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Ændringsforslag 

Ændringsforslag af John Bowis 

Ændringsforslag 1 
BILAG, TABEL, LINJE 2, COLONNE 2 
Bilag I, punkt [xx] (direktiv 76/769/EØF) 

Må ikke markedsføres eller anvendes som et 
stof eller som en bestanddel af præparater i 
en koncentration på 0,1 masseprocent eller 
derover til nogen anvendelse, bortset fra 
anvendelse som mellemprodukt." 

Må ikke markedsføres eller anvendes som et 
stof eller som en bestanddel af præparater i 
en koncentration på 0,1 masseprocent eller 
derover til nogen anvendelse, bortset fra 
anvendelse som mellemprodukt og ved 
fremstilling af 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - 
triaminobenzen." 

Or. en 

Begrundelse 

Trichlorbenzen anvendes til fremstilling af 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzen (TATB). 
Triaminobenzen anvendes især til fremstilling af stabil ammunition (Insensitive Munitions - 
IM), der sikrer, at ammunitionen ikke eksploderer ved et uheld, for eksempel fuelbrande. På 
nuværende tidspunkt findes der ikke noget alternativ til triaminobenzen ved fremstilling af en 
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sådan form for ammunition. NATO går stærkt ind for anvendelsen af stabil ammunition. Uden 
en undtagelse vil sikkerhedsnormerne for ammunition og for civilpersoner, der bor nær ved 
våbenlagre, være alvorligt truet. 

 

Ændringsforslag af Holger Krahmer  

Ændringsforslag 2 
BILAG, TABEL, LINJE 2, COLONNE 2 
Bilag I, punkt [xx] (direktiv 76/769/EØF) 

Må ikke markedsføres eller anvendes som et 
stof eller som en bestanddel af præparater i 
en koncentration på 0,1 masseprocent eller 
derover til nogen anvendelse, bortset fra 
anvendelse som mellemprodukt." 

Må ikke markedsføres eller anvendes som et 
stof eller som en bestanddel af præparater i 
en koncentration på 0,1 masseprocent eller 
derover til nogen anvendelse, bortset fra 
anvendelse som mellemprodukt og som 
opløsningsmiddel til processer i lukkede 
kemiske systemer med henblik på 
kloreringsreaktioner." 

Or. de 

Begrundelse 

Ved kloreringsreaktioner skal der anvendes opløsningsmidler til processer, der ikke går i 
forbindelse med klor under de givne reaktionsforhold. Der findes nogle få processer, hvor 
trichlorbenzen anvendes som et teknisk uundværlige opløsningsmiddel. Disse reaktioner 
gennemføres i hermetisk lukkede anlæg, hvor opløsningsmidlet anvendes således, at svind og 
dermed udslip mere eller mindre kan undgås.  
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