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Legenda 
 
 

Vysvětlivky k označení legislativních postupů 

 * Postup konzultace  
                většina odevzdaných hlasů 
     **I Postup spolupráce (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 **II Postup spolupráce (druhé čtení)  
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
                společného postoje 
 *** Postup souhlasu 

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU 

 ***I Postup spolurozhodování (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje 

 ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu 
 
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) 
 

 
 

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu 

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení uvádění na trh 
a používání toluenu a trichlorbenzenu (dvacátá osmá změna směrnice 76/769/EHS) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Postup spolurozhodování: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0320)1, 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0030/2004), 

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2004), 

1. schvaluje návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

                                                 
1 Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 
Východiska 
 
Cílem této směrnice je zavedení harmonizovaných ustanovení týkajících se toluenu 
a trichlorbenzenu (TCB), aby bylo podle článku 95 Smlouvy o ES zaručeno fungování 
vnitřního trhu a současně vysoká úroveň ochrany zdraví a životního prostředí. 
 
Rizika toluenu a TCB pro zdraví obyvatel a pro životní prostředí byla hodnocena v rámci 
nařízení (EHS) č. 793/93, jež se týká hodnocení a kontroly rizik sběrných surovin 
obsahujících chemické látky pro životní prostředí. Výsledkem hodnocení rizik bylo zjištění, 
že je nutné snížit zdravotní rizika vznikající při užívání toluenu a TCB.  
 
Protože za určitých podmínek nelze některé způsoby použití těchto chemikálií kontrolovat, 
lze bezpečnost zdraví lidí zaručit pouze omezením způsobů použití těchto látek a přípravků. 
To platí zvláště pokud tyto látky používají spotřebitelé.  
 
Oblast použití 
 
Toluen se používá jako surovina při výrobě benzolu a mnoha dalších chemikálií (např. 
kyseliny benzeové, nitrotoluenu, tolyl-diizokyanátu a barviv, léčiv, potravinových doplňků, 
umělých hmot). Protože se dobře rozpouští, může se toluen vyskytovat ve výrobcích určených 
pro spotřebitele, včetně aerosolů pro domácnost, barev, laků a lepidel. Toluen je zvláště 
nebezpečný při vdechování.  
 
TCB se používá hlavně jako meziprodukt při výrobě herbicidů a jako rozpouštědlo při 
procesech v uzavřených systémech. Kromě toho se TCB používá také jako rozpouštědlo, 
nosič barviva a inhibitor koroze. 
 
Návrh Komise 
 
Na základě hodnocení rizik a doporučené strategie pro omezení rizik Komise navrhuje omezit 
uvádění na trh a používání toluenu, TCB i přípravků obsahujících tyto látky.  
 
Doporučení zpravodaje 
 
Uplatňování navržené směrnice by v průmyslu a v obchodě nemělo být problémem, neboť se 
toluen a TCB používají v současnosti v daných případech méně a podniky již vyvinuly 
alternativní řešení.  
 
Aby byla navržená směrnice ku prospěchu ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby 
bylo možné snížit náklady a také proto, že zpravodaji nejsou známa žádná protichůdná 
stanoviska k tomuto tématu, bude navrženo přijetí předložené směrnice beze změn. 
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