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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/59/EK
2005. gada 26. oktobris
ar ko 28. reizi groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo
aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (toluols un trihlorbenzols)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Šīs direktīvas mērķis ir ieviest saskaņošanas pasākumus
attiecībā uz toluolu un TCB, kuru mērķis ir iekšējā tirgus
pareiza darbība, vienlaikus nodrošinot cilvēku veselības
un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā paredzēts Līguma
95. pantā.

(5)

Šo direktīvu piemēro, neskarot Kopienas tiesību aktus,
kuros noteikts prasību minimums darba ņēmēju aizsardzībai, kurš ietverts Padomes Direktīvā 89/391/EEK
(1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami,
lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (5), un atsevišķās direktīvās, kuras uz to
balstās, jo īpaši Padomes Direktīvā 98/24/EK (1998. gada
7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu
darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas
89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (6) un Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/37/EK
(2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību
pret risku, kas saistīts ar pakļautību kancerogēnu vai
mutagēnu iedarbībai darbā (sestā atsevišķā direktīva
Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta
nozīmē) (7).

(6)

Būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 76/769/EEK (8),

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā
95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Toluola un trihlorbenzola (TCB) radītie riski cilvēkiem
un videi ir novērtēti saskaņā ar Padomes Regulu (EEK)
Nr. 793/93 (1993. gada 23. marts) par esošo vielu riska
faktoru novērtējumu un kontroli (3). Riska novērtējumā
konstatēja vajadzību ierobežot minētos riskus, un Toksiskuma, ekotoksiskuma un vides zinātniskā komiteja
(CSTEE) apstiprināja šādu secinājumu.

Komisijas Ieteikumā 2004/394/EK (2004. gada 29. aprīlis) par riska novērtēšanu un riska samazināšanas stratēģijām vielām: acetonitrils, akrilamīds, akrilonitrīls, akrilskābe, butadiēns, ūdeņraža fluorīds, ūdeņraža peroksīds,
metakrilāta skābe, metila metakrilāts, toluols, trihlorbenzols (4), ko pieņēma saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 793/93,
ir stratēģija toluola un TCB riska ierobežošanai, iesakot
ierobežojumus, lai samazinātu riskus, ko rada šo vielu
noteiktu veidu lietojums.

Tādēļ, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, būtu jāierobežo toluola un TCB laišana tirgū un lietošana.

(1) OV C 120, 20.5.2005, 6. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2005. gada 13. aprīļa Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2005. gada 19. septembra
lēmums.
3
( ) OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV
L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
(4) OV L 144, 30.4.2004., 72. lpp. Ieteikumā labojumi izdarīti ar OV
L 199, 7.6.2004., 41. lpp.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu groza, kā izklāstīts šīs direktīvas pielikumā.
(5) OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Regulu
(EK) Nr. 1882/2003.
(6) OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.
(7) OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp. Direktīvā labojumi izdarīti ar OV
L 229, 29.6.2004., 23. lpp.
(8) OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/98/EK (OV L 305, 1.10.2004.,
63. lpp.).
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2. pants

3. pants

1.
Dalībvalstis līdz 2006. gada 15. decembrim pieņem un
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē
Komisiju.

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstis piemēro minētos pasākumus no 2007. gada
15. jūnija.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz
šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

Strasbūrā, 2005. gada 26. oktobrī

4. pants

2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu
galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva, kopā ar tabulu, kas norāda to, kā šīs direktīvas noteikumi atbilst valstu pieņemtajiem noteikumiem.

Eiropas Parlamenta vārdā –

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

PIELIKUMS
Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu papildina ar šādiem punktiem:
“48.
Toluols
CAS Nr. 108-88-3
49.
Trihlorbenzols
CAS Nr. 120-82-1

Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai preparātu komponentu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 % masas adhezīvos un smidzināmās krāsās,
kuras paredzētas pārdošanai plašai sabiedrībai.
Nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā vielu vai preparātu komponentu koncentrācijā, kas sasniedz vai pārsniedz 0,1 % masas jebkādos pielietojumos, izņemot
— kā sintēzes starpproduktu, vai
— kā šķīdinātāju hlorēšanas reakciju procesā, ko veic slēgtās ķīmiskās iekārtās,
vai
— 1,3,5-trinitro – 2,4,6 - triaminobenzola (TATB) ražošanai.”

