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Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 4

(4) Emisije benzo-a-pirena (BaP) in drugih 
policikličnih aromatskih ogljikovodikov 
(PAH) v okolje je treba čim bolj zmanjšati.
Da bi zagotovili visoko raven varovanja 
zdravja ljudi in varstva okolja ter prispevali 
k zmanjšanju skupnih letnih emisij 
policikličnih aromatskih ogljikovodikov, kot 
to zahteva Protokol iz leta 1998 h 
Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja iz leta 1979 v zvezi z 
obstojnimi organskimi onesnaževali, je zato 
nujno omejiti dajanje v promet in uporabo 
benzo-a-pirena in določenih drugih 
policikličnih aromatskih ogljikovodikov v 
polnilnih oljih in pnevmatikah.

(4) Emisije benzo-a-pirena (BaP) in drugih 
policikličnih aromatskih ogljikovodikov 
(PAH) v okolje je treba čim bolj zmanjšati.
Da bi zagotovili visoko raven varovanja 
zdravja ljudi in varstva okolja ter prispevali 
k zmanjšanju skupnih letnih emisij 
policikličnih aromatskih ogljikovodikov, kot 
to zahteva Protokol iz leta 1998 h 
Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje preko meja iz leta 1979 v zvezi z 
obstojnimi organskimi onesnaževali, je zato 
nujno omejiti dajanje v promet in uporabo 
polnilnih olj, bogatih s policikličnimi 
aromatskimi ogljikovodiki, in mešanic, ki 
se uporabljajo kot polnilna olja za 
proizvodnjo pnevmatik.
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Or. en

Obrazložitev

Izboljšanje izražanja, saj so v promet dana polnilna olja, ne benzo-a-piren ali določeni drugi 
policiklični aromatski ogljikovodiki.

Direktiva se uporablja tudi za sestavine mešanic, da bi se izognili nadaljnji uporabi škodljivih 
olj, bogatih s PAH, v razredčeni obliki, kar bi se lahko zgodilo zaradi naftne industrije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 7

(7) Da bi izpolnili potrebne varnostne 
zahteve in zlasti zagotovili, da imajo 
pnevmatike visoko raven oprijema na mokri 
podlagi, je potrebno prehodno obdobje, v 
katerem bodo proizvajalci pnevmatik razvili 
in preiskusili nove vrste pnevmatik, 
proizvedene brez visoko aromatskih 
polnilnih olj. Glede na informacije, ki so 
trenutno na voljo, bosta razvoj in 
preiskušanje vzela precej časa, saj bodo 
proizvajalci morali izvesti številne serije 
preiskusov, preden bo zagotovljena potrebna 
visoka raven oprijema novih pnevmatik na 
mokri podlagi. Zato se direktiva od 1. 
januarja 2009 uporablja za gospodarske 
subjekte, z izjemo dirkalnih pnevmatik, za 
katere se direktiva uporablja od 1. januarja 
2012. Glede pnevmatik za zrakoplove ni 
mogoče določiti realnega datuma za 
uporabo te direktive zaradi posebnih 
varnostnih zahtev takih pnevmatik. Lahko 
pa se datum, od katerega se ta direktiva 
uporablja za pnevmatike za zrakoplove, 
določi v skladu s členom 2a Direktive 
76/769/EGS.

(7) Da bi izpolnili potrebne varnostne 
zahteve in zlasti zagotovili, da imajo 
pnevmatike visoko raven oprijema na mokri 
podlagi, je potrebno prehodno obdobje, v 
katerem bodo proizvajalci pnevmatik razvili 
in preiskusili nove vrste pnevmatik, 
proizvedene brez visoko aromatskih 
polnilnih olj. Glede na informacije, ki so 
trenutno na voljo, razvoj in preiskušanje 
potekata od leta 1996. Ker so na novo 
homologirane pnevmatike pogosto že brez 
visoko aromatskih polnilnih olj, bo za 
prilagoditev cele vrste pnevmatik trajalo 
dalj časa, saj bodo proizvajalci morali 
izvesti številne serije preiskusov, preden bo 
zagotovljena potrebna visoka raven oprijema 
novih pnevmatik na mokri podlagi. Zato se 
direktiva od 1. januarja 2008 uporablja za 
gospodarske subjekte, z izjemo na novo 
homologiranih pnevmatik, za katere se 
direktiva uporablja od 1. januarja 2007. 

