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PR_COD_1app 
 
 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 
Maioria dos votos expressos 

 **I Processo de cooperação (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 **II Processo de cooperação (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 *** Parecer favorável 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE 

 ***I Processo de co-decisão (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 ***II Processo de co-decisão (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 ***III Processo de co-decisão (terceira leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum 

 
(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão) 
 

 

Alterações a textos legais 

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados. 
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação 
da colocação no mercado e da utilização de tolueno e triclorobenzeno (vigésima-oitava 
alteração da Directiva 76/769/CEE do Conselho) 
(COM(2004) 0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Processo de co-decisão: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004) 0320)1, 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0030/2004), 

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2004), 

1. Aprova a proposta da Comissão; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão. 

                                                 
1 Ainda não publicada em JO. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Antecedentes 

A presente directiva tem por objectivo estabelecer disposições harmonizadas relativamente ao 
tolueno e ao TCB, salvaguardando assim o mercado interno e garantindo ao mesmo tempo um 
elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente, em conformidade com o artigo 
95.º do Tratado. 

Os riscos para a saúde e o ambiente decorrentes do tolueno e do TCB foram avaliados no 
âmbito do Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho relativo à avaliação e ao controlo dos 
riscos ambientais associados às substâncias químicas existentes. Esta avaliação concluiu pela 
necessidade de reduzir os riscos para a saúde decorrentes do tolueno e do TCB. 

Uma vez que não é possível controlar certas utilizações de produtos químicos em 
determinadas condições, a segurança para a saúde pública apenas poderá ser garantida 
mediante a proibição do uso das substâncias e preparações em causa. Tal aplica-se, em 
particular, a utilizações por parte dos consumidores. 

Âmbito de aplicação 

O tolueno é utilizado como matéria-prima na produção de benzeno e de uma variedade 
considerável de outros produtos químicos (por exemplo, ácido benzóico, nitrotoluenos,  tolil-
diisocianatos, bem como corantes, produtos farmacêuticos, aditivos alimentares, plásticos). 
Devido às suas excelentes características como solvente, o tolueno pode estar presente em 
produtos de consumo, incluindo aerossóis de uso doméstico, tintas, vernizes, adesivos e colas. 
Quando respirado, o tolueno revela-se particularmente perigoso. 

O triclorobenzeno (TCB) é predominantemente utilizado como produto intermediário no 
fabrico de herbicidas e como solvente de processo em sistemas fechados. Além destes, o TCB 
tem outros usos menores como solvente, veículo de pigmentos e inibidor de corrosão. 

Proposta da Comissão 

Com base nas avaliações de risco e nas estratégias de redução dos riscos recomendadas, a 
Comissão propõe restringir a colocação no mercado e a utilização de tolueno, TCB e de 
preparações que os contenham. 

A presente proposta de directiva deverá apenas colocar problemas mínimos à indústria ou ao 
comércio, uma vez que a utilização de tolueno e de TCB está a diminuir nos casos em 
apreciação e as empresas já desenvolveram alternativas. 

Uma vez que a presente proposta de directiva seria benéfica em termos de protecção da saúde 
humana e do ambiente, a custos reduzidos, e atendendo a que o relator não dispõe, além disso, 
de pareceres contraditórios das partes interessadas, propõe-se a aprovação da presente 
directiva sem alterações.
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