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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų policiklinių 
kvapiųjų angliavandenilių rinkodaros ir naudojimo minkštikliuose ir padangose 
(Tarybos Direktyvos 76/769/EEB dvidešimt septintas pakeitimas)
(KOM(2004)0098 – C6-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2004)0098)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C5-0081/2004),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto pranešimą bei Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 KONSTATUOJAMOJI DALIS

Šios drektyvos dėl policiklinių aromatinių 
angliavandenilių kiekio minkštikliuose ir 
padangose taikymui būtina patvirtinti 
suderintus tekstus. Direktyvos įsigaliojimas 
neturėtų vėluoti dėl šių tekstų patvirtinimo. 
Geriausia, jei testo metodas būtų nustatytas 
Europos arba tarptautiniu lygmeniu, o 
reikalui essant , jį nustatytų Europos 
standartizavimo komitetas (CEN) arba 
Tarptautinė standartizavimo organizacija 
(ISO). Komisija gali paskelbti nuorodas į 
atitinkamus CEN arba ISO standartus arba, 

Šios direktyvos dėl policiklinių aromatinių 
angliavandenilių kiekio minkštikliuose ir 
padangose taikymui pageidautina, kad 
būtų patvirtinti suderinti tekstai. 
Direktyvos įsigaliojimas neturėtų vėluoti 
dėl šių tekstų patvirtinimo. Geriausia, jei 
testo metodas būtų nustatytas Europos arba 
tarptautiniu lygmeniu, o kai reikia, jį 
nustatytų Europos standartizavimo 
komitetas (ESK) arba Tarptautinė 
standartizavimo organizacija (ISO). 
Komisija gali paskelbti nuorodas į 

  
1 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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kai reikia, nustatytų tokius metodus pagal 
Direktyvos 76/769/EEB 2a straipsnį.

atitinkamus CEN arba ISO standartus arba, 
kai reikia, nustatyti tokius metodus pagal 
Direktyvos 76/769/EEB 2a straipsnį.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 2
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 1PUNKTAS

I priedo [xx] punktas, (Direktyva 76/769/EEB)

(1) Minkštikliai negali būti pateikti rinkai 
arba naudojami padangų gamybai, jeigu 
juose yra daugiau negu 1 mg/kg 
benzpyreno (BaP) arba daugiau negu 10 
mg/kg visų nurodytų policiklinių 
aromatinių angliavandenilių (PAH) sumos.

(1) Minkštikliai negali būti pateikti rinkai 
arba naudojami padangų gamybai, jei jų 
kiekis viršija viena iš šių normų:– daugiau 
kaip 1 mg/kg benzpyreno (BaP), – daugiau 
kaip 10 mg/kg visų nurodytų policiklinių 
aromatinių angliavandenilių (PAH) sumos, 
– daugiau kaip 3 proc. dimetilo sulfoksido 
ekstrakto (PAC).
Nustatymo metodas. Naftos standartų 
institutas, IP 346 metodas (angl. The 
Institute of Petroleum standard 'IP 346') 

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 3
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 2 PUNKTAS

I priedo [xx] punktas, (Direktyva 76/769/EEB)
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(2) Be to, padangos negali būti tiekiamos 
rinkai, jeigu juose yra 1 dalyje nurodytas 
normas viršijančių minkštiklių. 

(2) Be to, padangos negali būti tiekiamos į 
rinką, jeigu jose yra 1 dalyje nurodytas 
normas viršijančių minkštiklių. 
Nustatymo metodas. ISO standartas 
TC45/SC 3 N.

Justification

Pakeitimas 4
PRIEDO DEŠINIOJO STULPELIO 3 PUNKTAS

I priedo [xx] punktas, (Direktyva 76/769/EEB)

(3a) Protektoriai protektoriams atnaujinti 
negali būti tiekiami į rinką, jeigu juose 
yra 1 dalyje nurodytas normas viršijančių 
minkštiklių. 

Pagrindimas

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