Or. en

Obrazložitev

Številni proizvajalci avtomobilov so že zahtevali, da so novi tipi pnemvatik brez visokih 
aromatskih polnilnih olj. Zato je treba določiti zgodnejši datum za njihovo postopno odpravo 
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pri novih tipih pnevmatik.

Številni proizvajalci pnevmatik že ponujajo pnevmatike brez polnilnih olj, bogatih s 
policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki. Po poročilu Švedskega nacionalnega inšpektorata 
za kemikalije iz marca 2003 bi bilo primerno, da se uporaba olj, bogatih s policikličnimi 
aromatskimi ogljikovodiki, do 1.1.2006 postopno ukine. Ker se je razvoj nadaljeval v zadnjih 
dveh letih, je več kot primerno, da se določbe uporabljajo že od leta 2008, zlasti bolj v zvezi s 
proizvodnjo kot z dajanjem v promet.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 7

(7) Da bi izpolnili potrebne varnostne 
zahteve in zlasti zagotovili, da imajo 
pnevmatike visoko raven oprijema na mokri 
podlagi, je potrebno prehodno obdobje, v 
katerem bodo proizvajalci pnevmatik razvili 
in preiskusili nove vrste pnevmatik, 
proizvedene brez visoko aromatskih 
polnilnih olj. Glede na informacije, ki so 
trenutno na voljo, bosta razvoj in 
preiskušanje vzela precej časa, saj bodo 
proizvajalci morali izvesti številne serije 
preiskusov, preden bo zagotovljena potrebna 
visoka raven oprijema novih pnevmatik na 
mokri podlagi. Zato se Direktiva od 1. 
januarja 2009 uporablja za gospodarske 
subjekte, z izjemo dirkalnih pnevmatik, za 
katere se Direktiva uporablja od 1. januarja 
2012. Glede pnevmatik za zrakoplove ni 
mogoče določiti realnega datuma za uporabo 
te direktive zaradi posebnih varnostnih 
zahtev takih pnevmatik. Lahko pa se datum, 
od katerega se ta direktiva uporablja za 
pnevmatike za zrakoplove, določi v skladu s 
členom 2a Direktive 76/769/EGS.

(7) Da bi izpolnili potrebne varnostne 
zahteve in zlasti zagotovili, da imajo 
pnevmatike visoko raven oprijema na mokri 
podlagi, je potrebno prehodno obdobje, v 
katerem bodo proizvajalci pnevmatik razvili 
in preiskusili nove vrste pnevmatik, 
proizvedene brez visoko aromatskih 
polnilnih olj. Glede na informacije, ki so 
trenutno na voljo, bosta razvoj in 
preiskušanje vzela precej časa, saj bodo 
proizvajalci morali izvesti številne serije 
preiskusov, preden bo zagotovljena potrebna 
visoka raven oprijema novih pnevmatik na 
mokri podlagi. Zato se direktiva od 1. 
januarja 2010 uporablja za gospodarske 
subjekte. Glede pnevmatik za zrakoplove ni 
mogoče določiti realnega datuma za uporabo 
te direktive zaradi posebnih varnostnih 
zahtev takih pnevmatik. Lahko pa se datum, 
od katerega se ta direktiva uporablja za 
pnevmatike za zrakoplove, določi v skladu s 
členom 2a Direktive 76/769/EGS.

Or. nl

Obrazložitev

Proizvajalci so naznanili, da se po tej direktivi ne bodo sposobni ravnati pred letom 2010, ker 
morajo prilagoditi proizvodne postopke za tisoče različnih proizvodov. Uvedba direktive 1. 
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januarja 2009 bi za posledico imela dodatne stroške v višini 200 do 300 milijonov EUR s 
sorazmerno malo koristmi (med drugim glede zdravja).

