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2005 m. spalio 26 d.
28 kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės
aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais,
suderinimo (toluenas ir trichlorbenzenas)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Šios direktyvos tikslas – nustatyti suderintas priemones
dėl tolueno ir TCB siekiant tinkamo vidaus rinkos
veikimo, užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos
apsaugos lygį, kaip reikalaujama Sutarties 95 straipsnyje.

(5)

Ši direktyva turi būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos
teisės aktų, kuriais nustatomi būtiniausi darbuotojų
apsaugos reikalavimai, nustatyti 1989 m. birželio 12 d.
Tarybos direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (5) ir ja remiantis priimtose atskirose direktyvose,
visų pirma 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvoje
98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos
nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe
(keturioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (6) ir
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo
rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų
poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta
Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio
1 dalyje) (7).

(6)

Direktyva 76/769/EEB (8) turėtų būti atitinkamai iš dalies
pakeista,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

(2)

Tolueno ir trichlorbenzeno (TCB) žmogui ir aplinkai
keliama grėsmė buvo įvertinta 1993 m. kovo 23 d.
Tarybos reglamente (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių
medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (3). Rizikos įvertinimu nustatytas poreikis mažinti šią riziką, ir šią išvadą
patvirtino Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (TEAMK).

Pagal
Reglamentą
(EEB)
Nr.
793/
93 2004 m. balandžio 29 d. priimtoje Komisijos rekomendacijoje 2004/394/EB dėl medžiagų – acetonitrilo;
akrilamido; akrilonitrilo; akrilo rūgšties; butadieno;
vandenilio fluorido; vandenilio peroksido; metakrilo
rūgšties; metilmetikrilato; tolueno; trichlorbenzeno –
rizikos įvertinimo rezultatų ir rizikos mažinimo strategijų (4) pateikiama tolueno ir TCB keliamos rizikos apribojimo strategija ir rekomenduojami apribojimai siekiant
apriboti šių medžiagų keliamą riziką tam tikrais jų
naudojimo atvejais.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
(3)

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, būtina
apriboti tolueno ir TCB pateikimą į rinką ir jų
naudojimą.

(1) OL C 120, 2005 5 20, p. 6.
(2) 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. rugsėjo 19 d. Tarybos
sprendimas.
3
( ) OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL
L 284, 2003 10 31, p. 1).
(4) OL L 144, 2004 4 30, p. 72. Pataisyta versija OL L 199, 2004 6 7,
p. 41.

Direktyvos 76/769/EEB I priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.
(5) OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(6) OL L 131, 1998 5 5, p. 11.
(7) OL L 158, 2004 4 30, p. 50. Pataisyta versija OL L 229, 2004 6 29,
p. 23.
(8) OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2004/98/EB (OL L 305, 2004 10 1,
p. 63).
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3 straipsnis

2 straipsnis
1.
Valstybės narės iki 2006 m. gruodžio 15 d. priima ir
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos
įgyvendinimui. Jos apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 2007 m. birželio 15 d.

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Priimta Strasbūre, 2005 m. spalio 26 d.

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus
kartu su lentele, parodančia, kaip šios direktyvos nuostatos
atitinka priimtas nacionalines nuostatas.

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

PRIEDAS
Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šiais punktais:
„48.
Toluenas
CAS Nr. 108–88–3
49.
Trichlorbenzenas
CAS Nr. 120–82–1

Negali būti pateiktas į rinką arba naudojamas kaip medžiaga arba kaip preparatų
komponentas 0,1 % masės ar didesne koncentracija viešai prekiauti skirtose rišamosiose medžiagose bei purškiamuosiuose dažuose.
Negali būti pateiktas į rinką arba naudojamas kaip medžiaga arba kaip preparatų
komponentas 0,1 % masės ar didesne koncentracija visais vartojimo atvejais,
išskyrus
— naudojant kaip sintezės tarpinį junginį, arba
— naudojant kaip tirpiklį vykdant chloravimo reakcijas uždarose cheminėse
sistemose, arba
— gaminant 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzeną (TATB).“

