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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen in procesoliën voor rubberverwerking en in banden 
(zevenentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)
(COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0098)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0081/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 8

(8) Er moeten geharmoniseerde 
testmethoden voor het PAK-gehalte van 
procesoliën en banden worden vastgesteld 
om deze richtlijn te kunnen toepassen. De 
inwerkingtreding van deze richtlijn mag 
echter geen vertraging oplopen vanwege de 
vaststelling van die testmethoden. De 
testmethode dient bij voorkeur op Europees 
of internationaal niveau te worden 
ontwikkeld, indien mogelijk door het 

(8) Het is wenselijk dat er
geharmoniseerde testmethoden voor het 
PAK-gehalte van procesoliën en banden 
worden vastgesteld om deze richtlijn te 
kunnen toepassen. De inwerkingtreding 
van deze richtlijn mag echter geen 
vertraging oplopen vanwege de vaststelling 
van die testmethoden. De testmethode 
dient bij voorkeur op Europees of 
internationaal niveau te worden 

  
1 PB C .. van ..., blz. ...
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Europees Comité voor Normalisatie (CEN) 
of de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie. De Commissie kan 
referenties van de relevante CEN- of ISO-
normen publiceren of dergelijke methoden 
overeenkomstig artikel 2 bis van Richtlijn 
76/769/EEG vaststellen.

ontwikkeld, indien mogelijk door het 
Europees Comité voor Normalisatie (CEN) 
of de Internationale Organisatie voor 
Normalisatie. De Commissie kan 
referenties naar de relevante CEN- of ISO-
normen publiceren of dergelijke methoden 
overeenkomstig artikel 2 bis van Richtlijn 
76/769/EEG vaststellen.

Motivering

Het verdient de voorkeur het woord "wenselijk" te gebruiken, zodat de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn niet in gevaar komt als er nog geen geharmoniseerde testmethoden beschikbaar 
zijn wanneer de richtlijn in werking treedt. De formulering sluit aan bij de formulering in de 
zesentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG.

Amendement 2
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 1
Bijlage I, punt [xx] (richtlijn 76/769/EEG)

1) Procesoliën voor rubberverwerking 
mogen niet op de markt gebracht en voor 
de productie van banden gebruikt worden 
als zij meer dan 1 mg/kg BaP of meer dan 
10 mg/kg van alle in deze bijlage vermelde 
PAK's tezamen bevatten.

1) Procesoliën voor rubberverwerking 
mogen niet op de markt gebracht en voor 
de productie van banden gebruikt worden 
als hun inhoudsstoffen een van de 
volgende grenswaarden overschrijden:
- meer dan 1 mg/kg BaP of
- meer dan 10 mg/kg van alle in deze 
bijlage vermelde PAK's tezamen, of
- meer dan 3% met dimethylsulfoxide 
verkregen PAV-extract1.

______________
1 Te bepalen met de methode als 
omschreven in norm IP 346 van het 
Institute of Petroleum.

Motivering

De benadering die de Commissie voorstelt en die ook is gebruikt in andere communautaire 
wetgeving (bijv. richtlijn omgevingslucht), richt zich op stoffen die als gevaarlijk zijn 
aangemerkt. Bij deze benadering wordt BaP beschouwd als een marker voor de hele groep en 
voor het kankerverwekkend effect.
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De bedrijfstak stelt een andere benadering voor die berust op een oude methode (IP 346) en 
zich niet richt op de kankerverwekkende stoffen.

Daarom wordt voorgesteld om beide benaderingen te combineren door de IP 346-
grenswaarden toe te voegen.

Amendement 3
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 2
Bijlage I, punt [xx] (richtlijn 76/769/EEG)

2) Banden die procesoliën bevatten die niet 
aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten voldoen, mogen niet op 
de markt gebracht worden.

2) Banden die procesoliën bevatten die niet 
aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten2 voldoen, mogen niet op 
de markt gebracht worden.

_________
2 Te bepalen met de methode als 
omschreven in ISO-norm TC45/SC 3 N.

Motivering

Er moet een meetmethode worden vermeld voor de in de richtlijn vastgestelde grenswaarden, 
omdat deze anders niet kan worden uitgevoerd.

Amendement 4
BIJLAGE, RECHTER KOLOM, PUNT 3 BIS (nieuw)

Bijlage I, punt [xx] (richtlijn 76/769/EEG)

3 bis) Loopvlakmateriaal voor 
loopvlakvernieuwing dat procesoliën 
bevat die niet aan de onder 1) genoemde 
maximumgehalten voldoen, mag niet op 
de markt gebracht worden.

Motivering

Nieuwe loopvlakken die op oude karkassen worden gezet, moeten ook onder de regeling 
vallen.
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TOELICHTING

Achtergrond

Doel van deze richtlijn is de invoering van geharmoniseerde voorschriften inzake het op de 
markt brengen en het gebruik van bepaalde polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK's) in procesoliën voor rubberverwerking en in banden, om zo de goede werking van de 
interne markt te garanderen en voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en 
het milieu te zorgen.

