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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzeniach uvádzania na trh a 
používania určitých polycyklických aromatických uhľovodíkov v zmäkčovadlách a 
pneumatikách (27. zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS)
(KOM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0098)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C5-0081/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8

(8) Prijatie harmonizovaných testovacích 
metód je nevyhnutné pre uplatňovanie 
tejto smernice, pokiaľ ide o obsah 
polycyklických aromatických uhľovodíkov 
(PAH) v zmäkčovadlách a pneumatikách. 
Prijatie takýchto testovacích metód by 
nemalo posunúť termín nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice. Testovacie 
metódy by mali byť vypracované pokiaľ
možno na európskej alebo medzinárodnej 
úrovni, ak je to možné Európskym 
výborom pre normalizáciu (CEN) alebo 

(8) Prijatie harmonizovaných testovacích 
metód je žiadúce pre uplatňovanie tejto 
smernice, pokiaľ ide o obsah 
polycyklických aromatických uhľovodíkov 
(PAH) v zmäkčovadlách a pneumatikách. 
Prijatie takýchto testovacích metód by 
nemalo posunúť termín nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice. Testovacie 
metódy by mali byť vypracované pokiaľ 
možno na európskej alebo medzinárodnej 
úrovni, ak je to možné Európskym 
výborom pre normalizáciu (CEN) alebo 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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medzinárodnou organizáciou pre 
normalizáciu (ISO). Komisia môže 
uverejniť odkazy na príslušné normy CEN 
alebo ESO či, ak je to potrebné, stanoviť 
takéto normy v súlade s článkom 2a 
smernice 76/69/EHS.

medzinárodnou organizáciou pre 
normalizáciu (ISO). Komisia môže 
uverejniť odkazy na príslušné normy CEN 
alebo ESO, či, ak je to potrebné, stanoviť 
takéto normy v súlade s článkom 2a 
smernice 76/69/EHS.

Odôvodnenie

Je vhodné použiť slovo „žiadúce“, aby uplatňovanie smernice nebolo ohrozené v prípade, že 
harmonizované metódy nebudú ešte k dispozícii, keď smernica nadobudne účinnosť. Znenie je 
v súlade so znením uvedeným v 26. zmene a doplnení smernice 76/769/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
PRÍLOHA, PRAVÝ STĹPEC, BOD 1

Príloha I bod [xx] (Smernica 76/769/EHS)

(1) Zmäkčovadlá sa nesmú uvádzať na trh 
a používať pri výrobe pneumatík, ak 
obsahujú viac ako 1mg/kg benzopyrénu 
(BaP), alebo viac ako 10mg/kg látok v 
súčte polycyklických aromatických 
uhľovodíkov uvedených v zozname.

(1) Zmäkčovadlá sa nesmú uvádzať na trh 
a používať pri výrobe pneumatík, ak ich 
obsah prekročí akýkoľvek z týchto 
limitov:- viac ako 1 mg/kg BaP alebo 

- viac ako 10 mg/kg v súčte všetkých 
polycyklických aromatických uhľovodíkov 
uvedených v zozname alebo
- viac ako 3% extraktu dimethyl sulfoxidu 

(polycyklického aromatického 
uhľovodíka)1.
1Metóda určovania: Norma „IP 
346“Inštitútu pre ropu.

Odôvodnenie

Prístup navrhovaný Komisiou, ktorý už bol použitý v iných právnych predpisoch ES (napr. v 
smernici o ovzduší) sa zameriava na látky, ktoré sú označované ako nebezpečné látky. V 
dôsledku tohto prístupu by sa mal BaP považovať za označenie pre celú skupiny a 
karcinogénne účinky. 

Priemyselný sektor navrhuje odlišný prístup založený na starej metóde (IP346), ktorý sa 
nezameriava na karcinogénne látky. 

Navrhuje sa preto spojiť tieto dva prístupy pridaním hraničných hodnôt IP346.



PR\544968SK.doc PE 349.823v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
PRÍLOHA, PRAVÝ STĹPEC, BOD 2

Príloha I bod [xx] (Smernica 76/769/EHS)

(2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 1.

(2) Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať 
pneumatiky, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 12.
2  Metóda určovania: norma ISO TC45/SC 
3 N

Odôvodnenie

Je nevyhnutné určiť metódy merania hraničných hodnôt stanovených v smernici za účelom jej 
uplatňovania. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
PRÍLOHA, PRAVÝ STĹPEC, BOD 3A (nový)

Príloha I bod [xx] (Smernica 76/769/EHS)

(3a) Behúne na protektorovanie sa nesmú 
uvádzať na trh, ak zmäkčovadlá v nich 
obsiahnuté prekračujú limity uvedené v 
odseku 1.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zakryť nový behúň, ktorý sa kladie na kostru pneumatiky.
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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.


