
ZAŁĄCZNIK

Do Załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się następujący punkt [XX]:

„[XX]. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA)

1. Benzo[a]piren (BaP)
nr CAS 50-32-8

2. Benzo[e]piren (BeP)
nr CAS 192-97-2

3. Benzo[a]antracen (BaA)
nr CAS 56-55-3

4. Chryzen (CHR)
CAS No. 218-01-9

5. Benzo[b]fluoranten (BbFA)
CAS No. 205-99-2

6. Benzo[j]fluoranten (BjFA)
nr CAS 205-82-3

7. Benzo[k]fluoranten (BkFA)
nr CAS 207-08-9

8. Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA)
nr CAS 53-70-3

(1) Oleje-wypełniacze nie mogą być wprowadzane do
obrotu i używane do produkcji opon lub części
opon, jeśli zawierają
— więcej niż 1 mg/kg BaP lub
— więcej niż 10 mg/kg sumy wszystkich wymie-

nionych WWA.
Wartości graniczne uważa się za zachowane, jeżeli
zawartość wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych-ekstraktu dimetylosulfotlenku,
zmierzonych według normy IP346:1998 Instytutu
Ropy Naftowej 1998 (Związki aromatyczne wielo-
pierścieniowe, zawartość w frakcjach naftowych —
metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem) jest
mniejsza niż 3 %, pod warunkiem, że zgodność z
wartościami granicznymi benzo-a-pirenu i wymie-
nionych WWA, a także korelacja zmierzonych
wartości z wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi-ekstraktu dimetylosulfotlenku
kontrolowana jest przez producenta lub importera
co 6 miesięcy, bądź też po każdej większej zmianie
operacyjnej, poczynając od najwcześniejszej.

(2) Ponadto opony i bieżniki służące do bieżnikowania
wyprodukowane po 1 stycznia 2010 r. nie mogą
być wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają oleje--
wypełniacze w ilości przekraczającej wartości
graniczne określone w ust. 1.
Te wartości graniczne uważa się za zachowane,
jeżeli związki chemiczne gumy wulkanizowanej nie
przekraczają wartości granicznej 0,35 % tzw. »bay
protons« przy wykorzystaniu pomiarów i obliczeń
zgodnych z ISO 21461 (Guma wulkanizowana —
określanie aromatyczności oleju w składnikach
chemicznych gumy wulkanizowanej.

(3) W drodze odstępstwa, ust. 2 nie ma zastosowania
do opon bieżnikowanych, jeżeli ich bieżnik nie
zawiera olejów-wypełniaczy w ilości przekra-
czającej wartości graniczne określone w ust. 1.”
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Procedura nadmiernego deficytu *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmie-
niającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury

nadmiernego deficytu (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0155) (1),

— uwzględniając art. 104 ust. 14 akapit drugi Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0120/2005),

25.5.2006C 124 E/524 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek, 9 czerwca 2005 r.

PL

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


