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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Pehmittimissä ja 
renkaissa esiintyvien tiettyjen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen markkinoille 
saattamisen ja käytön rajoituksista (neuvoston direktiivin 76/769/ETY 
kahdeskymmenesseitsemäs muutos)
(KOM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0098)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0081/2004),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) On välttämätöntä hyväksyä 
yhdenmukaiset testausmenetelmät, jotta 
tätä direktiiviä voidaan soveltaa 
pehmittimissä ja renkaissa esiintyviin 
PAH-pitoisuuksiin. Tällaisten 
testausmenetelmien hyväksyminen ei saa 
viivästyttää tämän direktiivin 
voimaantuloa. Testausmenetelmä olisi 
suotavaa kehittää Euroopan tai 

(8) On toivottavaa hyväksyä 
yhdenmukaiset testausmenetelmät, jotta 
tätä direktiiviä voidaan soveltaa 
pehmittimissä ja renkaissa esiintyviin 
PAH-pitoisuuksiin. Tällaisten 
testausmenetelmien hyväksyminen ei saa 
viivästyttää tämän direktiivin 
voimaantuloa. Testausmenetelmä olisi 
suotavaa kehittää Euroopan tai 

  
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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kansainvälisellä tasolla kehittämisestä 
vastaavan tahon ollessa Euroopan 
standardointikomitea (CEN) tai 
kansainvälinen standardointijärjestö (ISO). 
Komissio saattaa julkaista tietoja asiaa 
koskevista CEN- tai ISO-standardeista tai 
tarvittaessa vahvistaa tällaisia menetelmiä 
direktiivin 76/769/ETY 2 a artiklan 
mukaisesti.

kansainvälisellä tasolla kehittämisestä 
vastaavan tahon ollessa Euroopan 
standardointikomitea (CEN) tai 
kansainvälinen standardointijärjestö (ISO). 
Komissio saattaa julkaista tietoja asiaa 
koskevista CEN- tai ISO-standardeista tai 
tarvittaessa vahvistaa tällaisia menetelmiä 
direktiivin 76/769/ETY 2 a artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

On parempi käyttää sanaa "toivottavaa",  jotta direktiivin täytäntöönpano ei joudu vaaraan, 
jos yhdenmukaisia testituloksia ei ole vielä saatavana direktiivin tullessa voimaan. 
Sanamuoto on direktiiviin 76/769/ETY tehdyn tarkistuksen 26 sanamuodon mukainen.

Tarkistus 2
LIITE, OIKEA PALSTA, 1 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(1) Markkinoille ei saa saattaa eikä 
renkaiden valmistuksessa käyttää 
pehmittimiä, jotka sisältävät 
bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg tai kaikkia 
lueteltuja polysyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä yhteensä yli 10 mg/kg.

(1) Markkinoille ei saa saattaa eikä 
renkaiden valmistuksessa käyttää 
pehmittimiä, joiden pitoisuus ylittää 
seuraavat raja-arvot:

– bentso(a)pyreeniä yli 1 mg/kg tai
– kaikkia lueteltuja polysyklisiä 
aromaattisia hiilivetyjä yhteensä yli 
10 mg/kg tai
– PAC-dimetyylisulfoxidiuutetta1.
1 Määritysmenetelmä: The Institute of 
Petroleum -normi IP 346.

Perustelu

Komission ehdottama lähestymistapa, jota on käytetty myös muussa EY-lainsäädännössä, 
(kuten direktiivissä ympäristön ilmanlaadusta) kohdistuu vaarallisiksi luokiteltuihin aineisiin. 
Tämän lähestymistavan mukaisesti bentso(a)pyreeniä pidetään merkkiaineena koko ryhmälle 
ja karsinogeeniselle vaikutukselle.

Teollisuus ehdottaa vanhaan menetelmään (IP346) perustuvaa toisenlaisten lähestymistapaa, 
joka ei kohdistu karsinogeenisiin aineisiin.

Niinpä ehdotetaan kahden lähestymistavan yhdistämistä lisäämällä IP346-raja-arvot. 
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Tarkistus 3
LIITE, OIKEA PALSTA, 2 KOHTA

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, 
joiden pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa 
mainitut raja-arvot.

(2) Lisäksi markkinoille ei saa saattaa 
renkaita, jotka sisältävät pehmittimiä, 
joiden pitoisuudet ylittävät 1 kohdassa 
mainitut raja-arvot2. 
2 Määritysmenetelmä: ISO-normi 
TV45/SC 3 N.

Perustelu

On määriteltävä mittausmenetelmä direktiivissä vahvistetuille raja-arvoille, jotta direktiivi 
voidaan panna täytäntöön.

Tarkistus 4
LIITE, OIKEA SARAKE, 3 A KOHTA (uusi)

Liite I, xx kohta (direktiivi 76/769/ETY)

(3 a) Markkinoille ei saa saattaa 
uudelleenpinnoitusainetta, jos se sisältää 
pehmittimiä enemmän kuin 1 kohdassa 
mainitut raja-arvot.

Perustelu

Direktiivin on katettava myös uudet pinnoitteet vanhoihin renkaan runkoihin.
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PERUSTELUT

Taustaa

Tämän direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaisten määräysten käyttöönotto pehmittimissä 
ja renkaissa esiintyvien tiettyjen polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) 
markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksissa ja siten suojella sisämarkkinoiden toimintaa 
samalla kun turvataan korkeatasoinen terveyden ja ympäristön suojelu.

