkových 
ročných emisií PAH, ako to vyžaduje 
Protokol o perzistentných organických 
znečisťujúcich látkach z roku 1998 k
Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní 
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z roku 1979. ovzdušia, prechádzajúcom hranicami štátov, 
z roku 1979.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7

7) Nevyhnutné je prechodné obdobie, počas 
ktorého výrobcovia pneumatík vyvinú a 
vyskúšajú nové typy pneumatík bez 
vysokoaromatických zmäkčovadiel, aby sa 
mohli splniť potrebné bezpečnostné 
požiadavky, a najmä zabezpečiť vysoký 
stupeň priľnavosti pneumatík na vlhkej 
vozovke. Podľa doterajších informácií vývoj 
a skúšky potrvajú dosť dlho, pretože 
výrobcovia budú musieť vykonať početné 
série skúšobných chodov predtým, ako sa 
zaručí potrebná vysoká úroveň priľnavosti 
pneumatík na vlhkej vozovke. Hospodárske 
subjekty musia začať uplatňovať túto 
smernicu od 1. januára 2009, s výnimkou 
pretekárskych pneumatík, na ktoré by sa 
smernica mala vzťahovať od 1. januára 
2012. Čo sa týka leteckých pneumatík, nie 
je možné určiť realistický dátum účinnosti 
tejto smernice vzhľadom na špecifické 
bezpečnostné požiadavky na tieto 
pneumatiky. Dátum, od kedy by sa 
účinnosť smernice mala týkať týchto 
pneumatík, však možno stanoviť podľa 
článku 2a smernice č. 76/769/EHS.

7) Nevyhnutné je prechodné obdobie, počas 
ktorého výrobcovia pneumatík vyvinú a 
vyskúšajú nové typy pneumatík bez 
vysokoaromatických zmäkčovadiel, aby sa 
mohli splniť potrebné bezpečnostné 
požiadavky, a najmä zabezpečiť vysoký 
stupeň priľnavosti pneumatík na vlhkej 
vozovke. Podľa doterajších informácií vývoj 
a skúšky pokračujú už od roku 1996. Kým 
nové schválené typy pneumatiky už často 
neobsahujú vysokoaromatické 
zmäkčovadlá, ešte nejaký čas potrvá, kým 
sa modifikuje celá škála pneumatík, pretože 
výrobcovia budú musieť vykonať početné 
série skúšobných chodov predtým, ako sa 
zaručí potrebná vysoká úroveň priľnavosti 
pneumatík na vlhkej vozovke. Smernica 
bysa preto mala týkať hospodárskych 
subjektov od 1. januára 2008, s výnimkou 
nových schválených typov pneumatík , na 
ktoré by sa smernica mala vzťahovať od 1. 
januára 2007. 

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 7

7) Nevyhnutné je prechodné obdobie, počas
ktorého výrobcovia pneumatík vyvinú a 
vyskúšajú nové typy pneumatík bez 
vysokoaromatických zmäkčovadiel, aby sa 
mohli splniť potrebné bezpečnostné 
požiadavky, a najmä zabezpečiť vysoký 
stupeň priľnavosti pneumatík na vlhkej 
vozovke. Podľa doterajších informácií vývoj 
a skúšky potrvajú dosť dlho, pretože 
výrobcovia budú musieť vykonať početné 
série skúšobných chodov predtým, ako sa 
zaručí potrebná vysoká úroveň priľnavosti 
pneumatík na vlhkej vozovke. Hospodárske 
subjekty musia začať uplatňovať túto 
smernicu od 1. januára 2009, s výnimkou 
pretekárskych pneumatík, na ktoré by sa 
smernica mala vzťahovať od 1. januára 
2012. Čo sa týka leteckých pneumatík, nie je 
možné určiť realistický dátum účinnosti tejto 
smernice vzhľadom na špecifické 
bezpečnostné požiadavky na tieto 
pneumatiky. Dátum, od kedy by sa účinnosť 
smernice mala týkať týchto pneumatík, však 
možno stanoviť podľa článku 2a smernice č. 
76/769/EHS.

7) Nevyhnutné je prechodné obdobie, počas 
ktorého výrobcovia pneumatík vyvinú a 
vyskúšajú nové typy pneumatík bez 
vysokoaromatických zmäkčovadiel, aby sa 
mohli splniť potrebné bezpečnostné 
požiadavky, a najmä zabezpečiť vysoký 
stupeň priľnavosti pneumatík na vlhkej 
vozovke. Podľa doterajších informácií vývoj 
a skúšky potrvajú dosť dlho, pretože 
výrobcovia budú musieť vykonať početné 
série skúšobných chodov predtým, ako sa 
zaručí potrebná vysoká úroveň priľnavosti 
pneumatík na vlhkej vozovke. Hospodárske 
subjekty musia začať uplatňovať túto 
smernicu od 1. januára 2010. Čo sa týka 
leteckých pneumatík, nie je možné určiť 
realistický dátum účinnosti tejto smernice 
vzhľadom na špecifické bezpečnostné 
požiadavky na tieto pneumatiky. Dátum, od 
kedy by sa účinnosť smernice mala týkať 
týchto pneumatík, však možno stanoviť 
podľa článku 2a smernice č. 76/769/EHS.

