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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit 

 * Kuulemismenettely  
yksinkertainen enemmistö 

 **I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 **II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 *** Hyväksyntämenettely 
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia 

 ***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 ***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 ***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi 

 
(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.) 
 

 
 
 
 

Tarkistukset säädösehdotukseen 

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tolueenin ja 
triklooribentseenin markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista (neuvoston 
direktiivin 76/769/ETY kahdeskymmeneskahdeksas muutos) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2004)0320)1, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0030/2004), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2004), 

1. hyväksyy komission ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä. 
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PERUSTELUT 
 
Johdanto 
 
Tämän direktiivin tavoitteena on tolueenia ja triklooribentseeniä (TCB) koskevien 
yhdenmukaistettujen säännösten käyttöönotto, jotta voidaan taata sisämarkkinoiden toimivuus 
ja samalla korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu. 

Tolueenin ja triklooribentseenin terveys- ja ympäristöriskit arvioitiin olemassa olevien 
aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 793/93. Riskinarviointien tulokset osoittivat, että on välttämätöntä vähentää tolueenin ja 
triklooribentseenin aiheuttamia terveysriskejä. 

Koska näiden kemikaalien tietynlaisia käyttötapoja ei tietyissä olosuhteissa voida valvoa, 
voidaan ihmisten terveys taata vain rajoittamalla kyseisten aineiden ja valmisteiden käyttöä. 
Tämä koskee erityisesti sellaisia käyttötarkoituksia, joissa käyttäjänä on kuluttaja. 

Käyttötarkoitukset 

Tolueenia käytetään raaka-aineena tuotettaessa bentseeniä ja lukuisia muita kemikaaleja 
(esim. bentsoehappoa, nitrotolueenejä, tolyylidi-isosyanaatteja sekä väriaineita, lääkkeitä, 
elintarvikkeiden lisäaineita, muoveja jne.). Liuotuskykynsä vuoksi tolueenia voi esiintyä 
kulutustavaroissa, kuten kotitalousaerosoleissa, maaleissa, lakoissa, sideaineissa ja liimoissa. 
Erityisen vaarallista tolueeni on sisään hengitettynä. 

Triklooribentseeniä (TCB) käytetään lähinnä välituotteena kasvintorjunta-aineiden 
valmistuksessa ja prosessiliuottimena suljetuissa järjestelmissä. Lisäksi TCB:tä käytetään 
vähäisemmissä määrin liuottimena, värien kantaja-aineena ja syöpymisenestoaineena. 

Komission ehdotus 

Riskinarviointien ja suositeltujen riskienvähennysstrategioiden pohjalta komissio ehdottaa 
tolueenin, TCB:n ja niitä sisältävien valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön 
rajoittamista. 

Esittelijän suositus 

Ehdotetun direktiivin ei pitäisi aiheuttaa merkittäviä ongelmia teollisuudelle tai kaupalle, 
koska tolueenin ja TCB:n käyttö on vähenemässä kyseisissä tapauksissa ja yritykset ovat jo 
kehittäneet niille vaihtoehtoja. 

Koska ehdotetulla direktiivillä saavutettu hyöty koituisi ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun hyväksi, koska kustannukset olisivat vähäiset ja koska asianomaiset tahot eivät 
esittelijän tietojen mukaan ole asiasta eri mieltä, esittelijä ehdottaa että direktiivi hyväksytään 
ilman tarkistuksia. 
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