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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 
flertal af de afgivne stemmer 

 **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 *** Samstemmende udtalelse 
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7 

 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast 

 
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag) 
 

 
 

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst 

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om  begrænsninger for 
markedsføring og anvendelse af toluen og trichlorbenzen (28. ændring af Rådets 
direktiv 76/769/EØF) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2004)0320)1, 

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0030/2004), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2004), 

1. godkender Kommissionens forslag; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                                 
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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BEGRUNDELSE 

Baggrund 

Formålet med dette direktiv er at få indført harmoniserede bestemmelser for toluen og 
trichlorbenzen (TCB) for i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 95 at sikre det indre 
markeds funktion samtidig med et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. 

Risiciene for sundhed og miljø ved toluen og TCB blev vurderet i henhold til bestemmelserne 
i Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved 
eksisterende stoffer. Risikovurderingen påviste, at der er behov for at reducere 
sundhedsrisiciene ved toluen og TCB. 

Da visse anvendelser af disse kemikalier under bestemte betingelser ikke kan kontrolleres, 
kan sikkerheden for menneskers sundhed kun sikres ved at begrænse anvendelsen af de 
pågældende stoffer og præparater. Dette gælder især forbrugernes anvendelse heraf. 

Anvendelsesområde 

Toluen anvendes som råvare ved fremstilling af benzen og en lang række andre kemikalier 
(f.eks. benzoesyre, nitrotoluener, tolyldiisocyanater samt farvestoffer, lægemidler, 
tilsætningsstoffer til levnedsmidler, plast osv.). Som følge af stoffets opløsningsevne kan det 
være til stede i forbrugerprodukter, herunder aerosoler til brug i husholdningen, malinger, 
lakker, klæbestoffer og lim. Toluen er særlig farlig, når stoffet indåndes. 

TCB anvendes først og fremmes som et mellemprodukt ved fremstillingen af herbicider og 
som et procesopløsningsmiddel i lukkede systemer. Desuden anvendes TCB i mindre omfang 
som opløsningsmiddel, farvestofbærer og korrosionsinhibitor. 

Kommissionens forslag 

På grundlag af risikovurderingerne og de anbefalede risikoreduktionsstrategier foreslår 
Kommissionen at begrænse markedsføring og anvendelse af toluen, TCB og præparater 
indeholdende disse stoffer. 

Ordførerens anbefaling 

Det foreslåede direktiv vil næppe medføre problemer for industri og handel, eftersom 
anvendelsen af toluen og TCB i øjeblikket er på retur i de pågældende tilfælde og 
virksomhederne allerede har udviklet alternativer. 

Da de fordele, der kan opnås med forslaget, betyder, at menneskers sundhed og miljøet 
beskyttes, og kun er forbundet med ringe omkostninger, og da ordføreren fra de involverede 
parter ikke har fået forelagt andre oplysninger herom, der kunne pege i modsat retning, 
foreslås det at godkende det foreliggende direktiv i uændret form. 
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