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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
  większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń 
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w olejach-wypełniaczach i oponach (zmieniająca po raz 
dwudziesty siódmy dyrektywę Rady 76/769/EWG)
(COM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
(COM(2004)0098)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którym Komisja 
przedłożyła projekt Parlamentowi (C5-0081/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki 
(A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie sprawy do Parlamentu, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym 
tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Podpunkt uzasadnienia 8

8) Dla stosowania niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do zawartości 
wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (WWA) w olejach-
wypełniaczach i oponach konieczne jest 
przyjęcie zharmonizowanych metod badań. 
Przyjęcie takich metod badań nie może 
opóźniać wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Preferowane jest opracowanie 

8) Dla stosowania niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do zawartości 
wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA) w olejach-
wypełniaczach i oponach wskazane jest 
przyjęcie zharmonizowanych metod badań. 
Przyjęcie takich metod badań nie może 
opóźniać wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Preferowane jest opracowanie 

  
1 Dz. U. C...
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metody na poziomie europejskim bądź 
międzynarodowym, w stosownych 
przypadkach przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) lub przez 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO). Komisja może 
opublikować odniesienia do odpowiednich 
norm CEN bądź ISO lub, w koniecznych 
przypadkach, ustanowić takie metody 
zgodnie z art. 2a dyrektywy 76/769/EWG.

metody na poziomie europejskim bądź 
międzynarodowym, w stosownych 
przypadkach przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) lub przez 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną (ISO). Komisja może 
opublikować odniesienia do odpowiednich 
norm CEN bądź ISO lub, w koniecznych 
przypadkach, ustanowić takie metody 
zgodnie z art. 2a dyrektywy 76/769/EWG.

Uzasadnienie

Użycie słowa „wskazane” jest preferowane z tego względu, aby wdrażanie dyrektywy nie było 
zagrożone, jeśli w momencie wejścia dyrektywy w życie zharmonizowane metody badań nie 
będą jeszcze dostępne. Sformułowanie to jest zgodne ze sformułowaniem zastosowanym w 
dyrektywie zmieniającej po raz dwudziesty szósty dyrektywę 76/769/EWG.

Poprawka 2
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PUNKT 1
Załącznik I, punkt [xx] (dyrektywa 76/769/EWG)

1) Oleje-wypełniacze nie mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane do 
produkcji opon, jeśli zawierają więcej niż 
1 mg/kg benzo-a-pirenu lub więcej niż 10 
mg/kg sumy wszystkich wymienionych 
WWA.

1) Oleje-wypełniacze nie mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane do 
produkcji opon, jeśli ich zawartość 
przekracza którąkolwiek z poniższych 
wartości granicznych:
- więcej niż 1 mg/kg benzo-a-pirenu, bądź 
- więcej niż 10 mg/kg sumy wszystkich 
wymienionych WWA, lub
- więcej niż 3% wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych-ekstraktu 
dimetylosulfotlenku1.
1 Metoda oznaczania: Norma Instytutu 
Ropy Naftowej (IP) „IP 346”.

Uzasadnienie

Podejście zaproponowane przez Komisję, które zostało ponadto zastosowane w innych aktach 
prawnych WE (np. dyrektywa dotycząca otaczającego powietrza) skupia się na substancjach 
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zgodnie z tym podejściem, benzo-a-piren uważany jest 
za  znacznik dla całej grupy i dla oddziaływania rakotwórczego. 

Przemysł proponuje inne podejście, oparte na starej metodzie (IP346), która nie skupia się na 
substancjach rakotwórczych. 

Dlatego też proponuje się połączenie tych dwóch podejść  poprzez dodanie wartości 
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granicznych IP346.

Poprawka 3
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PUNKT 2
Załącznik I, punkt [xx] (dyrektywa 76/769/EWG)

2) Ponadto opony nie mogą być 
wprowadzane do obrotu jeśli zawierają 
oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust.1.

2) Ponadto opony nie mogą być 
wprowadzane do obrotu jeśli zawierają 
oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej 
wartości graniczne określone w ust.12

2 Metoda oznaczania: norma ISO 
TC45/SC 3 N

Uzasadnienie
Po to, aby dyrektywa została wdrożona, konieczne jest określenie metody pomiaru dla 
wyznaczonych w niej wartości granicznych.

Poprawka 4
ZAŁĄCZNIK, PRAWA KOLUMNA, PUNKT 3 A (nowy)

Załącznik I, punkt [xx] (dyrektywa 76/769/EWG)

3a) Bieżnika służącego do bieżnikowania 
nie wolno wprowadzać do obrotu jeśli 
zawiera oleje-wypełniacze przekraczające 
wartości graniczne wskazane w ust. 1.

Uzasadnienie

Konieczne jest objęcie zakresem stosowania nowego bieżnika, który jest nakładany na stare 
opony. 
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EXPLANATORY STATEMENT

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.


