25.11.2005

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 309/13

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/59/ES
z 26. októbra 2005,
ktorou sa po dvadsiatyôsmykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov,
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia
uvádzania niektorých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania (toluén a trichlórbenzén)
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

(4)

Cieľom tejto smernice je zaviesť harmonizované
opatrenia v súvislosti s toluénom a TCB, cieľom ktorých
je riadne fungovanie vnútorného trhu a zároveň zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a životného
prostredia, ako sa to vyžaduje v článku 95 zmluvy.

(5)

Táto smernica sa má uplatňovať bez toho, aby ňou boli
dotknuté právne predpisy Spoločenstva stanovujúce
minimálne požiadavky týkajúce sa ochrany pracovníkov,
upravené v smernici Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989
o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (5), a samostatné
smernice, ktoré z nej vychádzajú, najmä smernica Rady
98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia
a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi
s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná
smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice
89/391/EHS) (6) a smernica Európskeho parlamentu
a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov
alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica
v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady
89/391/EHS) (7).

(6)

Smernica Rady 76/769/EHS (8) by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko
a sociálneho výboru (1),

Európskeho

hospodárskeho

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (2),

keďže:

(1)

(2)

Riziká, ktoré predstavujú toluén a trichlórbenzén (TCB)
pre človeka a životné prostredie sa hodnotili podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993
o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (3).
Hodnotenie rizík odhalilo potrebu obmedziť tieto riziká
a Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné
prostredie (CSTEE) potvrdil tieto závery.

Odporúčanie Komisie 2004/394/ES z 29. apríla 2004
o výsledkoch hodnotenia rizík a stratégií na zníženie
rizík pre látky: acetonitril; akrylamid; akrylonitril; kyselina akrylová; butadién; kyselina fluorovodíková; peroxid
vodíka; kyselina metakrylová; metylmetakrylát; toluén;
trichlórbenzén (4), prijaté v rámci nariadenia (EHS)
č. 793/93, obsahuje stratégiu na obmedzenie rizík
toluénu a TCB, ktorá odporúča reštriktívne opatrenia na
obmedzenie rizík vyplývajúcich z určitých spôsobov
používania týchto látok.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1
(3)

S cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie sa zdá
byť preto nevyhnutné, aby sa obmedzilo uvádzanie
toluénu a TCB na trh a ich používanie.

(1) Ú. v. EÚ C 120, 20.5.2005, s. 6.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. septembra
2005.
3
( ) Ú. v. ES L 84, 5.4.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ
L 284, 31.10.2003, s. 1).
(4) Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004, s. 72. Korigendum v Ú. v. EÚ L 199,
7.6.2004, s. 41.

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je
uvedené v prílohe k tejto smernici.
(5) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica zmenená a doplnená
nariadením (ES) č. 1882/2003.
(6) Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.
(7) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50. Korigendum v Ú. v. EÚ L 229,
29.6.2004, s. 23.
(8) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2004/98/ES (Ú. v. EÚ L 305,
1.10.2004, s. 63).
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Článok 2

Článok 3

1.
Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou do 15. decembra 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 15. júna 2007.

Táto smernica je určená členským štátom.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty.

V Štrasburgu 26. októbra 2005

Článok 4

2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti
pôsobnosti tejto smernice, spolu s tabuľkou, ktorá ukáže, ako
ustanovenia tejto smernice zodpovedajú prijatým vnútroštátnym ustanoveniam.

Za Európsky parlament

Za Radu

predseda

predseda

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

PRÍLOHA
Do prílohy I k smernici 76/769/EHS sa dopĺňajú tieto body:
„48.
Toluén
CAS č. 108-88-3
49.
Trichlórbenzén
CAS č. 120-82-1

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov
v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 hmotnostných % v lepidlách
a sprejových farbách určených na voľný predaj.
Nesmie sa uviesť na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov
v koncentráciách rovných alebo vyšších ako 0,1 hmotnostných % pre všetky
spôsoby použitia, s výnimkou použitia:
— ako medziprodukt syntézy alebo
— ako rozpúšťadlo v uzavretých chemických použitiach pre chlorácie, alebo
— pri výrobe 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzénu (TATB).“

