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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/59/EG
av den 26 oktober 2005
om ändring för 28:e gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av
vissa farliga ämnen och preparat (toluen och triklorbensen)
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(4)

Målet med detta direktiv är att införa harmoniserade
bestämmelser om toluen och triklorbensen, vilka syftar
till att säkerställa en välfungerande inre marknad, samtidigt som en hög skyddsnivå för människors hälsa och
miljön säkerställs, vilket krävs i artikel 95 i fördraget.

(5)

Detta direktiv påverkar inte den gemenskapslagstiftning
där minimikrav för skydd av arbetstagare fastställs,
såsom i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989
om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (5) och de särdirektiv
som grundar sig därpå, i synnerhet rådets direktiv
98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband
med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den
29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid
exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i
arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets
direktiv 89/391/EEG) (7).

(6)

Direktiv 76/769/EEG (8) bör ändras i enlighet med detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

(2)

De risker för vilka människor och miljö utsätts genom
toluen och triklorbensen har bedömts enligt rådets
förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om
bedömning och kontroll av risker med existerande
ämnen (3). Vid riskbedömningen konstaterades ett behov
att minska dessa risker och vetenskapliga kommittén för
toxicitet, ekotoxicitet och miljö bekräftade denna slutsats.

Kommissionens rekommendation 2004/394/EG av den
29 april 2004 angående resultat av riskbedömning och
strategier för att begränsa riskerna med ämnena acetonitril, akrylamid, akrylnitril, akrylsyra, butadien, vätefluorid, väteperoxid, metylakrylsyra, metylmetakrylat,
toluen, triklorbensen (4), som antogs inom ramen för
förordning (EEG) nr 793/93, innehåller en riskminskningsstrategi för toluen och triklorbensen och rekommenderade begränsningar för att minska riskerna vid
vissa användningar av dessa ämnen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(3)

För att skydda människors hälsa och miljön förefaller det
därför nödvändigt att utsläppandet på marknaden och
användningen av toluen och triklorbensen bör
begränsas.

(1) EUT C 120, 20.5.2005, s. 6.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 13 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 19 september 2005.
(3) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).
(4) EUT L 144, 30.4.2004, s. 74. Rättad i EUT L 199, 7.6.2004, s. 41.

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med
bilagan till det här direktivet.
(5) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning
(EG) nr 1882/2003.
(6) EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.
(7) EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rättat i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.
(8) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2004/98/EG (EUT L 305, 1.10.2004, s. 63).
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Artikel 2

Artikel 3

1.
Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för
att följa detta direktiv före den 15 december 2006. De skall
genast underrätta kommissionen om detta.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 15 juni
2007.

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur
hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Utfärdat i Strasbourg den 26 oktober 2005.

2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv samt en
jämförelsetabell över bestämmelserna i detta direktiv och de
nationella bestämmelser som antagits.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

Ordförande

Ordförande

BILAGA
Följande punkter skall läggas till i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:
”48.
Toluen
CAS-nr 108-88-3
49.
Triklorbensen
CAS-nr 120-82-1

Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller beståndsdel i
beredningar i en koncentration som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent i
lim och sprejfärger avsedda att saluföras till allmänheten.
Får inte släppas ut på marknaden eller användas som ämne eller beståndsdel i
beredningar i en koncentration som är lika med eller högre än 0,1 viktprocent
för alla användningar utom
— som intermediär i syntes, eller
— som lösningsmedel i slutna kemiska kloreringsprocesser, eller
— i tillverkningen av 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen (TATB).”

