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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af 
markedsføring og anvendelse af visse polycykliske aromatiske kulbrinter i 
blødgøringsmidler til gummi og i dæk (27. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF)
(KOM(2004)0098 – C5–0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0098)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C5-0081/2004),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0000/2005),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 8

(8) Vedtagelse af harmoniserede 
prøvningsmetoder er en forudsætning for
anvendelse af dette direktiv på indholdet af 
PAH'er i blødgøringsmidler til gummi og i 
dæk. Vedtagelse af sådanne 
prøvningsmetoder bør ikke forsinke 
direktivets ikrafttræden. Prøvningsmetoden 
skal fortrinsvis udvikles på europæisk eller 
internationalt plan, dvs. af enten Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
CEN eller Den Internationale 

(8) Vedtagelse af harmoniserede 
prøvningsmetoder er ønskelig med henblik 
på anvendelse af dette direktiv på 
indholdet af PAH'er i blødgøringsmidler til 
gummi og i dæk. Vedtagelse af sådanne 
prøvningsmetoder bør ikke forsinke 
direktivets ikrafttræden. Prøvningsmetoden 
skal fortrinsvis udvikles på europæisk eller 
internationalt plan, dvs. af enten Den 
Europæiske Standardiseringsorganisation 
CEN eller Den Internationale 

  
1 EUT C  .
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Standardiseringsorganisation ISO. 
Kommissionen kan offentliggøre 
henvisninger til de relevante CEN- eller 
ISO-standarder, eller den kan fastsætte 
sådanne metoder i overensstemmelse med 
artikel 2a i direktiv 76/769/EØF, hvis det 
er påkrævet.

Standardiseringsorganisation ISO. 
Kommissionen kan offentliggøre 
henvisninger til de relevante CEN- eller 
ISO-standarder, eller den kan fastsætte 
sådanne metoder i overensstemmelse med 
artikel 2a i direktiv 76/769/EØF, hvis det 
er påkrævet.

Begrundelse

Det må foretrækkes at anvende ordet "ønskelig", for at direktivets gennemførelse ikke skal 
blive bragt i fare, hvis der endnu ikke er harmoniserede prøvningsmetoder til rådighed, når 
direktivet træder i kraft. Ordlyden svarer til den, der er anvendt i den 26. ændring af direktiv 
76/769/EØF.

Ændringsforslag 2
BILAG, HØJRE KOLONNE, PUNKT 1
Bilag I, punkt [xx] (direktiv 76/769/EØF)

(1) Blødgøringsmidler til gummi må 
hverken markedsføres eller anvendes til 
fremstilling af dæk, hvis de indeholder
mere end 1 mg BaP pr. kg eller mere end 
10 mg/kg af alle opregnede PAH'er 
tilsammen.

(1) Blødgøringsmidler til gummi må 
hverken markedsføres eller anvendes til 
fremstilling af dæk, hvis deres indhold 
overstiger nogen af de følgende 
grænseværdier:

- mere end 1 mg BaP pr. kg eller
- mere end 10 mg/kg af alle opregnede 
PAH'er tilsammen eller
- mere end 3 % PAC-dimethylsulfoxid 
ekstrakt1.
1 Målingsmetode: Institute of Petroleum standard 
'IP 346'.

Begrundelse

Kommissionens tilgang, der også er blevet anvendt i anden EU-lovgivning (f.eks. direktivet 
om luftkvalitet), fokuserer på stoffer, der er klassificeret som farlige. Ifølge denne tilgang skal 
BaP opfattes som mål for hele gruppen og for den kræftfremkaldende virkning.

Industrien foreslår en anden fremgangsmåde baseret på en gammel metode (IP 346), som 
ikke fokuserer på de kræftfremkaldende stoffer.

Det foreslås derfor at kombinere de to fremgangsmåder ved at tilføje IP 346-
grænseværdierne. 
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Ændringsforslag 3
BILAG, HØJRE KOLONNE, PUNKT 2
Bilag I, punkt [xx] (direktiv 76/769/EØF)

(2) Endvidere må dæk ikke markedsføres, 
hvis de indeholder blødgøringsmidler, der 
ligger over grænseværdierne i punkt 1.

(2) Endvidere må dæk ikke markedsføres, 
hvis de indeholder blødgøringsmidler, der 
ligger over grænseværdierne i punkt 12.
2 Målingsmetode: ISO standard TC45/SC 3 N.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge en målingsmetode for de grænseværdier, der er fastsat i 
direktivet, for at det kan gennemføres.

Ændringsforslag 4
BILAG, HØJRE KOLONNE, PUNKT 3 A (nyt)

Bilag I, punkt [xx] (direktiv 76/769/EØF)

(3a) Slidbaner til pålægning på dæk må 
ikke markedsføres, hvis de indeholder 
blødgøringsmidler, der ligger over 
grænseværdierne i punkt 1.

Begrundelse

Nye slidbaner, der pålægges gamle dæk, skal være omfattet af direktivet.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Direktivets formål er at indføre harmoniserede bestemmelser for markedsføring og 
anvendelse af visse polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) i blødgøringsmidler til 
gummi og i dæk. Dermed bevares det indre markeds funktion, og der sikres et højt niveau af 
sundheds- og miljøbeskyttelse.

