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Wprowadzanie do obrotu i stosowanie toluenu i trichlorobenzenu ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady dotyczącej ograniczenia wprowadzania do obrotu i stosowania toluenu
i trichlorobenzenu (dwudziesta ósma zmiana dyrektywy Rady 76/769/EWG) (COM(2004)0320

— C6-0030/2004 — 2004/0111(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)
0320) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła projekt
Parlamentowi (C6-0030/2004),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0005/2005),

1. zatwierdza projekt Komisji w zmienionej wersji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do tego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC1-COD(2004)0111

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 kwietnia 2005 r.
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/…/WE w sprawie ograniczeń
we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu toluenu i trichlorobenzenu (zmieniającej po raz dwu-

dziesty ósmy dyrektywę Rady 76/769/EWG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

mając na uwadze co następuje:

1) w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyk
stwarzanych przez istniejące substancje (3) została dokonana ocena zagrożeń, jakie stwarzają dla zdro-
wia i środowiska naturalnego toluen i trichlorobenzen (TCB). Ocena ryzyka ujawniła potrzebę zmniej-
szenia tych zagrożeń, a Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska Naturalnego
(CSTEE) potwierdził te wnioski.

(1) Dz.U. C …

(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r.
(3) Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
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(2) W zaleceniu Komisji 2004/394/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii
zmniejszania ryzyka dla następujących substancji: acetonitryl; akrylamid; akrylonitryl; kwas akrylowy; butadien;
fluorowodór; nadtlenek wodoru; kwas metakrylowy; metakrylan metylu; toluen; trichlorobenzen (1), przyjętym
w ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93, przedstawiona została propozycja strategii zmniejszenia
zagrożeń stwarzanych przez toluen i TCB, wraz z zaleceniem wprowadzenia ograniczeń w celu zmniej-
szenia ryzyka wynikającego z niektórych zastosowań tych substancji chemicznych.

(3) Ograniczenie wprowadzania do obrotu oraz stosowania toluenu i TCB okazuje się niezbędne dla
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

(4) Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowa-
dzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (2) powinna zostać
odpowiednio zmieniona.

(5) Niniejsza dyrektywa ma na celu wprowadzenie ujednoliconych przepisów w odniesieniu do toluenu
i TCB, służących ochronie rynku wewnętrznego poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, zgodnie z postanowieniami art. 95 Traktatu.

(6) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na przepisy wspólnotowe ustanawiające minimalne wymagania
w zakresie ochrony pracowników, takie jak dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r.
w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu
pracy (3) oraz dyrektywy szczegółowe wydane na podstawie tej dyrektywy, w szczególności dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/37/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników
przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
miejscu pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/
EWG) (4) oraz dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu
pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (5),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG został zmieniony, tak jak ustanowiono w załączniku do niniejszej
dyrektywy.

Artykuł 2

1. Do … (*) Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne dla zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą. Bezzwłocznie przekazują
one Komisji teksty tych przepisów, a także tabelę korelacji pomiędzy przyjętymi przepisami a niniejszą
dyrektywą.

Przepisy te mają zastosowanie począwszy od … (**).

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie to powinno zostać dołączone w momencie ich urzędowej publikacji. Państwa Członkowskie
decydują o sposobie zamieszczenia odniesienia.

2. Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji tekst najważniejszych przepisów prawa krajowego przy-
jętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

(1) Dz.U. L 144 z 30.4.2004, str. 75. Corrigendum: Dz.U. L 199 z 7.6.2004, str. 41.
(2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/98/WE (Dz.U. L 305

z 1.10.2004, str. 63).
(3) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.
(4) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, str. 50. Corrigendum: Dz.U. L 229 z 29.6.2004, str. 23.
(5) Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.
(*) Dwanaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
(**) Osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
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Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dwudziestym dniu po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w, dnia

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Następujące punkty [XX] do [XX] zostały dodane do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG:

[XX].
Toluen
CAS Nr 108-88-3

Nie może być wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub składnik prepa-
ratów w stężeniu równym lub wyższym niż 0,1% masy w klejach i farbach w rozpylaczu
przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.

[XX].
Trichlorobenzen
CAS Nr 120-82-1

Nie może być wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub składnik prepa-
ratów w stężeniu równym lub wyższym niż 0,1% masy bez względu na zastosowanie, za
wyjątkiem zastosowania:

— jako produkt pośredni syntezy lub
— jako rozpuszczalnik w zamkniętych chemicznych zastosowaniach do reakcji chlorowa-

nia lub
— dla celów produkcji 1, 3, 5 - trinitro - 2, 4, 6 - triaminobenzenu (TATB).

P6_TA(2005)0126

Roczna strategia polityczna Komisji na rok 2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na 2006 r.: sprawozdanie w sprawie rocz-
nej strategii politycznej Komisji (RSP) (2004/2270(BUD))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady — Roczna strategia polityczna
na rok 2006 (COM(2005)0073),

— uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą i Komisją dotyczącego dyscypliny budżetowej oraz usprawnienia procedury budżeto-
wej (1),

— uwzględniając art. 272 Traktatu WE i art. 177 Traktatu Euratom,

— uwzględniając art. 112 ust. 1 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie innych komisji, do których zwrócono się
z wnioskiem o opinię (A6-0071/2005),

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).
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