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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία: John Bowis, Linda McAvan, Chris Davies 

Τροπολογία 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ, 2η ΓΡΑΜΜΗ, 2η ΣΤΗΛΗ 
Παράρτηµα Ι, στοιχείο [ΧΧ] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ) 

∆εν µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή 
να χρησιµοποιούνται ως ουσία ή συστατικό 
παρασκευασµάτων σε συγκέντρωση ίση ή 
µεγαλύτερη του 0.1 % ανά µάζα για όλες τις 
χρήσεις εκτός της χρήσης ως ενδιάµεσου.” 

∆εν µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή 
να χρησιµοποιούνται ως ουσία ή συστατικό 
παρασκευασµάτων σε συγκέντρωση ίση ή 
µεγαλύτερη του 0.1 % ανά µάζα για όλες τις 
χρήσεις εκτός της χρήσης ως ενδιάµεσου, 
και για την παραγωγή 1,3,5 τρινιτρο - 2,4,6 
- τριαµινοβενζολίου (TATB).” 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

To τριχλωροβενζόλιο χρησιµοποιείται στην παραγωγή 1,3,5 - τρινιτρο - 2,4,6 - 
τριαµινοβενζολίου (ΤΑΤΒ). Το τριαµινοβενζόλιο χρησιµοποιείται ειδικά στην παραγωγή 
αδρανών πυροµαχικών (ΑΠ), πράγµα που διασφαλίζει ότι τα πυροµαχικά δεν εκρήγνυνται σε 
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περίπτωση ατυχηµάτων όπως π.χ. αναφλέξεις καυσίµων. Σήµερα δεν υπάρχει εναλλακτική 
επιλογή από το τριαµινοβενζόλιο για την παραγωγή των πυροµαχικών αυτών. Ο Οργανισµός 
Βορειοατλαντικού Συµφώνου έχει ως πολιτική του τη σθεναρή υποστήριξη και παραγωγή ΑΠ. 
Χωρίς την εξαίρεση αυτή, οι προδιαγραφές για την ασφάλεια των πυροµαχικών και των 
πολιτών που διαµένουν κοντά σε αποθήκες θα ετίθετο σε σοβαρό κίνδυνο.  

 

Τροπολογία: Holger Krahmer 

Τροπολογία 2 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΙΝΑΚΑΣ, 2η ΓΡΑΜΜΗ, 2η ΣΤΗΛΗ 
Παράρτηµα Ι, στοιχείο [ΧΧ] (Οδηγία 76/769/ΕΟΚ) 

∆εν µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή 
να χρησιµοποιούνται ως ουσία ή συστατικό 
παρασκευασµάτων σε συγκέντρωση ίση ή 
µεγαλύτερη του 0.1 % ανά µάζα για όλες τις 
χρήσεις εκτός της χρήσης ως ενδιάµεσου.” 

∆εν µπορούν να διατίθενται στην αγορά ή 
να χρησιµοποιούνται ως ουσία ή συστατικό 
παρασκευασµάτων σε συγκέντρωση ίση ή 
µεγαλύτερη του 0.1 % ανά µάζα για όλες τις 
χρήσεις εκτός της χρήσης ως ενδιάµεσου 
και ως διαλύτη διαδικασίας σε κλειστές 
χηµικές εφαρµογές για αντιδράσεις 
χλωρίωσης.” 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Κατά τις αντιδράσεις χλωρίωσης πρέπει να χρησιµοποιούνται διαλύτες διαδικασίας, οι οποίοι 
δεν αντιδρούν µε το χλώριο υπό τις συνθήκες αντίδρασης. Υπάρχουν ορισµένες ελάχιστες 
διαδικασίες, για τις οποίες το τριχλωροβενζόλιο αποτελεί τον τεχνικά απαραίτητο διαλύτη. Οι 
αντιδράσεις αυτές διεξάγονται σε ερµητικά κλειστές εγκαταστάσεις µε κυκλοφορία των 
διαλυτών, σε κύκλωµα ούτως ώστε να αποφεύγονται σε µεγάλο βαθµό απώλειες και συνεπώς 
εκποµπές. 
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