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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarandet 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **I Samarbetsförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 *** Samtyckesförfarandet 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget 

 ***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 ***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 ***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet 

 
(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.) 
 

 
 

Ändringsförslag till lagtexter 

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av 
utsläppande på marknaden och användning av toluol och triklorbensen 
(tjugoåttonde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG) 
(KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD)) 

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2004)0320)1, 

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0030/2004), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-…/2004). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt. 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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MOTIVERING 

Bakgrund 
 
Målet med detta direktiv är att införa harmoniserade bestämmelser om toluen och 
triklorbensen, så att man i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget skall kunna garantera en 
fungerande inre marknad samt en hög skyddsnivå när det gäller hälsa och miljö. 
 
De risker för vilka hälsa och miljö utsätts genom toluen och triklorbensen har bedömts enligt 
förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen. 
Vid riskbedömningarna konstaterades ett behov av att minska de hälsorisker som orsakas av 
toluen och triklorbensen. 
 
Då vissa användningar av dessa kemikalier under vissa omständigheter inte kan kontrolleras 
kan skyddet av människors hälsa endast säkerställas genom en begränsning av användningen 
av berörda ämnen och beredningar, särskilt konsumenternas användning av dem. 
 
Användningsområde 
 
Toluen används som utgångsmaterial vid framställning av bensen och en mängd andra 
kemikalier (t.ex. bensoesyra, nitrotoluen, tolyldiisocyanater, samt färgämnen, läkemedel, 
livsmedelstillsatser, plast, osv). På grund av sina lösningsegenskaper kan toluen finnas i 
konsumtionsprodukter, inbegripet hushållsaerosoler, färger, fernissor, lim och klister. Toluen 
är särskilt farligt om det inandas. 
 
Triklorbensen uppträder huvudsakligen som en övergångsprodukt vid framställning av 
herbicider och som lösningsmedel i slutna system. Triklorbensen har dessutom andra mindre 
användningar som lösningsmedel, färgbärare och rostskyddsmedel. 
 
Kommissionens förslag 
 
På grundval av riskbedömningarna och de föreslagna riskminskningsstrategierna föreslår 
kommissionen att utsläppandet på marknaden och användningen av toluen, triklorbensen och 
beredningar som innehåller dessa ämnen begränsas.  
 
Föredragandens rekommendation 
 
Det föreslagna direktivet torde inte medföra några större problem för industri och handel, 
eftersom användningen av toluen och triklorbensen är i avtagande i de berörda fallen och 
företagen redan utvecklat alternativ.  
 
Eftersom det föreslagna direktivet skulle gagna skyddet av människors hälsa och miljön, 
kostnaderna torde vara låga och inga motsatta synpunkter från berörda parter kommit till 
föredragandens kännedom, föreslår han att föreliggande direktiv antas utan ändringar. 
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