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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsad saluföring och 
användning av vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck 
(tjugosjunde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG)
(KOM(2004)0098 – C6-0081/2004 – 2004/0036(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0098)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0081/2004),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för transport och turism (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 8

(8) Harmoniserade provningsförfaranden 
måste antas för att direktivet skall kunna 
tillämpas på mängden polycykliska 
aromatiska kolväten i mjukningsmedel och 
däck. Att anta sådana provningsförfaranden 
får inte fördröja direktivets ikraftträdande. 
Provningsförfarandet bör helst utformas på 
europeisk eller internationell nivå, helst av 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
(CEN) eller Internationella 
standardiseringsorganisationen (ISO). 

(8) Det är önskvärt att harmoniserade 
provningsförfaranden antas för att 
direktivet skall kunna tillämpas på 
mängden polycykliska aromatiska kolväten 
i mjukningsmedel och däck. Att anta 
sådana provningsförfaranden får inte 
fördröja direktivets ikraftträdande. 
Provningsförfarandet bör helst utformas på 
europeisk eller internationell nivå, helst av 
Europeiska standardiseringsorganisationen 
(CEN) eller Internationella 

  
1 EUT C ...
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Kommissionen kan publicera hänvisningar 
till relevanta CEN- eller ISO-standarder 
eller om nödvändigt fastställa sådana 
metoder i enlighet med artikel 2a i direktiv 
76/769/EEG.

standardiseringsorganisationen (ISO). 
Kommissionen kan publicera hänvisningar 
till relevanta CEN- eller ISO-standarder 
eller om nödvändigt fastställa sådana 
metoder i enlighet med artikel 2a i direktiv 
76/769/EEG.

Motivering

Här bör det hellre stå att det är ”önskvärt”, för att genomförandet av direktivet inte skall 
ifrågasättas om det ännu inte finns några harmoniserade provningsförfaranden att tillgå när 
direktivet träder i kraft. Lydelsen följer den tjugosjätte ändringen av direktiv 76/769/EEG.

Ändringsförslag 2
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 1
Bilaga I, punkt [xx] (Direktiv 76/769/EEG)

(1) Mjukningsmedel får inte saluföras eller 
användas för framställning av däck om de 
innehåller mer än 1 mg/kg polycykliska 
aromatiska kolväten eller mer än 10 mg/kg 
totalt av alla förtecknade polycykliska 
aromatiska kolväten. 

(1) Mjukningsmedel får inte saluföras eller 
användas för framställning av däck om 
innehållet i dem överstiger någon av 
följande gränser

- mer än 1 mg/kg polycykliska aromatiska 
kolväten eller
- mer än 10 mg/kg totalt av alla 
förtecknade polycykliska aromatiska 
kolväten, eller

- mer än 3 % av det polycykliska 
aromatiska kolvätet 
dimetylsulfoxidextrakt1

1Metod för bestämningen: Institute of 
Petroleum, standard IP 346.

Motivering

Det tillvägagångssätt som föreslås av kommissionen och även använts i annan 
gemenskapslagstiftning (t. ex. direktivet om luftkvalitet) inriktar sig på ämnen som 
klassificerats som farliga. Enligt detta tillvägagångssätt bör bens(a)pyren ses som en markör 
för hela gruppen samt för den cancerframkallande verkan.

Industrin föreslår ett annorlunda tillvägagångssätt som bygger på en gammal metod (IP 346) 
och inte inriktar sig på cancerframkallande ämnen.

Mot bakgrund av det ovansagda föreslås det att de bägge tillvägagångssätten skall 
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sammanföras genom tillägg av gränsvärdena i IP 346.

Ändringsförslag 3
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 2
Bilaga I, punkt [xx] (Direktiv 76/769/EEG)

(2) Dessutom får däcken inte saluföras om 
de innehåller mjukningsmedel som 
överstiger gränsvärdena i punkt 1.

(2) Dessutom får däcken inte saluföras om 
de innehåller mjukningsmedel som 
överstiger gränsvärdena i punkt 11.
1 Metod för bestämningen: Institute of 
Petroleum, standard IP 346.

Motivering

För att direktivet skall kunna tillämpas måste man ha en metod för mätning av de 
gränsvärden som fastställts i direktivet.

Ändringsförslag 4
BILAGA, HÖGER KOLUMN, PUNKT 3A
Bilaga I, punkt [xx] (Direktiv 76/769/EEG)

(3a) Slitbanor för regummering får inte 
saluföras om de innehåller 
mjukningsmedel där gränsvärdena i 
punkt 1 överskrids.

Motivering

Man måste också få med slitbanor som används vid regummering av gamla däck.
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MOTIVERING

Syftet med detta direktiv är att införa harmoniserade förfaranden för saluföring och 
användning av vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck och 
samtidigt skydda den inre marknaden och garantera ett höggradigt hälso- och miljöskydd.

Vissa polycykliska aromatiska kolväten klassificeras som cancerframkallande, mutagena och 
reproduktionstoxiska ämnen. Bens(a)pyren, som kan vara en kvalitativ och kvantitativ markör 
på förekomsten av polycykliska aromatiska kolväten, klassificeras som ett 
cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne i kategori 2 inom ramen för 
direktiv 67/548/EEG, och det kan medföra risker för människors hälsa och miljön. 