Za izvzetost dirkalnih pnevmatik ni dobrega razloga. Dirkalni sektor ima za raziskovanje na 
razpolago veliko sredstev in je v odličnem položaju, da je 1. januarja 2010 usklajen s to 
direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 8
UVODNA IZJAVA 9a (novo)

(9a) "Dajanje v promet" pomeni dajanje 
izdelkov na voljo tretjim osebam. Za 
dajanje v promet za namene te direktive se 
šteje uvoz v carinsko območje Skupnosti.  
Namen te direktive ni omejiti dajanje v 
promet pnevmatik, ki so bile proizvedene 
pred 1. januarjem 2010 in bi tako lahko 
bile prodane iz zalog po tem datumu. 
Datum proizvodnje pnevmatik se lahko 
enostavno prepozna z obstoječo obvezno 
označitvijo "datuma proizvodnje" na 
pnevmatiki1. Pnevmatike, proizvedene pred 
1. januarjem 2010, ki so protektirane po 
tem datumu, morajo biti protektirane z 
novim profilom, ki vsebuje nova polnilna 
olja z nizko vsebnostjo policikličnih 
aromatskih ogljikovodikov.
__________
1Direktiva Sveta 92/23/EGS z dne 31. 
marca 1992 o pnevmatikah za motorna 
vozila in priklopnike ter njihovi vgradnji

Or. en

Obrazložitev

Koristno se je spomniti na pravno opredelitev dajanja v promet (Direktiva 67/548/EGS, člen 
2(1)(e)).

Vse pnevmatike, proizvedene ali uvožene v EU, imajo ob strani vidno vtisnjen "datum 
proizvodnje". Za 1.1.2010 se ocenjuje, da bodo zaloge pnevmatik, ki vsebujejo visoko 
aromatska olja, predstavljale manj kot 5% letnega evropskega trga. Velik del teh zalog bo 
sestavljen iz malih serij pnevmatik, ki so običajno bile na zalogi več let, potrebovali pa jih 
bodo potrošniki.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 9
UVODNA IZJAVA 9a (novo)

(9a) Namen te direktive ni vplivati na 
pnevmatike, prodane iz zalog in 
proizvedene pred datumom začetka njene 
veljave.

Or. fr

Obrazložitev

Zadevne strani bodo naredile vse potrebno, da bodo izpolnjevale določbe te direktive. Namen 
je biti v položaju, da se odgovori na možne potrebe potrošnikov, poleg tega bi pa bilo 
ekonomsko in okoljsko nesmisleno uničiti zadevne pnevmatike.

Vendar so tiste pnevmatike hitro prepoznavne, saj morajo biti po Direktivi 92/23/EGS 
označene z datumom proizvodnje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 10
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2009, z izjemo dirkalnih pnevmatik 
za uradne športne prireditve, za katere se te 
določbe uporabljajo od 1. januarja 2012.

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2010 z izjemo:

i) pnevmatik, proizvedenih pred tem 
datumom in prodanih iz skladišč ter
ii) dirkalnih pnevmatik za uradne športne 
prireditve, za katere se te določbe 
uporabljajo od 1. januarja 2012.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju tehnične kompleksnosti celotne serije izdelkov elastomerov in pnevmatik z 
dodanim oljem, razpoložljivih razvojnih virov in potrebne prilagoditve obstoječih poslovnih 
načrtov številnih industrijskih sektorjev je 1. januar 2010 najzgodnješi možen datum za 
industrijo.  Menjava olja iz varnostnih razlogov zahteva natančno dolgoročno tehnično 
preverjanje za vsak model pnevmatike, vključno z obsežnimi preiskusi na cesti. 
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Pospeševanje "postopka zamenjave" bi povzročilo tveganje, da nekateri segmenti pnevmatik 
ne bi bili ustrezno preiskušeni za zagotovitev stalnega spoštovanja vseh tehničnih in 
varnostnih meril.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Bogusław Liberadzki, Holger Krahmer, Bogusław Sonik, 
Albert Deß in Ari Vatanen

Predlog spremembe 11
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2009, z izjemo dirkalnih pnevmatik 
za uradne športne prireditve, za katere se te 
določbe uporabljajo od 1. januarja 2012.

