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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/69/EF
af 16. november 2005
om 27. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og
anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (polycykliske aromatiske kulbrinter i
blødgøringsolier til gummi og dæk)

(2)

Benzo[a]pyren (BaP) giver et kvantitativt og kvalitativt
mål for indholdet af PAH’er. BaP og andre PAH’er er
klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske. Desuden er flere blødgøringsolier
blevet klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene
og reproduktionstoksiske på grund af deres indhold af
PAH’er.

(3)

Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet
og Miljø (CSTEE) har sagt god for de videnskabelige
resultater, der viser PAH’ers sundhedsskadelige virkninger.

(4)

Afgivelsen af BaP og andre PAH’er til miljøet bør bringes
så langt ned som muligt. For at opnå et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet og for at
bidrage til nedbringelse af de samlede årlige emissioner af
PAH’er som krævet i protokollen fra 1998 til 1979konventionen om grænseoverskridende luftforurening
over store afstande angående persistente organiske
miljøgifte synes det derfor nødvendigt at begrænse
markedsføring og anvendelse af PAH-holdige blødgøringsolier til gummi og blandinger anvendt som
blødgøringsolier til gummi ved fremstilling af dæk.

Ved fremstilling af dæk benyttes der blødgøringsolier, der
kan indeholde varierende mængder af ikke tilsatte
polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH). Under produktionsprocessen kan PAH»erne blive indarbejdet i
gummimassen. Derfor kan de være til stede i varierende
mængde i det færdige produkt.

(5)

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved
lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (3) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

EUT C 120 af 20.5.2005, s. 30.
Europa-Parlamentets udtalelse af 9.6.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.10.2005.

(3)

EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/98/EF (EUT L 305 af 1.10.2004, s. 63).

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(1)
(2)
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(6)

Med forbehold af anden EU-lovgivning gælder dette
direktiv for dæk til personbiler (1), vare- og lastbiler (2),
traktorer, landbrugsmaskiner (3) samt motorcykler (4).

(7)

Af hensyn til opfyldelse af de ønskede sikkerhedskrav,
især dækkenes vejgreb i vådt føre, er der behov for en
overgangsperiode, hvor dækproducenterne kan udvikle
og afprøve nye dæktyper, der kan fremstilles uden
aromatholdige blødgøringsolier. Ifølge de i dag foreliggende oplysninger kommer udviklings- og afprøvningsarbejdet til at strække sig over et betydeligt tidsrum, da
producenterne er nødt til at gennemføre en lang række
prøvekørsler, inden de nye dæk kan garanteres det
ønskede høje vejgreb i vådt føre. Derfor bør direktivet
anvendes på virksomhederne fra den 1. januar 2010.

(8)

Vedtagelse af harmoniserede prøvningsmetoder er en
forudsætning for anvendelse af dette direktiv på
indholdet af PAH«er i blødgøringsolier til gummi og
dæk. Vedtagelse af sådanne prøvningsmetoder bør ikke
forsinke direktivets ikrafttræden. Prøvningsmetoden skal
fortrinsvis udvikles på europæisk eller internationalt
plan, dvs. af enten Den Europæiske Standardiseringsorganisation CEN eller Den Internationale Standardiseringsorganisation ISO. Kommissionen kan offentliggøre
henvisninger til de relevante CEN- eller ISO-standarder,
eller den kan fastsætte sådanne metoder i overensstemmelse med artikel 2a i direktiv 76/769/EØF, hvis det
er påkrævet.
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arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller
mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16,
stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (6) og Rådets
direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet
mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/
391/EØF) (7).

