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Eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  
leadott szavazatok többsége 

 **I. Együttműködési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 *** Hozzájárulási eljárás  
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben 

 ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 

 II. Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához 

 III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)  
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához 
 

 
(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) 
 

 
 
 
 

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez 

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. 
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET 

a toluol és triklór-benzol forgalomba hozásának és felhasználásának korlátozásairól 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról (a 76/769/EGK 
irányelv huszonnyolcadik módosítása) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett európai bizottsági javaslatra 
(COM(2004)0320)1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyeknek 
megfelelően a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0030/2004), 

– tekintettel Eljárási Szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2004), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, 

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani szándékozik vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni, 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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INDOKOLÁS 

 

Háttér 
 
Ennek az irányelvnek a célja a toluolra és a triklór-benzolra (TKB) vonatkozó harmonizált 
rendelkezések bevezetése az EK-Szerződés 95. cikkének megfelelően a belső piac működése 
és magas szintű egészségügyi és környezetvédelmi színvonal biztosítása érdekében. 
 
A toluol és a TKB egészségügyi és környezeti kockázatait a létező vegyi anyagok környezeti 
kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK rendelet keretében értékelték. 
A kockázatértékelésekből az derült ki, hogy a toluol és a TKB okozta egészségügyi 
kockázatokat csökkenteni kell.  
 
Mivel ezen vegyi anyagok bizonyos felhasználásait bizonyos körülmények között nem lehet 
ellenőrizni, ezért az emberi egészség védelmét csak az érintett anyagok és készítmények 
korlátozásával lehet biztosítani. Ez különösen a fogyasztók általi felhasználásra vonatkozik. 
 
Felhasználási terület 
 
A toluolt  a benzol és számos egyéb vegyi anyag (pl. benzoesav, nitro-toluol, tolil-diizocianát, 
valamint festékek, gyógyszerek, élelmiszeradalékok és műanyagok) előállítása során 
használják fel nyersanyagként. Jó oldóképessége miatt a toluol fogyasztói termékekben, 
beleértve a háztartási aeroszolokat, festékeket, lakkokat és ragasztókat, is előfordulhat. A 
toluol különösen akkor veszélyes, ha belélegzik. 
 
A TKB-t főként a gyomirtók előállítása során köztes termékként és zárt rendszerekben 
folyamatoldószerként használják. Ezenkívül a TKB-t még más kisebb jelentőségű célokra is 
felhasználják oldószerként, festékanyag-hordozóként és korróziógátló anyagként. 
 
A Bizottság javaslata 
 
A kockázatértékelések és az ajánlott kockázatkorlátozási stratégiák alapján a Bizottság a 
toluol, a TKB és az ezeket az anyagokat tartalmazó készítmények forgalomba hozásának és 
felhasználásának korlátozását javasolja.  
 
Az előadó ajánlása 
 
A javasolt irányelv aligha okozhat problémákat az ipar és a kereskedelem számára, mivel a 
toluol és a TKB felhasználása az érintett esetekben jelenleg csökken és a vállalatok már 
kidolgoztak alternatívákat.  
 
Mivel a javasolt irányelvvel elért haszon az emberi egészség és a környezet javát szolgálná, a 
költségigény pedig feltehetőleg csekély, továbbá az előadó nem rendelkezik az ezen 
tényállásra vonatkozó ezzel ellentétes állásfoglalással az érintettek részéről, ezért a 
beterjesztett irányelvet változtatások nélkül javasolják. 
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