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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra 
nodoto balsu vairākums 

 **I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 **II Sadarbības procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 *** Piekrišanas procedūra 
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā 

 ***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums) 
nodoto balsu vairākums 

 ***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju 
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju 

 ***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums) 
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu 

 
(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata) 
 

 
 
 
 

Grozījumi normatīvā tekstā  

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā slīprakstā 
tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti 
labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas 
teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi 
jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par toluola un 
trihlorbenzola tirdzniecības un lietošanas ierobežojumiem (Direktīvas NR. 76/769/EEK 
divdesmit astotais grozījums) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Koplēmuma procedūra — pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2004)0320)1, 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, atbilstīgi kuram Komisija 
iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0030/2004), 

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2004), 

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar norādītajiem grozījumiem; 

2. prasa Komisijai vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā ir paredzējusi savu priekšlikumu 
būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai. 

                                                 
1 “Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts. 
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PAMATOJUMS 

 
Īss situācijas raksturojums 
 
Šīs direktīvas mērķis ir ieviest saskaņotus noteikumus attiecībā uz toluolu un trihlorbenzolu 
(TCB) , lai atbilstoši EK līguma 95. pantam garantētu iekšējā tirgus darbību, vienlaicīgi 
nodrošinot augstu veselības un vides aizsardzības līmeni. 
 
Ar toluolu un TCB saistītais apdraudējums veselībai un videi tika novērtēts, īstenojot 
Direktīvu (EEK) Nr. 793/93 par otrreizējo ķīmisko izejvielu  ar vidi saistīto briesmu 
uzraudzību un novērtēšanu. No apdraudējuma novērtējuma izrietēja, ka ir nepieciešams 
samazināt ar toluolu un TCB saistīto veselības apdraudējumu.  
 
Tā kā šo ķīmisko vielu konkrēta izmantošana, ņemot vērā atsevišķus nosacījumus, nevar tikt 
uzraudzīta, cilvēku veselības nodrošināšanu var garantēt, tikai ierobežojot attiecīgo vielu un to 
maisījumu lietošanu. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad šīs vielas lieto patērētāji. 
 
Izmantošanas joma 
 
Toluolu izmanto kā izejvielu benzola un daudzu citu ķīmikāliju (piemēram, benzoskābes, 
nitrotoluola, tolildisocināta, kā arī krāsvielu, zāļu, pārtikas produktu piedevu, sintētisku vielu) 
ražošanai. Lielās šķīdības dēļ toluols var atrasties daudzos patērētājiem paredzētajos 
ražojumos, tostarp sadzīves aerosolos, krāsās, lakās un līmēs. It īpaši bīstams toluols ir tad, ja 
tas tiek ieelpots. 
 
TCB galvenokārt izmanto kā starpproduktu herbicīdu ražošanai un kā katalizatoru slēgtās 
sistēmās. Turklāt TCB vēl ir citi pakārtoti izmantošanas mērķi — to izmanto kā šķīdinātāju, 
krāsvielu klājēju un pret koroziju aizsargājošu vielu. 
 
Komisijas priekšlikums 
 
Pamatojoties uz apdraudējuma novērtējumiem un ieteikto apdraudējuma ierobežošanas 
stratēģiju, Komisija ir iesniegusi priekšlikumu ierobežot toluola, TCB un šo vielu saturošu 
maisījumu tirdzniecību un lietošanu.  
 
Referenta ieteikums 
 
Ieteiktā direktīva nevarētu radīt nekādas problēmas rūpniecībā un tirdzniecībā, tā kā toluola 
un TCB lietošana attiecīgajos gadījumos pašreiz samazinās, un uzņēmumi jau ir izstrādājuši 
tiem alternatīvas vielas.  
 
Tā kā ar ieteikto direktīvu panāktais pozitīvais guvums uzlabotu cilvēku veselības un vides 
aizsardzību, izdevumi nevarētu būt lieli un referentam nav iesniegti procesā iesaistīto 
atzinumi, kas būtu pretrunā ar šeit izklāstītajiem apstākļiem, tiek ieteikts pieņemt šo direktīvu, 
neizdarot grozījumus. 
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