Sommige polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn ingedeeld als kankerverwekkend, 
mutageen en vergiftig voor de voortplanting. Benzo[a]pyreen (BaP), dat kan dienen als 
kwalitatieve en kwantitatieve marker voor de aanwezigheid van PAK's, is ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen en vergiftig voor de voortplanting van categorie 2 volgens 
Richtlijn 67/548/EEG en kan leiden tot onaanvaardbare risico's voor de menselijke 
gezondheid en het milieu. 

Toepassingsgebieden

PAK's zijn aanwezig in oliën en sommige daarvan worden gebruikt als procesoliën 
(weekmakers) bij de productie van banden. Het loopvlak van banden bevat maximaal 28% 
procesoliën en het totale PAK-gehalte ligt tussen 17 en 357 mg/kg (gemiddeld 137 mg/kg). 
De BaP-concentratie varieert van 1 tot 16 mg/kg (gemiddeld 5 mg/kg). Deze gevaarlijke 
stoffen komen dicht bij de grond als fijne deeltjes in het milieu terecht door de slijtage van de 
banden waarin de procesoliën zijn verwerkt, en verontreinigen vervolgens via de riolering het 
water. Volgens het nationale Duitse milieuagentschap (Bundesumweltamt) "zou de PAK-
concentratie in banden dalen tot ongeveer 0,33 ppm voor BaP en 3,3 ppm voor PAK's als er 
voor procesolie grenswaarden van 1 ppm voor BaP en 10 ppm voor PAK's zouden worden 
gehanteerd. Zo zou de PAK-uitstoot door bandenslijtage binnen 5 tot 6 jaar met meer dan 
95% dalen". De richtlijn heeft betrekking op banden van personenwagens, banden van lichte 
en zware vrachtwagens, banden voor gebruik in de landbouw en banden van motorfietsen.

Voorstel van de Commissie

Uitgaande van risicobeoordelingen stelt de Commissie voor, boven bepaalde 
maximumwaarden beperkingen te stellen aan het op de markt brengen en het gebruik van 
bepaalde PAK's in procesoliën en in banden, om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen 
uit bandenafval in het milieu tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en de eventuele 
risico's voor gezondheid en milieu terug te dringen. Dat kan worden bereikt door uitbreiding 
van bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG en toevoeging van deze stoffen op de lijst van 
gevaarlijke stoffen.

Om aan de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen en ervoor te zorgen dat 
banden een goede greep op een nat wegdek hebben, wordt een overgangsperiode voorgesteld 
waarin de bandenfabrikanten nieuwe banden zullen ontwikkelen en testen die zonder 
procesoliën met een hoog PAK-gehalte worden vervaardigd. De richtlijn moet op 1 januari 
2009 voor het bedrijfsleven gaan gelden, met uitzondering van racebanden, waarop de 
richtlijn in januari 2012 van toepassing moet worden.
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Aanbevelingen van de rapporteur

De rapporteur stelt slechts zeer weinig amendementen op het voorstel van de Commissie voor 
en wil daarmee bereiken dat duidelijker wordt vastgesteld welke methode wordt gebruikt om 
de stoffen in kwestie aan te tonen. Hiervoor bestaat maar een beperkt aantal methoden en om 
uniformiteit te waarborgen, wil de rapporteur deze specificeren. Een van de methoden die 
worden genoemd, IP346, wordt voorgesteld door de banden- en oliebranche en wordt ook 
momenteel gebruikt voor de indeling van oliën overeenkomstig de EG-richtlijn inzake 
gevaarlijke stoffen. Verder zijn de twee meetmethoden vereist die de Commissie voorstelt. 
Aan deze methoden moet naar de mening van de rapporteur de IP346-methode worden 
toegevoegd, hetgeen inhoudt dat een procesolie niet op de markt mag worden gebracht als 
deze meer dan 3% met behulp van dimethylsulfoxide verkregen PAV-extract bevat. 
Aangezien met IP346 alleen het gehalte aan polycyclische aromaten wordt gemeten en geen 
chemicaliën of toxiciteitsvormen worden geïdentificeerd, dient deze methode als aanvulling 
op en niet in plaats van de grenswaarden voor bepaalde PAK's te worden gebruikt. Na overleg 
met deskundigen stelt de rapporteur voor de onlangs ontwikkelde methode volgens ISO-norm 
TC45/SG3N toe te voegen.

Met betrekking tot de datum van ingang van de beperkingen heeft de bedrijfstak om een extra 
jaar verzocht om de producten volgens de richtlijn te kunnen vervaardigen. Diverse 
ondernemingen produceren echter al banden met een lager PAK-gehalte en volgens het 
International Technical Journal for Polymer Materials is de productie van "Shell Catenex 
SNR" in 1997 begonnen en zijn de eerste banden met een veiliger procesolie al op de markt 
(zo kunnen in Zweden veel fabrikanten banden zonder de sterk aromatische oliën 
vervaardigen, omdat deze beperking in Zweden al sinds 1997 van kracht is). De rapporteur 
acht daarom het door de Commissie voorgestelde tijdpad toereikend voor de ontwikkeling van 
veilige banden zonder de gevaarlijke stoffen.


