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Legenda 
PR_COD_1app 
 
 

Označenie postupov 

  
        *     Konzultačný postup  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **I Postup spolupráce (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **II Postup spolupráce (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 *** Postup súhlasu  
                 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 

upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ 

 ***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 ***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície  

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 ***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu 
 
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.) 

 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.  
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa obmedzení a 
používania toluénu a trichlórbenzénu (28. zmena a doplnok smernice Rady 76/769/EHS) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0320)1 

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C6-0030/2004), 

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2004), 

1. Schvaľuje návrh Komisie; 

2. Vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom; 

3. Poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnený v Úradnom vestníku. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Východiská 
 
Cieľom tejto smernice je vypracovať zosúladené ustanovenia v súvislosti s toluénom a 
trichlórbenzénu (TCB) a tak ochrániť vnútorný trh a súčasne zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany zdravia a životného prostredia podľa článku 95 Zmluvy o ES. 
 
Vyhodnotenie ohrozenia zdravia a životného prostredia toluénom a TCB sa vykonalo v súlade 
so smernicou (EHS) č. 793/93 o hodnotení a kontrole rizík existujúcich látok. Toto 
hodnotenie poukázalo na potrebu znížiť mieru ohrozenia zdravia v dôsledku používania 
toluénu a TCB. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré spôsoby využitia týchto chemikálií sa za určitých 
podmienok nedajú kontrolovať, bezpečnosť v oblasti ľudského zdravia sa dá zabezpečiť 
výlučne obmedzením používania daných látok a prípravkov. Týka sa to najmä oblasti 
spotrebiteľského využitia. 
 
Oblasti využitia 
 
Toluén sa využíva ako surovina pri výrobe benzénu ako aj niekoľkých ďalších chemikálií 
(napr. kyselina benzoová, nitrotoluény, tolyl diisocianáty, ako aj farbivá, farmaceutiká, 
potravinové prídavky, plasty atď.). Toluén sa dá vďaka svojej rozpúšťacej schopnosti využiť 
v spotrebiteľských výrobkoch, vrátane v domácnosti používaných aerosóloch, farbách, 
glazúrach, glejoch a lepidlách. Mimoriadne nebezpečný je toluén pri jeho vdýchnutí. 
 
TCB sa využíva predovšetkým ako medziprodukt pri výrobe herbicídov a ako procesné 
rozpúšťadlo v uzavretých systémoch. Okrem toho sa TCB v malej miere využíva ako 
rozpúšťadlo, nosič farbiva a ako korózny inhibítor. 
 
Návrh Komisie 
 
Na základe vyhodnotení rizík a odporúčaných stratégií na zníženie rizík Komisia navrhuje 
obmedzenie predaja a používania toluénu, TCB, ako aj prípravkov, ktoré ich obsahujú. 
 
Odporúčanie spravodajcu 
 
Navrhovaná smernica by nemala spôsobiť veľa problémov v oblasti priemyslu alebo obchodu, 
pretože v spomenutých prípadoch dochádza k znižovaniu využitia toluénu a TCB a 
spoločnosti už vyvinuli alternatívne spôsoby v súvislosti s používaním týchto látok. 
 
Keďže navrhovaná smernica prinesie úžitok v oblasti ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia pri nízkych nákladoch a okrem toho zúčastnené strany nepredložili spravodajcovi 
žiadne námietky, navrhuje sa, aby sa táto smernica prijala bez pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu. 
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