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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

a lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás 
szénhidrogének forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2004)0098 – C6–0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2004)0098)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0081/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(8) preambulumbekezdés

(8) Ezen irányelv alkalmazásához a 
lágyítóolajokban és gumiabroncsokban 
található policiklusos aromás 
szénhidrogének (PASZ) tekintetében 
harmonizált vizsgálati módszerek 
elfogadása szükséges. Az ilyen vizsgálati 
módszerek elfogadása nem késleltetheti 
ezen irányelv hatályba lépését. A vizsgálati 
módszert lehetőleg európai vagy 
nemzetközi szinten, adott esetben az 
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 
vagy a Nemzetközi Szabványügyi 

(8) Ezen irányelv alkalmazásához a 
lágyítóolajokban és gumiabroncsokban 
található policiklusos aromás 
szénhidrogének (PASZ) tekintetében 
harmonizált vizsgálati módszerek 
elfogadása kívánatos. Az ilyen vizsgálati 
módszerek elfogadása nem késleltetheti 
ezen irányelv hatályba lépését. A vizsgálati 
módszert lehetőleg európai vagy 
nemzetközi szinten, adott esetben az 
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 
vagy a Nemzetközi Szabványügyi 

  
1 HL C ...
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Szervezet (ISO) által kell kifejleszteni. A 
Bizottság hivatkozásokat tehet közzé a 
vonatkozó CEN- vagy ISO-szabványokra, 
illetve szükség esetén a 76/769/EGK 
irányelv 2a. cikkével összhangban 
meghatározhat ilyen módszereket.

Szervezet (ISO) által kell kifejleszteni. A 
Bizottság hivatkozásokat tehet közzé a 
vonatkozó CEN- vagy ISO-szabványokra, 
illetve szükség esetén a 76/769/EGK 
irányelv 2a. cikkével összhangban 
meghatározhat ilyen módszereket.

Indokolás

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.

Módosítás 2
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 1. PONT

I. melléklet, [xx] pont (76/769/EGK irányelv)

(1) A lágyítóolajok nem hozhatók 
forgalomba és nem használhatók fel 
gumiabroncsok előállításához, amennyiben 
több mint 1 mg/kg BaP-t, vagy több mint 
10 mg/kg-ot tartalmaznak a felsorolt 
PASZ-okból összesen.

(1) A lágyítóolajok nem hozhatók 
forgalomba és nem használhatók fel 
gumiabroncsok előállításához, amennyiben 
összetevőik bármely alábbi határértéket 
meghaladják:
- több mint 1 mg/kg BaP, vagy 
- több mint 10 mg/kg a felsorolt PASZ-
okból összesen, vagy
- több mint 3 % PASZ-dimetilszulfoxid-
kivonat1.
1 A meghatározás módszere: az Institute of 
Petroleum (Ásványolaj Intézet) IP 346 
szabványa.

Indokolás

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

Módosítás 3
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 2. PONT

I. melléklet, [xx] pont (76/769/EGK irányelv)

(2) A gumiabroncsok továbbá nem 
hozhatók forgalomba, amennyiben az (1) 
bekezdésben foglalt határértékeket 
meghaladó mértékű lágyítóolajat 
tartalmaznak.

(2) A gumiabroncsok továbbá nem 
hozhatók forgalomba, amennyiben az (1) 
bekezdésben foglalt határértékeket 
meghaladó mértékű2 lágyítóolajat 
tartalmaznak.
2 A meghatározás módszere: ISO 
TC45/SC 3 N szabvány

Indokolás

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

Módosítás 4
MELLÉKLET, JOBB OSZLOP, 3A. PONT (új)

I. melléklet, [xx] pont (76/769/EGK irányelv)

3a. A felújítható futófelületű 
gumiabroncsok nem hozhatók 
forgalomba, amennyiben az (1) 
bekezdésben foglalt határértékeket 
meghaladó mértékű lágyítóolajat 
tartalmaznak.

Indokolás

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

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.