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2009, z izjemo dirkalnih pnevmatik 
za uradne športne prireditve, letnih 
pnevmatik, specialnih pnevmatik, uvoženih 
v EU v omejenem številu za originalno 
opremo (OE) in "vozila za posebne 
namene"1, za katere se te določbe 
uporabljajo od 1. januarja 2012
__________
1 Kot so navedene v direktivi Sveta 
70/156/EGS o približevanju zakonodaje 
držav članic o homologaciji motornih in 
priklopnih vozil in opredeljene v Prilogi XII 
te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Večina vozil se lahko opremi s pnevmatikami, proizvedenimi v Evropi, malo število opeme in 
vozil s posebno oblikovanimi pnevmatikami pa se dobavlja izven EU. Da bi zagotovili stalnost 
dobave in izbire za potrošnike, tako kot varnost izdelkov in potnikov,  je treba zagotoviti 
časovno omejeno prehodno obdobje za specialne pnevmatike, dobavljene v EU v malem 
številu. Ta čas je potreben za razvoj in proizvodne zmogljivosti v EU. Ob skoraj brez 
okoljskega in zdravstvenega tveganja so te pnevmatike pomembne na primer za posebna 
vladna oklepna vozila, gasilce in reševalce, opremo za kmetijstvo, gradbeništvo in rudarstvo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 12
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

Navedene določbe se uporabljajo od 1. Te določbe se uporabljajo od 1. januarja 
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januarja 2009, z izjemo dirkalnih pnevmatik 
za uradne športne prireditve, za katere se te 
določbe uporabljajo od 1. januarja 2012.

2010.

Or. nl

Obrazložitev

Proizvajalci so naznanili, da se po tej direktivi ne bodo sposobni ravnati pred letom 2010, ker 
morajo prilagoditi proizvodne postopke za tisoče različnih proizvodov. Uvedba direktive 1. 
januarja 2009 bi za posledico imela dodatne stroške v višini 200 do 300 milijonov EUR s 
sorazmerno malo koristmi (med drugimi glede zdravja).

Za izvzetost dirkalnih pnevmatik ni dobrega razloga. Dirkalni sektor ima za raziskovanje na 
razpolago veliko sredstev in je v odličnem položaju, da je 1. januarja 2010 usklajen s to 
direktivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marios Matsakis

Predlog spremembe 13
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2009, z izjemo dirkalnih pnevmatik 
za uradne športne prireditve, za katere se te 
določbe uporabljajo od 1. januarja 2012.

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2010, z izjemo dirkalnih pnevmatik 
za uradne športne prireditve, za katere se te 
določbe uporabljajo od 1. januarja 2012.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 14
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2009, z izjemo dirkalnih pnevmatik 
za uradne športne prireditve, za katere se te 
določbe uporabljajo od 1. januarja 2012.

Navedene določbe se uporabljajo od 1. 
januarja 2008, z izjemo na novo 
homologiranih pnevmatik, za katere se te 
določbe uporabljajo od 1. januarja 2007.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo pnevmatike na strani vtisnjen datum proizvodnje, je to direktivo lažje izvajati s 
povezovanjem s tem datumom.  Ker lahko med proizvodnjo in dajanjem v promet preteče 
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precej časa (od 6 mesecev do 5 let) morajo določbe stopiti v veljavo prej, da se ohrani 
podobna raven zaščite. 

Glede na poročilo KEMI iz marca 2003 je primerno, da se do 1.1.2006 postopno odpravijo 
olja, bogata s policikličnimi aromatskimi ogljikvodiki. Še bolj primerno je, da se dodata še 
dve leti, zlasti če datum proizvodnje postane referenca. 