Användningsområden

De polycykliska aromatiska kolvätena kan ingå i oljor. Vissa av dessa oljor används som 
mjukningsmedel vid tillverkning av däck. Slitbanor på däck innehåller upp till 28 procent 
mjukningsmedel, i vilka den totala mängden polycykliska aromatiska kolväten uppgår till 
mellan 17 och 357 mg/kg (i genomsnitt 137 mg/kg). Koncentrationerna av bens(a)pyren 
varierar mellan 1 och 16 mg/kg (i genomsnitt 5 mg/kg). Dessa farliga ämnen kommer ut i 
miljön i form av fina partiklar nära marken via däcksrester som innehåller mjukningsmedel, 
som i sin tur kommer in i vattnet via regnvatten och avloppsnät. Enligt Förbundsrepubliken 
Tysklands miljövårdsverk skulle halterna av polycykliska aromatiska kolväten i slitbanor på 
däck sjunka till omkring 0,33 ppm för bens(a)pyrenet och 3,3 ppm för de polycykliska 
aromatiska kolvätena om det sattes en sådan gräns för användningen av polycykliska 
aromatiska kolväten i mjukningsmedel att dessa finge innehålla högst 1 ppm bens(a)pyren och 
10 ppm polycykliska aromatiska kolväten. Detta skulle i sin tur leda till att utsläppen av 
polycykliska aromatiska kolväten som en följd av slitaget på däck kom att minska med över 
95 procent inom fem eller sex år. Direktivet omfattar däck till personbilar, lätta och tunga 
lastbilar, jordbruksmaskiner och motorcyklar.

Kommissionens förslag

Utgående från en riskbedömning föreslår kommissionen att saluföring och användning av 
vissa polycykliska aromatiska kolväten i mjukningsmedel och däck skall begränsas ovanför 
vissa tröskelvärden. Syftet med detta är att utsläppen i miljön av däcksrester som innehåller 
cancerframkallande ämnen skall nedbringas till en acceptabel nivå samt att de eventuella 
riskerna för hälsa och miljö skall begränsas. Detta kan uppnås genom att förteckningen över 
farliga ämnen i bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG utökas till att omfatta också polycykliska 
aromatiska kolväten.

För att kunna uppfylla de nödvändiga säkerhetskraven, främst att däcken har ett bra väggrepp 
i vått väglag, behövs det en övergångsperiod under vilken däcksfabrikanterna utvecklar och 
provar nya slags däck som tillverkats utan användning av mjukningsmedel med höga halter av 
polycykliska aromatiska kolväten. Direktivet bör börja gälla för de ekonomiska aktörerna från 
och med den 1 januari 2009, med undantag för racerdäck där det skall börja gälla den 
1 januari 2012. 
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Föredragandens rekommendationer

Föredraganden föreslår ytterst få ändringar i kommissionens förslag. Avsikten med 
ändringarna är att det skall definieras klarare hur man bör förfara för att upptäcka 
polycykliska aromatiska kolväten. Det finns bara ett begränsat antal metoder att upptäcka 
sådana ämnen och av omsorg om enhetligheten vill föredraganden klart ange dem. En av de 
metoder som finns omnämnda, nämligen IP 346, är den som föreslås av däck- och 
oljeindustrin och den analysmetoden används också för närvarande för klassificering av oljor 
enligt EU:s direktiv om farliga ämnen. De två andra mätningarna som behövs är de som 
föreslagits av kommissionen. Föredraganden anser att de metoder som kommissionen föreslår 
bör byggas ut med IP 346 och följaktligen, att sådana mjukningsmedel som innehåller mer än 
3 procent av det polycykliska aromatiska kolvätet dimetylsulfoxidextrakt inte skall få 
saluföras. Eftersom IP 346 mäter endast innehållet av polycykliska aromatiska kolväten, men 
inte säger något om vilka kemikalier eller vilken slags toxicitet det handlar om bör denna 
metod användas som ett tillägg till och inte i stället för gränsvärden för olika polycykliska 
aromatiska kolväten. Efter samråd med fackmän föreslår föredraganden att den metod som 
nyligen utvecklats och heter ISO-standard TC45/SG3N skall läggas till.

Beträffande arbetet med avvecklingen har industrin bett om att få ytterligare ett år på sig för 
att utveckla produkter i enlighet med direktivet. Men eftersom det redan finns flera företag 
som producerar däck med minskat innehåll av polycykliska aromatiska kolväten och 
eftersom, enligt International Technical Journal for Polymer Materials, produktionen av 
”Shell Catenex SNR” inletts 1997 och de första däcken med säkrare mjukningsmedel redan 
saluförs (i Sverige kan till exempel många tillverkare framställa däck som inte innehåller 
mjukningsmedel med hög halt av polycykliska aromatiska kolväten, eftersom Sverige haft 
sådana begränsningar sedan 1997) tycker föredraganden att kommissionen givit industrin 
tillräckligt med tid för att utveckla säkrare däck utan farliga ämnen.