Or. nl

Odôvodnenie

De fabrikanten hebben aangegeven niet eerder dan 1 januari 2010 te kunnen voldoen aan 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 9A (nové)

9a) „Uvedenie na trh“ znamená 
sprístupnenie tretím stranám. Dovoz na 
colné územie Spoločenstva sa považuje za 
uvedenie na trh na účely tejto smernice.  
Účelom tejto smernice nie je obmedziť 
uvádzanie takých pneumatík na trh, ktoré 
boli vyrobené pred 1. januárom 2010 a 
ktorých zásoby teda možno vypredať aj po 
tomto dátume. Dátum výroby pneumatiky 
možno ľahko zistiť podľa existujúceho 
povinného vyznačenia „dátumu výroby“ na 
pneumatike1. Pneumatiky vyrobené pred 1. 
januárom 2010, ktoré sú protektorované po 
tomto dátume, musia byť protektorované 
novým behúňom obsahujúcim nové 
zmäkčovadlá obsahujúce nízky podiel PAH.
__________
1 Smernica Rady č. 92/23/EHS z 31. marca 
1992, ktorá sa týka pneumatík motorových 
a ich prípojných vozidiel a ich montáže (Ú. 
V. L 129, 14. 5. 1992, s. 95)

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 9A (nové)

9a) Účel tejto smernice sa netýka 
pneumatík predaných zo zásob výrobkov 
pred dátum nadobudnutia účinnosti týchto 
ustanovení.

Or. fr

Odôvodnenie

Les parties concernées auront fait les efforts nécessaires pour respecter les dispositions de 
cette directive. Il s'agit ici de pouvoir répondre à un éventuel besoin du consommateur et la 
destruction de ces pneumatiques serait un non sens économique et environnemental. 

D'autre part, ces pneumatiques seront facilement identifiables en raison du marquage 
obligatoire de leur date de fabrication en vertu de la directive 92/23/CEE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 2 odsek 2

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2009 s výnimkou pretekárskych 
pneumatík na oficiálne športové podujatia, 
na ktoré sa tieto ustanovenia začnú 
vzťahovať od 1. januára 2012.

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2010 s výnimkou:

i) pneumatík vyrobených pred týmto 
dátumom a ktorých zásoby sa vypredávajú, 
a 
ii) pretekárskych pneumatík na oficiálne 
športové podujatia, na ktoré sa tieto 
ustanovenia začnú vzťahovať od 1. januára 
2012.

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, 
Bogusław Sonik, Albert Deß, Ari Vatanen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 2 odsek 2

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2009 s výnimkou pretekárskych 
pneumatík na oficiálne športové podujatia, 
na ktoré sa tieto ustanovenia začnú 
vzťahovať od 1. januára 2012.

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2009 s výnimkou pretekárskych 
pneumatík na oficiálne športové podujatia, 
pneumatík na starožitných vozidlách, 
špeciálnych pneumatík dovezených do EÚ v 
obmedzenom počte na pôvodné zariadenie 
a „vozidlá na osobitné účely“1, na ktoré sa 
tieto ustanovenia začnú vzťahovať od 1. 
januára 2012.
__________
1 Ako sa uvádza v smernici Rady č. 
70/156/EHS o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov o typovom 
schválení motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel a definuje v Prílohe XII 
tej istej smernice.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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government armoured vehicles, fire services and ambulances, farming, construction and 
mining equipment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 2 odsek 2

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2009 s výnimkou pretekárskych 
pneumatík na oficiálne športové podujatia, 
na ktoré sa tieto ustanovenia začnú 
vzťahovať od 1. januára 2012.

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2010.

Or. nl

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marios Matsakis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 2 odsek 2

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2009 s výnimkou pretekárskych 
pneumatík na oficiálne športové podujatia, 
na ktoré sa tieto ustanovenia začnú 
vzťahovať od 1. januára 2012.

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2010 s výnimkou pretekárskych 
pneumatík na oficiálne športové podujatia, 
na ktoré sa tieto ustanovenia začnú 
vzťahovať od 1. januára 2012.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 2 odsek 2

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2009 s výnimkou pretekárskych 
pneumatík na oficiálne športové podujatia, 
na ktoré sa tieto ustanovenia začnú 
vzťahovať od 1. januára 2012.