Za izvzetost dirkalnih pnevmatik ni razloga - podvržene so stalnemu razvoju in bi se zato 
morale držati enakih rokov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 15
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 1
Priloga I, točka xx (Direktiva 76/769/EGS)

(1)Polnilnih olj se ne sme dati v promet ali 
uporabljati za proizvodnjo pnevmatik, če 
vsebujejo več kot 1 mg/kg BaP ali več kot 
10 mg/kg vseh navedenih PAH skupaj.

(1)Polnilnih olj ali mešanic, ki se 
uporabljajo kot polnilna olja, se ne sme dati 
v promet ali uporabljati za proizvodnjo 
pnevmatik, če njihova vsebinost ali vsebnost 
katere koli od njenih sestavin presega 
katero koli izmed naslednjih ravni 
omejitev:- več kot 1 mg/kg BaP ali- več kot 
10 mg/kg vseh navedenih PAH skupaj ali-
več kot 3% izvlečka PAC-dimetil 
sulfoksida1.
1 Metoda določanja: Standard Inštituta za 
nafto 'IP 346'.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva se uporablja tudi za sestavine mešanic, da bi se izognili uporabi olj, bogatih s PAH, 
v razredčeni obliki.

Vključevanje posebnih PAH je v skladu z drugimi deli zakonodaje ES (Okvirna vodna 
direktiva, Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih, Direktiva o kakovosti zunanjega 
zraka). Nemški organ za standarde DIN je že naredil osnutek takih preiskusov.

Industrija predlaga naspecifično metodo IP346, ki se ne osredotoča na rakotvorne snovi. Ta 
način preiskušanja bi bil sprejemljiv kot dodatek, ne pa kot edino sprejemljivo merilo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 16
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 1
Priloga I, točka xx (Direktiva 76/769/EGS)

(1)Polnilnih olj se ne sme dati v promet ali 
uporabljati za proizvodnjo pnevmatik, če 
vsebujejo več kot 1 mg/kg BaP ali več kot 
10 mg/kg vseh navedenih PAH skupaj.

(1)Polnilnih olj se ne sme dati v promet ali 
uporabljati za proizvodnjo pnevmatik, razen 
če le-ta ali vsaka sestavina mešanice, ki se 
uporablja kot polnilno olje, izpolnjuje vsaj 
eno od naslednjih meril:
• vsebuje manj kot 3% izvlečka PAC-

dimetil sulfoksida izmerjenega po 
postopku IP 346 (za tista olja, za katera 
je mogoče v skladu z Direktivo EU 
67/548/EGS o nevarnih snoveh 
uporabiti merilo 3% izvlečka dimetil 
sulfoksida)

• vsebnost BaP ne presega 1 mg/kg in vsi 
navedeni PAH skupaj ne presegajo 10 
mg/kg (za tista olja, za katera v skladu z 
Direktivo EU 67/548/EGS o nevarnih 
snoveh merila 3% izvlečka dimetil 
sulfoksida ni mogoče uporabiti).

Or. en

Obrazložitev

Pristop, ki ga je predlagala Komisija, se osredotoča na sestavine, ki so ocenjene kot nevarne. 
Industrija predlaga drugačen pristop, ki temelji na metodi IP346 kot merilu za določanje 
rakotvornosti določenih olj.

Namen predloga spremembe je dovoliti enega od pristopov z dodajanjem mejnih vrednosti 
IP346 in povečanjem obsega morebitnih nerakotvornih polnilnih olj, katerih uporaba je 
dovoljena, ne da bi pri tem vplivali na raven zaščite, zagotovljene javnosti in okolju, kot to 
predvidevata tako predlog Komisije kot osnutek poročila.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Marie-Noëlle Lienemann in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 17
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 2Priloga I, točka xx (Direktiva 76/769/EGS)

(2) Nadalje, pnevmatik se ne sme dati v 
promet, če vsebujejo polnilna olja, ki 
presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1.

(2) Nadalje, pnevmatik se ne sme dati v 
promet, če vsebujejo polnilna olja, ki 
presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1.



