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PR_COD_1app 
 
 

Procedūrų sutartiniai ženklai  

 * Konsultacijų procedūra 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 *** Pritarimo procedūra 
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus 

 ***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 ***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 ***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui 

 
(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.) 
 

 
 
 
 

Teisės akto pataisymai 

Parlamento pataisytas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).  Šiems pasiūlytiems pataisymams atlikti būtinas atitinkamų 
skyrių sutikimas. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISINĖS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, susijusios su tolueno ir 
trichlorbenzeno pardavimo ir naudojimo apribojimais (Direktyvos 76/769/EEB dvidešimt 
aštuntasis pakeitimas) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(200400320)1, 

– atsižvelgdamas į EB Sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, kurių pagrindu Komisija 
pateikė Parlamentui pasiūlymą (C6-0030/2004), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2004), 

1. Pritaria Komisijos pasiūlymui; 

2. Ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ši ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba pakeisti jį kitu 
tekstu; 

3. Įpareigoja Pirmininką perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

                                                 
1 Dar neskelbtas Oficialiajame leidinyje. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 
Papildoma informacija 
 
Šia direktyva ketinama diegti suderintas nuostatas dėl tolueno ir trichlorbenzeno (TCB) 
naudojimo, siekiant, kaip numatyta EB Sutarties 95 straipsnyje, užtikrinti aukštą sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygį bei apsaugoti vidaus rinkos veikimą. 
 
Tolueno ir TCB grėsmė sveikatai ir aplinkai buvo įvertinta Reglamente (EEB) Nr. 793/93, kurio 
tikslas – įvertinti ir kontroliuoti grėsmę, susijusią su esamomis cheminėmis medžiagomis. 
Atlikus grėsmės analizę paaiškėjo, kad tolueno ir TCB grėsmė sveikatai turi būti sumažinta.  
 
Kadangi tam tikrų šių cheminių medžiagų naudojimo būdų esant tam tikroms aplinkybėms 
kontroliuoti negalima, užtikrinti žmonių sveikatos apsaugą galima tik apribojus šių medžiagų 
naudojimą ir gamybą. Aptariamosios priežiūros priemonės ypač turi būti taikomos plataus 
vartojimo prekėms. 
 
Naudojimo sritis 
 
Toluenas yra naudojamas kaip žaliava benzeno ir daugelio kitų cheminių medžiagų (pvz., 
benzoinių rūgščių, nitrotolueno, toluilendiizocianato, dažų, vaistų, maisto priedų, plastmasės) 
gamybai. Dėl tirpinamųjų savybių toluenas gali būti naudojamas gaminant plataus naudojimo 
prekes, įskaitant buityje naudojamus aerozolius, dažus, laką ir klijus. Toluenas yra ypač 
pavojingas, kai jo įkvepiama. 
 
TCB yra daugiausiai naudojamas kaip tarpinis produktas herbicidų gamyboje ir kaip tirpiklis 
procesų, vykstančių uždarose sistemose, metu. Be to, TCB naudojamas ir šalutiniais tikslais kaip 
tirpiklis, dažiklių nešiklis, korozijos lėtinamoji medžiaga. 
 
Komisijos pasiūlymas 
 
Remdamasi grėsmės įvertinimo analize ir pasiūlytomis rizikos apribojimo strategijomis Komisija 
siūlo riboti tolueno, TCB ir preparatų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, pardavimą ir 
naudojimą.   
 
Pranešimo rengėjo pasiūlymas 
 
Pasiūlyta direktyva neturėtų kelti problemų pramonei ir prekybai, kadangi tolueno ir TCB 
minėtais atvejais naudojama mažiau ir įmonės jau yra numačiusios alternatyvas.  
 
Kadangi pasiūlyta direktyva būtų naudinga žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugai ir jai 
įgyvendinti nereikėtų didelių išlaidų, o pranešėjui nebuvo išsakyta jokių prieštaringų nuostatų, 
pasiūlytą direktyvą siūloma priimti be jokių pakeitimų. 
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