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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 
                večina oddanih glasov 
 **I Postopek sodelovanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 **II Postopek sodelovanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 *** Postopek privolitve 
                absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 

navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU 

 ***I Postopek soodločanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 ***II Postopek soodločanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 ***III Postopek soodločanja (tretja obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila 
 
(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.) 
 

 
 
 
 

Spremembe zakonodajnega besedila 

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.  
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 
 
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejitvah pri trženju in uporabi 
toluena in triklorobenzena (osemindvajseti predlog spremembe direktive Sveta 
76/769/EGS) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2004)0320)1, 

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0030/2004), 

– ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A6-0000/2004), 

1. odobri predlog Komisije; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

                                                 
1 Še ni bilo objavljeno v UL. 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Ozadje 
 
Cilj te direktive je predstaviti usklajene določbe v zvezi s toluenom in triklorobenzenom 
(TCB), tako da se v skladu s členom 95 Pogodbe zaščiti notranji trg in hkrati zagotovi visoka 
raven varovanja zdravja in okolja. 
 
Zdravstvena in okoljska tveganja, ki jih povzročata toluen in TCB, so se ocenila v okviru 
Uredbe (EGS) št. 793/93 o oceni in nadzoru tveganj obstoječih snovi. Ocene tveganj so 
pokazale, da je potrebno zmanjšati zdravstvena tveganja, ki jih povzročata toluen in TCB. 
 
Glede na dejstvo, da se določena uporaba teh kemikalij ne more nadzirati pod določenimi 
pogoji, se lahko varnost v smislu zdravja ljudi zagotavlja le z omejevanjem uporabe teh snovi 
in njihove priprave. To še posebej velja za uporabo potrošnikov. 
 
Področja uporabe 
 
Toluene se uporablja kot surovina za pripravo benzola in kot ena izmed sestavin drugih 
kemikalij (npr. benzojeve kisline, nitrotoluenov, tolil-diisocianatov kot tudi barvil, zdravil, 
dodatkov k hrani, plastike itn.) Zaradi svoje topilne moči je toluen lahko prisoten v 
potrošniških izdelkih, vključno z gospodinjskimi razpršili, barvami, laki in lepili. Toluen je še 
posebej nevaren ob vdihovanju. 
 
TCB se v večji meri uporablja kot vmesni produkt v proizvodnji herbicidov in kot topilo v 
postopku zaprtih sistemov. Poleg tega se TCB v manjši meri uporablja kot topilo, nosilec barv 
in antikorozijsko sredstvo. 
 
Predlog Komisije 
 
Komisija na podlagi ocen tveganj in predlaganih strategij za zmanjšanje tveganja predlaga, da 
se omeji trženje in uporaba toluena in TCB ter priprave, ki ju vsebujejo. 
 
Priporočilo poročevalca 
 
Predlagana direktiva bi za industrijo ali trgovino povzročila manj težav, saj se uporaba 
toluena in TCB v zadevnih primerih zmanjšuje, podjetja pa so že razvila alternative. 
 
Predlagana direktiva se naj sprejme brez predlogov sprememb, saj pomeni pozitiven 
prispevek k varovanju zdravja ljudi in okolja in to z nizkimi stroški, poleg tega pa 
poročevalec s tem v zvezi ni prejel nasprotnih opomb. 
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