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Muudatusettepanek 1 
LISA, TABELI TEISE REA TEINE VEERG I lisa punkt [XX] (direktiiv 76/769/EMÜ) 

Välja arvatud vaheproduktina, ei tohi mingil 
muul eesmärgil turustada ega kasutada aine 
või koostisosana, mille 
massikontsentratsioon on 0,1% või rohkem." 
 

Välja arvatud vaheproduktina ja 1,3,5-
triamino-2,4,6-trinitrobenseeni (TATB) 
tootmisel, ei tohi mingil muul eesmärgil 
turustada ega kasutada aine või 
koostisosana, mille kontsentratsioon on 
0,1% või rohkem." 
. 

Or. en 

 

Selgitus 

Trichlorobenzene is used in the manufacture of 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzene 
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(TATB).  Triaminobenzene is specifically used in the manufacture of Insensitive Munitions 
(IM) which ensure that the munitions do not detonate in the event of accidental situations, for 
example, fuel fires.  At present there is no alternative to triaminobenzene in the manufacture 
of these munitions.  It is the policy of the North Atlantic Treaty Organisation to strongly 
support and move towards IM. Without an exemption, safety standards of munitions and for 
civilians living near stockpiles would be severely compromised. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer 

Muudatusettepanek 2 
LISA, TABELI TEISE REA TEINE VEERG I lisa punkt [XX] (direktiiv 76/769/EMÜ) 

 
Välja arvatud vaheproduktina, ei tohi mingil 
muul eesmärgil turustada ega kasutada aine 
või koostisosana, mille 
massikontsentratsioon on 0,1% või rohkem." 

Välja arvatud vaheproduktina ja suletud 
keemilistes süsteemides toimuvaid 
kloreerimisreaktsiooniprotsesse vallandava 
vahendina, ei tohi mingil muul eesmärgil 
turustada ega kasutada aine või 
koostisosana, mille massikontsentratsioon on 
0,1% või rohkem." 

Or. de 

 

Selgitus 

Bei Chlorierungsreaktionen müssen Prozesslösemittel verwendet werden, die unter den 
Reaktionsbedingungen nicht mit Chlor reagieren. Es gibt einige wenige Prozesse, für die 
Trichlorbenzol die technisch unverzichtbare Lösemittelkomponente darstellt. Diese 
Reaktionen werden in hermetisch geschlossenen Anlagen mit Kreislaufführung der 
Lösemittel durchgeführt, so dass Verluste und damit Emissionen weitgehend vermieden 
werden. 
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