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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Dekk produseres ved bruk av mykningsoljer som kan 
inneholde ulike mengder polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH-er) som ikke er bevisst tilsatt. 
Disse PAH-stoffene kan bli blandet i gummimassen i 
produksjonsprosessen. Derfor kan de forekomme i ulike 
mengder i sluttproduktet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 9.12.2005, s. 51, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 21. 

(1) EUT C 120 av 20.5.2005, s. 30.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 9. juni 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 17. oktober 2005.

2) Benzo(a)pyren (BaP) kan være en kvalitativ og kvantitativ 
markør for påvisning av PAH-er. BaP og andre PAH-er 
har blitt klassifisert som kreftfremkallende, mutagene og 
reproduksjonstoksiske. I tillegg har flere mykningsoljer 
blitt klassifisert som kreftfremkallende, mutagene og 
reproduksjonstoksiske, fordi de inneholder PAH-er.

3) Vitenskapskomiteen for toksisitet, økotoksisitet og miljø 
(CSTEE) har bekreftet resultatene av vitenskapelig 
forskning som viser at PAH-er har helseskadelige 
virkninger.

4) Utslipp av BaP og andre PAH-er i miljøet bør reduseres 
i størst mulig grad. For å sørge for et høyt vernenivå 
for menneskers helse og miljøet, og for å bidra til 
reduksjon av samlet årlig utslipp av PAH-er i samsvar 
med kravene i 1998-protokollen til 1979-konvensjonen 
om langtransportert grensekryssende luftforurensning 
om persistente organiske forurensende stoffer, er det 
derfor nødvendig å begrense omsetning og bruk av 
mykningsoljer med høyt PAH-innhold og av blandinger 
med høyt PAH-innhold brukt som mykningsolje i 
dekkproduksjon.

5) Rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning 
av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og 
stoffblandinger(3) bør derfor endres.

(3) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2004/98/EF (EUT L 305 av 1.10.2004, s. 63).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/69/EF

av 16. november 2005

om 27. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger (polysykliske 

aromatiske hydrokarboner i mykningsoljer og dekk)(*)
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6) Uten at det berører krav i andre fellesskapsbestemmelser, 
gjelder dette direktiv dekk til personbiler(1), lette og tunge 
lastebiler(2), landbruksmaskiner(3) og motorsykler(4).

7) For å oppfylle de nødvendige sikkerhetskravene og 
særlig for å sikre at dekk har godt veigrep på våt 
veibane, er det nødvendig med en overgangsperiode 
der dekkprodusentene kan utvikle og prøve nye typer 
dekk produsert uten høyaromatiske mykningsoljer. Ifølge 
det man nå vet, vil arbeidet med utvikling og prøving 
ta lang tid, ettersom produsentene må utføre mange 
prøvingsserier før de kan garantere at de nye dekkene får 
tilstrekkelig godt veigrep på våt veibane. Derfor bør dette 
direktiv gjelde for markedsdeltakerne fra 1. januar 2010.

8) Det er nødvendig å vedta harmoniserte prøvingsmetoder for 
at dette direktiv skal kunne gjelde for PAH i mykningsoljer 
og dekk. Vedtakelsen av disse prøvingsmetodene bør ikke 
forsinke ikrafttredelsen av dette direktiv. Prøvingsmetoden 
bør fortrinnsvis utarbeides på europeisk eller 
internasjonalt plan, og der det er hensiktsmessig av Den 
europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) eller 
av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen 
(ISO). Kommisjonen kan offentliggjøre henvisninger til 
relevante CEN- eller ISO-standarder eller om nødvendig 
fastsette slike metoder i samsvar med artikkel 2a i 
direktiv 76/769/EØF.

9) Dette direktiv berører ikke Fellesskapets regelverk om 
fastsettelse av minstekrav til vern av arbeidstakere, som 
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 
på arbeidsplassen(5) og særdirektivene som bygger på 
dette, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/
EØF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakerne 
mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende 

(1) Rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om dekk for motorvogner og 
deres tilhengere og montering av dekk (EFT L 129 av 14.5.1992, s. 95). 
Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2005/11/EF (EUT L 46 
av 17.2.2005, s. 42).