Tietyt PAH-yhdisteet luokitellaan karsinogeenisiin, mutageenisiin ja lisääntymistoksisiin 
aineisiin. Bentso(a)pyreeni (BaP), joka voi olla laadullinen ja määrällinen merkkiaine PAH-
pitoisuuksien esiintymisen todentamiseksi, luokitellaan direktiivissä 67/548/ETY ryhmään 2 
kuuluvaksi karsinogeeniseksi, mutageeniseksi ja lisääntymistoksiseksi aineeksi ja saattaa 
aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Käyttöalueet

PAH-yhdisteitä esiintyy öljyissä, joista joitakin käytetään pehmittiminä renkaiden 
valmistuksessa. Renkaiden pinnoitusaine sisältää jopa 28 prosenttia pehmittimiä ja yhteensä 
17–357 mg/kg PH-yhdisteitä (keskimäärin 137 mg/kg). Bentso(a)pyreenin (BaP) pitoisuus 
vaihtelee 1–16 mg/kg (keskimäärin 5 mg/kg). Nämä vaaralliset aineet pääsevät ympäristöön 
lähellä maanpintaa hiukkasina rengasjätteestä, joka sisältää pehmittimiä, ja päätyvät veteen 
sateen mukana tai viemärien kautta. Saksan liittovaltion ympäristöviraston mukaan: "jos 
PAH-yhdisteen käyttö pehmittimessä rajoitetaan arvoihin 1 ppm BaP ja 10 ppm PAH-
yhdistettä, PAH-pitoisuus renkaan pinnoitteessa putoaa noin 0,33 ppm:aan BaP:ia ja 
3,3 ppm:aan PAH-yhdisteitä. Tämä johtaa PAH-yhdisteiden päästöjen vähentymiseen renkaan 
kuluessa noin 95 prosenttia 5–6 vuodessa". Direktiivi kattaa henkilöautojen, kevyiden ja 
raskaiden kuorma-autojen, maatalouskoneiden ja moottoripyörien renkaat.

Komission ehdotus

Riskiarvion perusteella komissio ehdottaa, että rajoitetaan sellaisten pehmittimien ja 
renkaiden markkinointia ja käyttöä, jotka sisältävät tiettyjä PAH-yhdisteitä yli määriteltyjen 
raja-arvojen, jotta voidaan vähentää karsinogeeneja sisältävän rengasjätteen 
ympäristöpäästöjä kohtuulliselle tasolle ja valvoa mahdollisia terveys- ja ympäristöriskejä. 
Tämä voidaan saavuttaa laajentamalla direktiivin 76/769/ETY liitettä ja lisäämällä nämä 
aineet vaarallisten aineiden luetteloon.

Tarvittavien turvavaatimusten täyttämiseksi ja erityisesti sen varmistamiseksi, että renkaiden 
pito märällä alustalla on hyvä, ehdotetaan siirtymäkautta, jonka aikana rengasvalmistajat 
kehittävät ja testaavat uusia rengastyyppejä, jotka on valmistettu käyttämättä runsaasti PAH-
yhdisteitä sisältäviä pehmittimiä. Direktiiviä on sovellettava talouden toimijoihin 1 päivästä 
tammikuuta 2009, lukuun ottamatta kilparenkaita, joihin direktiiviä on sovellettava 1 päivästä 
tammikuuta 2012.
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Esittelijän suositukset

Näiden aineiden havaitsemiseksi ei ole montaa menetelmää. Yhdenmukaisuuden takaamiseksi 
esittelijä haluaisi yksilöidä nämä menetelmät. Eräs mainituista menetelmistä on IP346, jota 
rengas- ja öljyteollisuus ehdottaa, ja jota käytetään nykyisin öljyjen luokitukseen vaarallisista 
aineista annetun direktiivin mukaisesti. Kaksi muuta vaadittua menetelmää ovat komission 
ehdottamia. Esittelijä katsoo, että IP346 olisi lisättävä komission ehdottamien menetelmien 
joukkoon ja sen mukaisesti pehmittimiä ei saisi saattaa markkinoille, jos ne sisältävät 
enemmän kuin 3 prosenttia PAC-dimetyylisulfoxidiuutetta. Koska IP346:lla mitataan vain 
polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eikä sillä tunnisteta myrkyllisiä kemikaaleja, sitä pitäisi 
käyttää PAH-aineiden raja-arvojen lisäksi eikä niiden sijasta. Kuultuaan asiantuntijoita 
esittelijä ehdottaa äskettäin kehitetyn menetelmän ISO TC45/SG3N lisäämistä.

Teollisuus on pyytänyt vähitellen poistamiseen yhtä lisävuotta voidakseen kehittää direktiivin 
mukaisia tuotteita. Kun kuitenkin otetaan huomioon, että useat yritykset valmistavat jo 
renkaita, joissa PAH-aineiden käyttöä on rajoitettu, ja että International Technical Journal for 
Polymer Materials -lehden mukaan "Shell Catenex SNR":n valmistaminen alkoi vuonna 1997 
ja ensimmäiset turvallisempaa öljyä sisältävät renkaat ovat jo markkinoilla (esimerkiksi 
Ruotsissa monet valmistajat kykenevät valmistamaan renkaita ilman erittäin aromaattisia 
öljyjä, koska Ruotsissa rajoitus on ollut vuodesta 1997 lähtien), esittelijä pitää komission 
esittämää ajoitusta riittävänä turvallisten renkaiden kehittämiseksi ilman vaarallisia aineita.