Nogle PAH'er er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske. 
Benzo[a]pyren (BaP), der kan benyttes som et kvantitativt og kvalitativt mål for indholdet af 
PAH, er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent og reproduktionstoksisk i kategori 2 i 
direktiv 67/548/EØF og kan frembyde uacceptable risici for menneskers sundhed og miljøet.

Anvendelsesområder

PAH kan forekomme som bestanddel i olier, hvoraf nogle anvendes som blødgøringsmidler 
ved fremstilling af dæk. Slidbaner indeholder op til 28 % blødgøringsmidler, i hvilke det 
samlede indhold af PAH'er udgør mellem 17 og 357 mg/kg (i gennemsnit 137 mg/kg). 
Koncentrationerne af benzo[a]pyren (BaP) varierer mellem 1 og 16 mg/kg (i gennemsnit 5 
mg/kg). Disse farlige stoffer frigøres i miljøet nær jorden i form af fine partikler via 
dækfragmenter, der indeholder blødgøringsmidler. Via regnvandet og vandafledningssystemer 
optages disse blødgøringsmidler derpå i vandet. Ifølge den tyske miljøstyrelse ville 
koncentrationen af PAH i slidbaner falde til ca. 0,33 ppm for BaP og 3,3 ppm for PAH, hvis 
der fastsattes en sådan grænse for anvendelsen af blødgøringsmidler indeholdende PAH, at 
disse højst måtte indeholde 1 ppm BaP og 10 ppm PAH. Dette ville medføre, at udslippet af 
PAH som følge af slitage på dæk ville blive begrænset med over 95% inden for fem-seks år. 
Direktivet omfatter personbiler, vare- og lastbiler og dæk til landbrugskøretøjer og 
motorcykler.

Kommissionens forslag

På grundlag af risikovurderinger foreslår Kommissionen, at markedsføring og anvendelse af 
visse PAH'er i blødgøringsmidler og dæk begrænses over visse grænseværdier. Formålet 
hermed er, at udslippet i miljøet af dækfragmenter, der indeholder kræftfremkaldende stoffer, 
skal begrænses til et acceptabelt niveau, og at de eventuelle risici for sundhed og miljø skal 
nedbringes. Dette kan opnås ved at udvide bilag I til direktiv 76/769/EØF og tilføje disse 
stoffer i listen over farlige stoffer.

For at kunne opfylde de nødvendige sikkerhedskrav, og navnlig at dækkene skal have et godt 
vejgreb i vådt føre, foreslås en overgangsperiode, i hvilken dækfabrikanterne skal udvikle og 
afprøve nye dæk, der er fremstillet uden anvendelse af blødgøringsmidler med et højt indhold 
af polycykliske aromatiske kulbrinter. Direktivet bør finde anvendelse på økonomiske aktører 
fra den 1. januar 2009, dog ikke for så vidt angår racerdæk, som direktivet bør anvendes på 
fra januar 2012.
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Ordførerens anbefalinger

Ordføreren foreslår et par ændringer til Kommissionens forslag. Formålet hermed er, at det 
skal defineres klarere, hvilken metode der skal anvendes til påvisning af disse stoffer. Der 
findes kun et begrænset antal metoder til påvisning af stoffer af denne art, og af hensyn til 
ensartetheden vil ordføreren klart angive disse. En af de nævnte metoder, IP 346, er den, som 
dæk- og olieindustrien har foreslået, og denne analysemetode anvendes også i øjeblikket ved 
klassificering af olier i henhold til EU's direktiv om farlige stoffer. Ordføreren mener, at IP 
346 bør føjes til de metoder, Kommissionen har foreslået, og at blødgøringsmidler derfor ikke 
må markedsføres, hvis de indeholder over 3% PAC-dimethylsulfoxid ekstrakt. Da IP 346 kun 
måler indholdet af polycykliske aromatiske kulbrinter og ikke identificerer kemiske stoffer 
eller former for toksicitet, bør den anvendes som et supplement til, men ikke i stedet for 
grænseværdierne for de enkelte PAH'er. Efter at have rådført sig med fagfolk foreslår 
ordføreren, at den nyligt udviklede metode, ISO standard TC 45/SG3N, tilføjes.

Med hensyn til udfasningstidspunktet har industrien anmodet om yderligere et år for at kunne 
udvikle produkter i henhold til direktivet. Da flere selskaber allerede producerer dæk med et 
reduceret indhold af PAH, og da produktionen af "Shell Catenex SNR" påbegyndtes i 1997 
ifølge International Technical Journal for Polymer Materials, og de første dæk med en sikrere 
olie allerede er på markedet (i Sverige er mange producenter f.eks. i stand til at producere 
dæk, der ikke indeholder blødgøringsmidler med et højt indhold af PAH, da Sverige har haft 
denne begrænsning siden 1977), mener ordføreren dog, at Kommissionens tidsramme for 
udvikling af sikre dæk uden de farlige stoffer er tilstrækkelig.