AM\560311SL.doc PE 355.608v01-00 10/1 AM\

SL

Skladnost s temi mejnimi vrednostmi pri 
pnevmatikah se lahko ugotavlja le z 
uporabo analitične metode v okviru ISO 
21461:200x, z mejno vrednostjo manj ali 
enako 0,35 % Hbay.

Or. fr

Obrazložitev

Za izvajanje te direktive je treba določiti merilno metodo in za določanje vrste olja, 
vsebovanega v pnevmatikah, je ustrezna metoda ISO 21461:200x.

Če je izmerjena raven manjša ali enaka 0,35% Hbay, je polnilno olje, uporabljeno v 
pnevmatikah, gotovo skladno z zahtevami te direktive.

To mejno vrednost mora določiti direktiva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 18
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 2
Priloga I, točka xx (Direktiva 76/769/EGS)

(2) Nadalje, pnevmatik se ne sme dati v 
promet, če vsebujejo polnilna olja, ki 
presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1.

(2) Nadalje, pnevmatik, proizvedenih po 
datumu, določenem v drugem odstavku 
člena 2, se ne sme dati v promet, če 
vsebujejo polnilna olja, ki presegajo mejne 
vrednosti iz odstavka 1 te priloge2.
2 Metoda določanja: standard ISO 21461 z 
mejno vrednostjo 0,35% Hbay.

Or. en

Obrazložitev

Ker je za pnevmatike obvezno, da imajo na strani vtisnjen datum proizvodnje, je to direktivo 
lažje izvajati v povezavi z datumom proizvodnje kot z datumom dajanja v promet. Ker lahko 
med proizvodnjo in dajanjem v promet preteče precej časa, mora biti datum, ki ga je 
predlagala Komisija, prestavljen naprej, drugače bo uporaba določb s to spremembo 
odložena. 

Potrebno je določiti merilno metodo za uporabo polnilnih olj pri pnevmatikah, da bi 
omogočili njeno izvajanje (podana zadnja referenca ISO).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Robert Sturdy

Predlog spremembe 19
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 2
Priloga I, točka xx (Direktiva 76/769/EGS)

(2) Nadalje, pnevmatik se ne sme dati v 
promet, če vsebujejo polnilna olja, ki
presegajo mejne vrednosti iz odstavka 1.

(2) Nadalje, pnevmatik, proizvedenih po 1. 
januarju 2010, se ne sme dati v promet, če 
vsebujejo polnilna olja, ki presegajo mejne 
vrednosti iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Na dan veljavnosti direktive bo na zalogi mala količina pnevmatik, ki vsebujejo visoko 
aromatska olja. Te pnevmatike bodo lahko prepoznavne zaradi vidno vtisnjene oznake 
"datuma proizvodnje" ob strani, kot pravne zahteve direktive Sveta 92/23/ES.

Vpliv na okolje kot posledica uporabe teh pnevmatik iz zaloge bo zanemarljiv, pa tudi iz 
ekonomskih in okoljskih razlogov ne bi bilo smiselno, da teh pnevmatik ne bi dali v promet, 
amapk bi jih uničili.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Carl Schlyter

Predlog spremembe 20
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 3
Priloga I, točka xx (Direktiva 76/769/EGS)

(3) Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 ne 
uporabljata za dajanje v promet ter za 
uporabo pnevmatik za zrakoplove.

črtano

Lahko pa se datum, od katerega se ta 
direktiva uporablja za pnevmatike za 
zrakoplove, določi v skladu s členom 2a 
Direktive 76/769/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Za izvzetost pnevmatik za zrakoplove iz te direktive ni razloga. Dokler morajo pnevmatike za 
zrakoplove izpolnjevati najvišje varnostne standarde, jih ne moremo primerjati s 
pnevmatikami za motorna vozila. V nasprotju s pnevmatikami za zrakoplove prenašajo 
motorna vozila sile pospeševanja in zaviranja neposredno na podlago, tako da je oprijem na 
mokri podlagi zelo pomemben. To je za pnevmatike za zrakoplove manj pomembno.
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