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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh a používání 
některých polycyklických aromatických uhlovodíků v olejových plnidlech 
a pneumatikách (dvacátá sedmá změna směrnice Rady 76/769/EHS
(KOM(2004)0098 – C6-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0098)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu se nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0081/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 8

8) Aby bylo možno používat tuto směrnici 
s ohledem na obsah PAH v olejových 
plnidlech a pneumatikách, je nezbytné
přijmout harmonizované testovací metody.  
Schvalování těchto testovacích metod 
by nemělo pozdržet vstup této směrnice 
v platnost.  Bylo by vhodné vypracovat 
testovací metody na evropské nebo 
mezinárodní úrovni, pokud možno 
ze strany Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN) nebo Mezinárodní 
organizace pro normalizaci (ISO). Komise 

8) Aby bylo možno používat tuto směrnici 
s ohledem na obsah PAH v olejových 
plnidlech a pneumatikách, je žádoucí
přijmout harmonizované testovací metody.  
Schvalování těchto testovacích metod 
by nemělo pozdržet vstup této směrnice 
v platnost.  Bylo by vhodné vypracovat 
testovací metody na evropské nebo 
mezinárodní úrovni, pokud možno 
ze strany Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN) nebo Mezinárodní 
organizace pro normalizaci (ISO). Komise 

  
1 Úř. věst. C ...
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může zveřejnit odkazy na příslušné normy 
CEN nebo ISO či v případě nutnosti 
stanovit tyto metody v souladu s článkem 
2a směrnice 76/769/EHS.

může zveřejnit odkazy na příslušné normy 
CEN nebo ISO či v případě nutnosti 
stanovit tyto metody v souladu s článkem 
2a směrnice 76/769/EHS.

Odůvodnění

It is preferrable to use the word "desirable" in order for the implementation of the Directive 
not to be endangered if harmonised test methods are not yet available when the Directive 
enters into force. The wording is in line with that used in the 26th amendment of Directive 
76/769/EEC.

Pozměňovací návrh 2
PŘÍLOHA, PRAVÝ SLOUPEC, BOD 1

Příloha I, bod [xx] (směrnice 76/769/EHS)

(1) Olejová plnidla nemohou být uváděna 
na trh a používána při výrobě pneumatik, 
obsahují-li více než 1 mg/kg BaP nebo 
více než 10 mg/kg celkového množství 
všech PAH uvedených na seznamu.

(1) Olejová plnidla nemohou být uváděna 
na trh a používána při výrobě pneumatik, 
přesahuje-li jejich obsah kteroukoli 
z těchto mezních hodnot:
- 1 mg/kg BaP nebo
- 10 mg/kg celkového množství všech PAH 
uvedených na seznamu nebo
- 3 % výtažku PAC-dimethylsulfonidu1.
1 stanoveno na základě normy „IP 346“ 
Ústavu pro ropu

Odůvodnění

The approach proposed by the Commission, which has also been used in other EC legislation 
(e.g. the ambient air Directive) focuses on substances that are classified as dangerous.
Following this approach, BaP shall be seen as a marker for the whole group and for the 
carcinogenic effect.

A different approach based on an old method (IP346) which does not focus on the 
carcinogenic substances is proposed by industry.

It is, therefore, proposed to combine the two approaches by adding the IP346 limit values.

Pozměňovací návrh 3
PŘÍLOHA, PRAVÝ SLOUPEC, BOD 2
Příloha I, bod [xx] (směrnice 76/769/ES)

(2) Kromě toho nelze uvádět na trh 
pneumatiky, pokud olejová plnidla v nich 

(2) Kromě toho nelze uvádět na trh 
pneumatiky, pokud olejová plnidla v nich 
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obsažená přesahují mezní hodnoty 
stanovené v odstavci 1.

obsažená přesahují mezní hodnoty 
stanovené v odstavci 12.
2 stanoveno na základě normy ISO 
TC45/SC 3N

Odůvodnění

It is necessary to identify a measuring method for the limit values set up in the Directive, in 
order for it to be implemented.

