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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/69/EK
(2005. gada 16. novembris),
ar ko divdesmit septīto reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un
lietošanas ierobežojumiem (policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži pildeļļās un riepās)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(2)

Benzo(a)pirēns (BaP) var kalpot par kvalitatīvo un
kvantitatīvo rādītāju attiecībā uz PAO saturu produktā.
BaP un citi PAO ir klasificēti kā kancerogēnas, mutagēnas
un reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas. Turklāt šo
PAO klātbūtnes dēļ vairākas pildeļļas ir klasificētas kā par
kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai
toksiskas.

(3)

Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskā
komiteja (CSTEE) ir apstiprinājusi zinātniskos pētījumos
iegūtos datus, kuros ir konstatēta PAO nelabvēlīgā
ietekme uz veselību.

(4)

BaP un citu PAO emisija vidē ir cik vien iespējams
jāsamazina. Lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides
augstu aizsardzības līmeni un lai atbilstīgi 1998. gada
protokolam par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem,
kas pievienots 1979. gada Konvencijai par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos, veicinātu PAO
kopējās gada emisijas samazināšanos, ir jāierobežo augsta
PAO satura pildeļļu un maisījumu, kurus izmanto kā
pildeļļas riepu ražošanā, laišana tirgū un izmantošana.

(5)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Padomes Direktīva 76/769/EEK
(1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu
vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (3).

(3)

OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi
izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/98/EK (OV L 305,
1.10.2004., 63. lpp.).

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši
tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

(1)
(2)

Riepu ražošanai izmanto pildeļļas, kuru sastāvā dažādā
līmenī var būt netīši pievienoti policikliskie aromātiskie
ogļūdeņraži (PAO). Ražošanas procesā šos ogļūdeņražus
var iestrādāt gumijas matricā. Tādēļ to daudzums
galaproduktā var būt dažāds.

OV C 120, 20.5.2005., 30. lpp.
Eiropas Parlamenta 2005. gada 9. jūnija atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 17. oktobra
lēmums.
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(6)

Neskarot Eiropas Savienības noteikumu prasības, šī
direktīva attiecas uz vieglo automomašīnu (1), nelielu
furgonu un smagsvara kravas automašīnu riepām (2),
lauksaimniecības tehnikas riepām (3) un motociklu
riepām (4).

(7)

Lai izpildītu nepieciešamās drošības prasības un it īpaši,
lai nodrošinātu riepām augstas pakāpes saķeri ar mitru
ceļu, ir vajadzīgs pārejas periods, kura laikā riepu ražotāji
izstrādās un testēs jauna veida riepas, kas ražotas bez
augsti aromātiskajām pildeļļām. Saskaņā ar pašreiz
pieejamo informāciju šī izstrāde un testēšana aizņems
ievērojamu laiku, jo ražotājiem būs jāveic daudzas
izmēģinājuma braucienu sērijas, lai jaunajām riepām
varētu garantēt vajadzīgā augstā līmeņa saķeri ar mitru
ceļu. Tāpēc šī direktīva uzņēmējiem jāpiemēro no
2010. gada 1. janvāra.

(8)

Ir jāpieņem saskaņotas pārbaudes metodes, lai šo
direktīvu piemērotu attiecībā uz PAO saturu pildeļļās
un riepās. Šādu pārbaudes metožu pieņemšana nedrīkst
aizkavēt šīs direktīvas stāšanos spēkā. Pārbaudes metodi
vēlams izstrādāt Eiropas vai starptautiskā līmenī, un
attiecīgā gadījumā to veic Eiropas Standartizācijas
komiteja (CEN) vai Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO). Komisija var publicēt atsauces uz attiecīgajiem CEN vai ISO standartiem vai vajadzības gadījumā
noteikt šādas metodes saskaņā ar Direktīvas 76/769/EEK
2.a pantu.
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(2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību
pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu
iedarbību darbā (Sestā atsevišķā direktīva Padomes
Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (6)
un Padomes Direktīvu 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis)
par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret
risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā
(Četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK
16. panta 1. punkta nozīmē) (7).