(10) Det er ikke dette direktivs formål at begrænse markeds-

føringen, som defineret i artikel 2, stk. 1, litra e), i Rådets
direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af
lovgivning om klassificering, emballering og etikettering
af farlige stoffer (8), af dæk, der er fremstillet før den
1. januar 2010, og sådanne dæk kan derfor sælges fra
lager efter denne dato. Dæks fremstillingsdato kan uden
vanskelighed bestemmes på grund af det gældende krav
fastsat i direktiv 92/23/EØF om, at fremstillingsdatoen
skal være angivet på dækket. Alle dæk, som regummieres
efter den 1. januar 2010, bør regummieres med ny
slidbane indeholdende nye blødgøringsolier til gummi
med lavt indhold af PAH —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som anført i bilaget til
nærværende direktiv.
(9)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere, herunder
Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om
iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (5) og
særdirektiver baseret herpå, særligt Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under

Rådets direktiv 92/23/EØF af 31 marts 1992 om dæk til
motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf
(EFT L 129 af 14.5.1992, s. 95). Senest ændret ved
Kommissionens direktiv 2005/11/EF (EUT L 46 af 17.2.2005,
s. 42).
Direktiv 92/23/EØF.
FN/ECE-regulativ nr. 106.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF af 17. juni
1997 om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede
motordrevne køretøjer (EFT L 226 af 18.8.1997, s. 1). Senest
ændret ved Kommissionens direktiv 2005/30/EF (EUT L 106 af
27.4.2005, s. 17).
EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af
31.10.2003, s. 1).

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den
29 december 2006 de love og administrative bestemmelser,
der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De
underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den
1. januar 2010.

(6)
(7)
(8)

EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. Berigtiget i EUT L 229 af
29.6.2004, s. 23.
EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11. Ændret ved tiltrædelsesakten af
2003.
EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/73/EF (EUT L 152 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i
EUT L 216 af 16.6.2004, s. 3.
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Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for
henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

L 323/53
Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Strasbourg, den 16. november 2005.
På Europa-Parlamentets vegne
J. BORRELL FONTELLES
Formand

På Rådets vegne
Bach of LUTTERWORTH
Formand
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Følgende punkt tilføjes i bilag I til direktiv 76/769/EØF:
»50. Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH)
1. Benzo[a]pyren (BaP)
CAS nr. 50-32-8
2. Benzo[e]pyren (BeP)
CAS nr. 192-97-2
3. Benzo[a]anthracen (BaA)
CAS nr. 56-55-3
4. Chrysen (CHR)
CAS nr. 218-01-9
5. Benzo(b)fluoranthen (BbFA)
CAS nr. 205-99-2
6. Benzo(j)fluoranthen (BjFA)
CAS nr. 205-82-3
7.
Benzo(k)fluoranthen (BkFA)
CAS nr. 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)anthracen (DBAhA)
CAS nr. 53-70-3

1)

2)

3)

Blødgøringsolier til gummi må hverken markedsføres
eller anvendes til fremstilling af dæk eller dækdele, hvis
de indeholder:
— mere end 1 mg/kg BaP eller
— mere end 10 mg/kg af alle opregnede PAH’er
tilsammen.
Disse grænser anses for at være overholdt, hvis ekstraktet
af polycykliske aromatiske stoffer (PCA) er på under 3
masseprocent som målt efter Institute of Petroleumstandard IP346: 1998 (Determination of PCA in unused
lubrication base oils and asphaltene free petroleum
fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive
index method), forudsat at overholdelsen af grænseværdierne for BaP og de opregnede PAH’er samt
korrelationen mellem de målte værdier og PCA-ekstraktet kontrolleres af fabrikanten eller importøren hver 6.
måned eller efter hver større operationsændring, alt efter
hvad der kommer først.
Endvidere må dæk og slidbaner til regummiering, der er
fremstillet efter den 1. januar 2010, ikke markedsføres,
hvis de indeholder blødgøringsolier, der ligger over
grænseværdierne i punkt 1.
Disse grænser anses for at være overholdt, hvis de
regummierede gummiforbindelser ikke overstiger grænsen på 0,35 % Bay protoner som målt og beregnet efter
ISO 21461 (Rubber vulcanized — Determination of
aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds).
Regummierede dæk er ikke omfattet af punkt 2, hvis
deres slidbane ikke indeholder blødgøringsolier ud over
de grænser, der er angivet i punkt 1.«
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