Pozměňovací návrh 4
PŘÍLOHA, PRAVÝ SLOUPEC, BOD 3A (nový)

Příloha I bod [xx] (směrnice 76/769/EHS)

(2) Nelze uvádět na trh běhouny 
k protektorování, pokud olejová plnidla 
v nich obsažená přesahují mezní hodnoty 
stanovené v odstavci 1.

Odůvodnění

It is necessary to cover the new tread that is put on the old carcasses.
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EXPLANATORY STATEMENT

Background

The objective of this Directive is to introduce harmonized provisions with regard to the 
marketing and use of certain polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in extender oils and 
tyres, thus preserving the functioning of the internal market whilst ensuring a high level of 
protection of health and the environment.
Certain PAHs are classified as carcinogenic, mutagenic and reprotoxic substances.  Benzo-
(a)pyrene (BaP), which can be a qualitative and quantitative marker for the presence of PAHs,  
is classified as carcinogenic, mutagenic and reprotoxic category 2 in the framework of 
Directive 67/548/EEC, and it can pose risks to the environment as well as to human health.  

Areas of use

PAHs are constituents in oils, some of which are used as extender oils in the production of 
tyres. Tyre tread contains up to 28% extender oils with 17 to 357 mg/kg total PAHs (average 
137mg/kg). The benzo[a]pyrene (BaP) concentration ranges between 1 and 16mg/kg (average 
5mg/kg).  These dangerous substances are released into the environment near the ground, in
form of fine particles, through tyre debris which contains the extender oils, which, in turn, is 
incorporated into the water through rain and draining systems. According to the German 
Federal Environmental Agency, "if the use of PAH containing extender oil is stopped within 
limits for BaP of 1ppm and PAH of 10 ppm the PAH concentration in tyre tread would drop 
to about 0,33ppm for BaP and 3,3ppm for the PAH's, This will in consequence lead to a 
reduction of the PAH emissions from tyre wear of more than 95% within 5-6 years".
The Directive covers car, light and heavy truck, agricultural and motorcycle tyres.

Commission proposal

On the basis of risk assessments the Commission proposes that the marketing and use of 
certain PAHs in extender oils and tyres be restricted above certain thresholds, in order to 
reduce the emission of tyre debris that contains carcinogens into the environment to an 
acceptable level, and to control the possible risks to health and the environment. That can be 
achieved by extending Annex I of Directive 76/769/EEC and adding these substances to the 
list of dangerous substances.

In order to meet the necessary safety requirements and in particular to ensure that tyres have a 
high degree of wet grip performance, a transitory period is proposed during which tyre 
producers will develop and test new tyres produced without high aromatic extender oils. The 
Directive should be applied to economic operators from 1 January 2009, except with regard to 
racing tyres to which the Directive should apply from January 2012.

Rapporteur’s recommendations

The Rapporteur suggests very few amendments to the Commission's proposal, with the 
objective of having a clearer determination of the method used to detect these substances.
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There is only a limited number of methods to detect this kind of substances. In order to 
guarantee the uniformity of method, the Rapporteur wishes to specify them. One of the 
methods mentioned, IP346, is the one proposed by the tyre and oil industry and also the 
analysis currently used in the classification of oils according to EU's Dangerous Substance 
Directive. The other two measurements required are the ones proposed by the Commission.
The Rapporteur considers that IP346 should be added to the methods proposed by the 
Commission and, accordingly, extender oils may not be placed on the market if they contain 
more than 3% of PAC-dimethyl sulfoxide extract. Since IP346 measures only the content of 
polycyclic aromatics and does not identify chemicals or forms of toxicity, it should be used in 
addition, but not instead, of the limits on specific PAHs. Following consultations with 
specialists, the Rapporteur proposes the addition of the recently developed method ISO 
Standard TC45/SG3N.

Regarding the phase out date, the industry has solicited another year to be able to develop 
products according to the Directive.  However, considering that there are several companies 
that already produce PAH reduced tyres and that according to the International Technical 
Journal for Polymer Materials, the production of "Shell Catenex SNR" began in 1997 and the 
first tyres containing a safer oil are already on the market (in Sweden for example many 
producers are able to produce tyres without the highly aromatic oils because Sweden has had 
this limitation since 1997), the Rapporteur considers the Commission timeframe sufficient for 
the development of safe tyres without the dangerous substances.


