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PR_COD_1app 
 
 

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα 

 * ∆ιαδικασία διαβούλευσης 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 **II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 *** Σύµφωνη γνώµη 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ 

 ***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων 

 ***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης 
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης 

 ***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση) 
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου 

 
(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή) 
 

 
 
 
 

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο 

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για 
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε µια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 6 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
που αφορά τους περιορισµούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης του τολουολίου και 
τριχλωροβενζολίου (εικοστή όγδοη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(∆ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο (COM(2004)0320)1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0030/2004), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίµων (A6-0000/2004), 

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου γνωµοδότηση, αν προτίθεται να 
τροποποιήσει ουσιαστική την πρότασή της ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και 
στην Επιτροπή.

                                                 
1 ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ιστορικό 

Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι η εισαγωγή εναρµονισµένων διατάξεων όσον αφορά το 
τολουόλιο και το τριχλωροβενζόλιο (TCB), προκειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΚ να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε την εγγύηση ενός 
υψηλού επιπέδου υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Οι κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον του τολουολίου και του TCB αξιολογήθηκαν στο 
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των 
περιβαλλοντικών κινδύνων χηµικών αποβλήτων. Οι αξιολογήσεις του κινδύνου κατέδειξαν  
ότι είναι αναγκαίο να µειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία που απορρέουν από το τολουόλιο 
και το TCB. 

Λόγω του ότι ορισµένες χρήσεις αυτών των χηµικών ουσιών δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν 
υπό ορισµένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ανθρώπινης 
υγείας µόνο µε έναν περιορισµό της χρησιµοποίησης των εν λόγω ουσιών και 
παρασκευασµάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για χρήσεις από τους καταναλωτές. 

Πεδίο χρήσης 

Το τολουόλιο χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη κατά την παραγωγή βενζολίου και µεγάλου 
αριθµού άλλων χηµικών ουσιών. (π.χ. βενζοϊκού οξέος, νιτροτολουολίων, διισοκυανικών 
τολυλίων, καθώς και χρωστικών ουσιών, φαρµακευτικών προϊόντων, πρόσθετων υλών 
τροφίµων, πλαστικών). Λόγω της διαλυτικής του ισχύος, το τολουόλιο µπορεί να υπάρχει σε 
καταναλωτικά αγαθά συµπεριλαµβανοµένων των αερολυµάτων οικιακής χρήσης, χρωµάτων, 
βερνικιών και κολών. Το τολουόλιο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν γίνει εισπνοή του. 

Το TCB χρησιµοποιείται κυρίως ως ενδιάµεσο προϊόν για την παραγωγή ζιζανιοκτόνων και 
ως διαλύτης διαδικασίας σε κλειστά συστήµατα. Πέραν αυτών έχει το TCB και άλλες 
υποδεέστερες χρήσεις ως διαλύτης, φορέας χρωστικών ουσιών και ως ανασχετικό διάβρωσης. 

Πρόταση της Επιτροπής 

Στη βάση των αξιολογήσεων κινδύνου και των συνισταµένων στρατηγικών περιορισµού του 
κινδύνου η Επιτροπή προτείνει να περιοριστεί η κυκλοφορία και χρήση του τολουολίου, του 
ΤCB και σκευασµάτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες. 

Σύσταση του εισηγητού 

Η προτεινόµενη οδηγία δεν συνεπάγεται για τη βιοµηχανία και το εµπόριο προβλήµατα λόγω 
το ότι η χρήση τολουολίου και ΤCB οπισθοχωρεί επί του παρόντος στις σχετικές περιπτώσεις 
και οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις. 

Λόγω του ότι το µε την προτεινόµενη οδηγία το επιδιωκόµενο όφελος θα αποβεί προς όφελος 
της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, το σχετικό κόστος είναι µικρό 
και ο εισηγητής δεν διαθέτει περαιτέρω αντιτιθέµενες γνωµοδοτήσεις όσον αφορά αυτά τα 
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πραγµατικά περιστατικά, προτείνεται η έγκριση της παρούσας οδηγίας χωρίς τροποποιήσεις.  
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