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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 **II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 *** Instemming 
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt 

 ***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst 

 
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.) 
 

 
 
 
 

Amendementen op wetsteksten 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en trichloorbenzeen 
(achtentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) 
(COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0320)1, 

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0030/2004), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2004), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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TOELICHTING 

Achtergrond 

Het doel van deze richtlijn is de invoering van geharmoniseerde bepalingen voor tolueen en 
trichloorbenzeen (TCB), om overeenkomstig artikel 95 van het EG-Verdrag het functioneren van 
de interne markt met inachtneming van een hoog beschermingsniveau op het gebied van 
volksgezondheid en milieu, te waarborgen. 

De risico's voor gezondheid en milieu van tolueen en TCB zijn in het kader van verordening 
(EEG) 793/93 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen 
geëvalueerd. Uit de beoordeling van de risico's bleek dat de van tolueen en TCB uitgaande 
gezondheidsrisico's moeten worden verminderd. 

Omdat bepaalde toepassingen van deze chemische stoffen onder bepaalde voorwaarden niet 
kunnen worden gecontroleerd, kan de bescherming van de volksgezondheid alleen door een 
beperking van het gebruik van deze stoffen en preparaten worden gewaarborgd. Dat geldt met 
name voor het gebruik door consumenten. 

Toepassingsgebied 

Tolueen wordt als grondstof bij de productie van benzeen en een groot aantal andere stoffen (b.v. 
benzoëzuur, nitrotolueen, tolyldi-isocyanaat alsmede kleurstoffen, geneesmiddelen, additieven 
voor levensmiddelen, kunststof) gebruikt. Op grond van zijn oplossend vermogen kan tolueen in 
consumentenartikelen, zoals spuitbussen, verf, lak en lijm voorkomen. Tolueen is vooral 
gevaarlijk wanneer het wordt ingeademd. 

TCB wordt voornamelijk als tussenproduct bij de vervaardiging van 
onkruidbestrijdingsmiddelen en als procesoplossingsmiddel in gesloten systemen gebruikt. 
Bovendien heeft TCB nog andere minder belangrijke gebruiksmogelijkheden, zoals 
oplossingsmiddel, kleurstofdrager en roestwerend middel. 

Voorstel van de Commissie 

Op grond van de beoordeling van de risico's en de aanbevolen strategieën voor de beperking van 
het risico stelt de Commissie voor het in de handel brengen en het gebruik van tolueen, TCB en 
preparaten met deze stoffen te beperken. 

Aanbeveling van de rapporteur 

De voorgestelde richtlijn zal de industrie en de handel nauwelijks problemen opleveren, omdat 
het gebruik van tolueen en TCB in desbetreffende gevallen thans terugloopt en de 
ondernemingen reeds alternatieven hebben ontwikkeld. 

Omdat het met de voorgestelde richtlijn bereikte nut ten goede zal komen aan de bescherming 
van de volksgezondheid en het milieu, de kosten waarschijnlijk gering zijn en de rapporteur ook 
geen tegenstrijdige standpunten van de betrokkenen bekend zijn, wordt voorgesteld onderhavige 
richtlijn zonder wijzigingen goed te keuren. 
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