Tieto ustanovenia nadobudnú účinnosť od 1. 
januára 2008 s výnimkou nových 
schválených typov pneumatík, na ktoré sa 
tieto ustanovenia začnú vzťahovať od 1. 
januára 2007.

Or. en

Odôvodnenie

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..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha pravý stĺpec bod 1

Príloha I bod xx (Smernica 76/769/EHS)

1) Zmäkčovadlá sa nesmú uviesť na trh ani 
používať na výrobu pneumatík, ak obsahujú
viac ako 1 mg/kg BaP alebo viac ako 10 
mg/kg celkového množstva uvedených 
PAH.

1) Zmäkčovadlá či zmesi používané ako 
zmäkčovadlá sa nesmú uviesť na trh ani 
používať na výrobu pneumatík, ak ich obsah 
alebo obsah ktorejkoľvek ich zložky 
prekračuje uvedené limity:
- viac ako 1 mg/kg BaP alebo
- viac ako 10 mg/kg celkového množstva 
uvedených PAH alebo
- viac ako 3 %/kg extraktu dimethyl 
sulfoxidu polycyklického aromatického 
uhľohydrátu (PAC)
1 Metóda určovania: Norma IP 346 
Inštitútu pre ropu.
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Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha pravý stĺpec bod 1

Príloha I bod xx (Smernica 76/769/EHS)

1) Zmäkčovadlá sa nesmú uviesť na trh ani 
používať na výrobu pneumatík, ak obsahujú 
viac ako 1 mg/kg BaP alebo viac ako 10 
mg/kg celkového množstva uvedených 
PAH.

1) Zmäkčovadlá sa nesmú uviesť na trh ani 
používať na výrobu pneumatík, ak 
zmäkčovadlá alebo ktorákoľvek zložka 
zmesí používaných ako zmäkčovadlá 
nespĺňajú aspoň jedno z nasledujúcich 
kritérií:
• ak obsahujú menej ako 3% extraktu 

dimetyl sulfoxidu PAC po meraní 
metódou IP 346 (v prípade tých olejov, 
kde sa dá uplatniť kritérium 3% dimetyl 
sulfoxidu podľa smernice EÚ č. 
67/548/EHS o nebezpečných látkach)

• ak obsah BaP neprevyšuje 1 mg/kg a 
celkového množstva uvedených PAH 
neprevyšuje 10 mg/kg (v prípade tých 
olejov, kde sa nedá uplatniť kritérium 
3% dimetyl sulfoxidu podľa smernice 
EÚ č. 67/548/EHS o nebezpečných 
látkach).

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Marie-Noëlle Lienemann, Françoise 
Grossetête

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha pravý stĺpec bod 2

Príloha I bod xx (Smernica 76/769/EHS)

2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 1.

2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 1.

Dodržiavanie týchto limitov možno zistiť 
iba použitím analytickej metódy podľa ISO 
21461:200x, pričom hraničná hodnota je 
menšia alebo rovnaká ako 0,35% 
zátokového protónu.

Or. fr

Odôvodnenie

Il est nécessaire d'identifier une méthode de mesure pour la mise en oeuvre de cette directive 
et l'ISO 21461 : 200x est la seule méthode appropriée pour identifier la nature de l’huile mise 
dans les pneumatiques.

Si le niveau mesuré est inférieur ou égal à 0.35 % HBay, il est assuré que l'huile de dilution 
utilisée dans les pneumatiques respecte l’exigence de la directive. 

Cette valeur limite est indiquée par la directive.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha pravý stĺpec bod 2

Príloha I bod xx (Smernica 76/769/EHS)

2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 1.

2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky vyrobené po dátume uvedenom 
v článku 2 ods. 2, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 1 tejto prílohy2.
2 Metóda určovania: norma ISO 21461 s 
hraničnou hodnotou 0,35% zátokového 
protónu.

Or. en

Odôvodnenie

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Robert Sturdy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Príloha pravý stĺpec bod 2

Príloha I bod xx (Smernica 76/769/EHS)

2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 1.

2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky vyrobené po 1. januári 2010, ak 
zmäkčovadlá v nich obsiahnuté prekračujú 
limity uvedené v odseku 1.

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Carl Schlyter

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Príloha pravý stĺpec bod 3

Príloha I bod xx (Smernica 76/769/EHS)

3) Bez ohľadu na to sa odseky 1 a 2 
nevzťahujú na uvádzanie na trh a na 
použitie v leteckých pneumatikách.

vypúšťa sa

Dátum, od kedy sa účinnosť smernice bude 
týkať leteckých pneumatík, však možno 
stanoviť podľa článku 2a smernice č. 
76/769/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

There is no reason to exempt air craft tyres from this directive. While air craft 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.


	560311sk.doc

