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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 



PR\544968SL.doc 3/8 PE 349.823v01-00

SL



PE 349.823v01-00 4/8 PR\544968SL.doc

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................6



PR\544968SL.doc 5/8 PE 349.823v01-00

SL



PE 349.823v01-00 6/8 PR\544968SL.doc

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejitvah pri trženju in 
uporabi nekaterih policikličnih aromatskih ogljikovodikov v polnilnih oljih in 
pnevmatikah (sedemindvajseti predlog spremembe direktive Sveta 76/769/EGS)
(KOM(2004)0098 – C5-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0098)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C5-0081/2004),

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano in mnenja Odbora 
za promet in turizem (A6-0000/2005),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 8

(8) Kar zadeva vsebnost PAH v polnilnih 
oljih in pnevmatikah je za uporabo te 
direktive treba sprejeti usklajene metode 
testiranja. Sprejem takih metod testiranja 
ne sme odložiti začetka veljavnosti te 
direktive. Metode testiranja naj se po 
možnosti razvije na evropski ali 
mednarodni ravni, po potrebi v Evropskem 
odboru za standardizacijo (CEN) ali 
Mednarodni organizaciji za standardizacijo 
(ISO). Komisija lahko objavi sklicevanja 
na ustrezne CEN ali ISO standarde ali po 
potrebi določi take metode v skladu s 

(8) Kar zadeva vsebnost PAH v polnilnih 
oljih in pnevmatikah je za uporabo te 
direktive zaželen sprejem usklajenih metod 
testiranja. Sprejem takih metod testiranja 
ne sme odložiti začetka veljavnosti te 
direktive. Metode testiranja naj se po 
možnosti razvije na evropski ali 
mednarodni ravni, po potrebi v Evropskem 
odboru za standardizacijo (CEN) ali 
Mednarodni organizaciji za standardizacijo 
(ISO). Komisija lahko objavi sklicevanja 
na ustrezne CEN ali ISO standarde ali po 
potrebi določi take metode v skladu s 

  
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.



PR\544968SL.doc 7/8 PE 349.823v01-00

SL

členom 2a Direktive 76/769/EGS. členom 2a Direktive 76/769/EGS.

Obrazložitev

Bolj ustrezna je uporaba besede "zaželeno", da ne bi ogrozili izvajanje direktive, če usklajene 
metode testiranja še ne bodo na voljo takrat, ko bo direktiva stopila v veljavo. Besedilo je v 
skladu z besedilom iz šestindvajsete spremembe Direktive 76/769/EGS.

Predlog spremembe 2
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 1

Priloga I, točka [xx] (Direktiva 76/769/EGS)

(1)Polnilnih olj se ne sme dati v promet ali 
uporabljati za proizvodnjo pnevmatik, če 
njihova vsebnost preseže več od 1 mg/kg 
BaP ali več od 10 mg/kg skupnega zneska 
vseh PAH iz seznama.

(1)Polnilnih olj se ne sme dati v promet ali 
uporabljati za proizvodnjo pnevmatik, če 
njihova vsebnost preseže katerokoli izmed 
naslednjih ravni omejitev:
- za več od 1 mg/kg BaP ali
- za več od 10 mg/kg skupnega zneska 
vseh PAH iz seznama ali
- za več kot 3% izvlečka PAC-dimetil 
sulfoksida1.

1 Metoda določanja: Standardi Inštituta za 
nafto 'IP 346'.

Obrazložitev

Pristop, ki ga je predlagala Komisija in, ki se ga je že uporabilo v ostali zakonodaji ES (npr. 
v Direktivi o zraku iz okolja) se nanaša na snovi, ki so ocenjene za nevarne. Na osnovi tega 
pristopa se bo BaP obravnaval kot znak za celotno skupino in za rakotvorni učinek. 

Industrija predlaga drugačen pristop na osnovi stare metode (IP346), ki se ne nanaša na 
rakotvorne snovi. 

Zato se predlaga združitev dveh pristopov ob dodatku mejnih vrednosti IP346.

Predlog spremembe 3
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 2

Priloga I, točka [xx] (Direktiva 76/769/EGS)

(2) Nadalje, pnevmatik se ne sme dati v 
promet, če vsebujejo polnilna olja, katerih 
mejne vrednosti presegajo vrednosti iz 
odstavka 1.

(2) Nadalje, pnevmatik se ne sme dati v 
promet, če vsebujejo polnilna olja, katerih 
mejne vrednosti presegajo vrednosti iz 
odstavka 12.
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2 Metoda določanja: ISO standard 
TC45/SC 3 N

Obrazložitev
Treba je določiti metode merjenja mejnih vrednosti iz direktive, da bi le-to lahko izvedli.

Predlog spremembe 4
PRILOGA, DESNI STOLPEC, TOČKA 3a (novo)

Priloga I, točka [xx] (Direktiva 76/769/EGS)

(3a) Gumena snov za popravilo zunanje 
plasti pnevmatike se ne sme dati na trg, če 
vsebuje polnilna olja, katerih mejne 
vrednosti presegajo vrednosti iz odstavka 
1.

Obrazložitev

Novo gumeno snov na starem ogrodju, je treba prekriti