(10) Direktīvas mērķis nav ierobežot pirms 2010. gada

1. janvāra ražotu riepu laišanu tirgū saskaņā ar 2. panta
1. punkta e) apakšpunktu Padomes Direktīvā 67/548/EEK
(1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo
aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju,
iepakošanu un marķēšanu (8), tādējādi to krājumus var
pārdot pēc šī termiņa. Riepu ražošanas datumu var viegli
noteikt pēc pašreizējā obligātā “ražošanas datuma”
marķējuma uz riepas, kā paredzēts Direktīvā 92/23/
EEK. Visas riepas, ko atjauno pēc 2010. gada 1. janvāra, ir
jāatjauno ar jaunu protektoru, kurā izmantotas jaunās
pildeļļas ar zemu PAO saturu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu groza, kā norādīts šīs
direktīvas pielikumā.
(9)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Šī direktīva neietekmē Kopienas tiesību aktus, kuros
noteiktas obligātās prasības darba ņēmēju aizsardzībai,
piemēram, Padomes Direktīvu 89/391/EEK (1989. gada
12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu
darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (5),
kā arī atsevišķas direktīvas, kuras uz to balstās, jo īpaši
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK

Padomes Direktīva 92/23/EEK (1992. gada 31. marts) par
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu
montāžu (OV L 129, 14.5.1992., 95. lpp.). Direktīvā jaunākie
grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/11/EK (OV L 46,
17.2.2005., 42. lpp.).
Direktīva 92/23/EEK.
ANO/EEK Noteikumi Nr. 106.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/24/EK (1997. gada
17. jūnijs) par dažām divriteņu vai trīsriteņu mehānisko
transportlīdzekļu detaļām un parametriem (OV L 226,
18.8.1997., 1. lpp.). Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Direktīvu 2005/30/EK (OV L 106, 27.4.2005.,
17. lpp.).
OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003
(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

2. pants

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2006. gada 29. decembrī pieņem un
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to nekavējoties
informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos aktus no 2010. gada 1. janvāra.

(6)
(7)
(8)

OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp. Labotā redakcijā publicēts OV
L 229, 29.6.2004., 23. lpp.
OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar
2003. gada Pievienošanās aktu.
OV 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Komisijas Direktīvu 2004/73/EK (OV L 152, 30.4.2004.,
1. lpp.). Labotā redakcijā publicēts OV L 216, 16.6.2004., 3. lpp.
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Kad dalībvalstis pieņem minētos pasākumus, tajos ietver
atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai
publikācijai. Dalībvalstis nosaka veidu, kādā izdarāma šāda
atsauce.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

L 323/53
4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Strasbūrā, 2005. gada 16. novembris.
Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs
J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
Bach of LUTTERWORTH
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PIELIKUMS

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu papildina ar šādu punktu:
“50. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO)
1. Benzo(a)pirēns (BaP)
CAS Nr. 50-32-8
2. Benzo(e)pirēns (BeP)
CAS Nr. 192-97-2
3. Benzo(a)antracēns (BaA)
CAS Nr. 56-55-3
4. Hrizēns (CHR)
CAS Nr. 218-01-9
5. Benzo(b)fluorantēns (BbFA)
CAS Nr. 205-99-2
6. Benzo(j)fluorantēns (BjFA)
CAS Nr. 205-82-3
7.
Benzo(k)fluorantēns (BkFA)
CAS Nr. 207-08-9
8. Dibenzo(a, h)antracēns (DBAhA)
CAS Nr. 53-70-3

1)

2)

3)

Pildeļļas nedrīkst laist tirgū un lietot riepu vai to daļu
ražošanā, ja tās satur:
— vairāk nekā 1 mg/kg BaP vai
— vairāk nekā 10 mg/kg kopsummu no visiem
uzskaitītajiem PAO.
Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja policiklisko
aromātisko vielu (PCA) ekstrakts ir mazāks nekā 3 % pēc
masas, mērot saskaņā ar Naftas institūta standartu IP346:
1998 (PCA noteikšana neizmantotās eļļošanas pamateļļās
un naftas frakcijās bez asfaltēna – dimetilsulfoksīda
ekstrahēšanas refraktīvā indeksa metode), ar nosacījumu,
ka atbilstību BaP un uzskaitīto PAO robežvērtībām, kā arī
mērījumu rezultātu korelāciju ar PCA ekstraktu ražotājs
vai importētājs pārbauda ik pēc 6 mēnešiem vai pēc
katras ievērojamas darbības izmaiņas, atkarībā no tā, kurš
no šiem termiņiem iestājas agrāk.
Turklāt riepas un atjaunošanai paredzētus protektorus,
kas ražoti pēc 2010. gada 1. janvāra, nedrīkst laist tirgū,
ja tie satur pildeļļas, kas pārsniedz 1. punktā minētos
limitus.
Šie limiti tiek uzskatīti par izpildītiem, ja vulkanizētas
gumijas sastāvdaļas nepārsniedz limitu 0,35 % HBay,
mērot un aprēķinot saskaņā ar ISO 21461 (Vulkanizēta
gumija – eļļas aromātiskuma noteikšana vulkanizētas
gumijas sastāvdaļās).
Izņēmuma kārtā 2. punktu nepiemēro atjaunotām
riepām, ja to protektors nesatur pildeļļas, kas pārsniedz
1. punktā minētos limitus.”
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