(2) Direktiv 92/23/EØF.
(3) UN-ECE-reglement 106.
(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF av 17. juni 1997 om visse 

deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul (EFT L 226 
av 18.8.1997, s. 1). Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2005/30/
EF (EUT L 106 av 27.4.2005, s. 17).

(5) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

eller mutagene stoffer i arbeidet (sjette særdirektiv i 
henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)
(6) og rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern 
av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko 
i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen 
(fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i 
direktiv 89/391/EØF)(7).

10) Dette direktiv har ikke som formål å begrense 
markedsføring, som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav e i 
rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming 
av lover og forskrifter om klassifisering, emballering 
og merking av farlige stoffer(8), av dekk produsert før 
1. januar 2010 og kan dermed selges fra lager etter denne 
dato. Dekkenes produksjonsdato kan lett bekreftes gjennom 
gjeldende obligatorisk merking av «produksjonsdato» på 
dekket, som fastsatt i direktiv 92/23/EØF. Alle dekk som 
regummieres etter 1. januar 2010 bør regummieres med 
ny slitebane som inneholder nye mykningsoljer med lavt 
PAH-innhold —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 76/769/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 29. desember 2006 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2010.

(6) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. Rettet i EUT L 229 av 29.6.2004, s. 23.
(7) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 

2003.
(8) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved 

kommisjonsdirektiv 2004/73/EF (EUT L 152 av 30.4.2004, s. 1). Rettet i 
EUT L 216 av 16.6.2004, s. 3.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. november 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES Bach of LUTTERWORTH

 President Formann
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 76/769/EØF skal nytt nr. 50 lyde:

«50.  Polysykliske aromatiske hydrokarboner 
(PAH-er)

1.  Benzo(a)pyren (BaP)
 CAS-nr. 50-32-8
2.  Benzo(e)pyren (BeP)
 CAS-nr. 192-97-2
3.  Benzo(a)antracen (BaA)
 CAS-nr. 56-55-3
4.  Krysen (CHR)
 CAS-nr. 218-01-9
5.  Benzo(b)fluoranten (BbFA)
 CAS-nr. 205-99-2
6.  Benzo(j)fluoranten (BjFA)
 CAS-nr. 205-82-3
7.  Benzo(k)fluoranten (BkFA)
 CAS-nr. 207-08-9
8.  Dibenz(a, h)antracen (DBAhA)
 CAS-nr. 53-70-3

1.  Mykningsoljer kan ikke bringes i omsetning og brukes 
i produksjonen av dekk eller deler til dekk dersom de 
inneholder:
– mer enn 1 mg/kg BaP eller
– mer enn 10 mg/kg av summen av alle oppførte PAH-

er.
Disse grenseverdiene anses som overholdt dersom 
ekstraktet av polysykliske aromater (PCA) er mindre enn 
3 vektprosent, målt med standard IP346: 1998 fastsatt 
av Institute of Petroleum (fastsettelse av PCA i ubrukte 
smørende baseoljer og asfaltenfrie petroleumsfraksjoner — 
indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid), 
forutsatt at produsenten eller importøren kontrollerer 
samsvar med grenseverdiene av BaP og av de oppførte 
PAH-ene samt sammenhengen mellom de målte verdiene 
og PCA-ekstraktet, hver sjette måned eller etter hver større 
driftsendring, avhengig av hva som inntreffer først.

2.  Videre kan ikke dekk og slitebaner for regummiering 
produsert etter 1. januar 2010 bringes i omsetning dersom 
de inneholder mykningsoljer som overstiger grenseverdiene 
angitt i nr. 1.

 Disse grenseverdiene anses som overholdt dersom de 
vulkaniserte gummiforbindelsene ikke overstiger 
grenseverdien på 0,35 % sterisk hindrede protoner målt 
og beregnet med ISO 21461 (Vulkanisert gummi — 
bestemmelse av aromatisk nivå for olje i vulkaniserte 
gummiforbindelser).

3.  Som unntak får nr. 2 ikke anvendelse på regummierte dekk 
dersom slitebanen ikke inneholder mykningsoljer som 
overstiger grenseverdiene angitt i nr. 1.»


