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A Parlament módosításai 

Módosítás, előterjesztette: John Bowis, Linda McAvan, Chris Davies 

Módosítás: 1 
MELLÉKLET, TÁBLÁZAT, 2. SOR, 2. OSZLOP 

I. melléklet, [XX.] pont (76/769/EGK irányelv) 

Semmilyen célra nem lehet forgalomba 
hozni, illetve készítmények anyagaként vagy 
összetevőjeként felhasználni 0,1 
tömegszázalékos vagy annál nagyobb 
koncentrációban, kizárólag csak 
féltermékként. 

Semmilyen célra nem lehet forgalomba 
hozni, illetve készítmények anyagaként vagy 
összetevőjeként felhasználni 0,1 
tömegszázalékos vagy annál nagyobb 
koncentrációban, kizárólag csak 
féltermékként, valamint az 1,3,5 - trinitro - 
2,4,6 - triaminobenzol (TATB) gyártásához. 
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Indokolás 

A triklórbenzolt az 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzol (TATB) gyártásához használják.  A 
triaminobenzol speciálisan a nem érzékeny lőszerek (insensitive munitions) gyártásában 
használatos, ez biztosítja, hogy a lőszerek ne robbanjanak fel véletlen helyzetekben, például 
üzemanyag meggyulladásakor.  Jelenleg nem létezik alternatívája a triaminobenzolnak az 
ilyen lőszerek gyártásában.  Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének politikája az, hogy a 
nem érzékeny lőszereket határozottan támogatni kell és ezek használata felé kell haladni. A 
mentesség nélkül a lőszerekre és a lőszerraktárak közelében élő civil lakosságra vonatkozó 
biztonsági előírások súlyos veszélybe kerülnének. 

 

Módosítás, előterjesztette: Holger Krahmer 

Módosítás: 2 
MELLÉKLET, TÁBLÁZAT, 2. SOR, 2. OSZLOP 

I. melléklet, [XX.] pont (76/769/EGK irányelv) 

Semmilyen célra nem lehet forgalomba 
hozni, illetve készítmények anyagaként vagy 
összetevőjeként felhasználni 0,1 
tömegszázalékos vagy annál nagyobb 
koncentrációban, kizárólag csak 
féltermékként. 

Semmilyen célra nem lehet forgalomba 
hozni, illetve készítmények anyagaként vagy 
összetevőjeként felhasználni 0,1 
tömegszázalékos vagy annál nagyobb 
koncentrációban, kizárólag csak 
féltermékként, valamint klórozási reakciók 
célját szolgáló zárt kémiai rendszerekben 
folyamatoldószerként. 
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Indokolás 

A klórozási reakciókhoz olyan folyamatoldószert kell használni, amely nem lép reakcióba a 
klórral a reakció körülményei között. Létezik néhány olyan folyamat, melyek technikailag 
elengedhetetlen oldószerkomponense a triklórbenzol. Ezeket a reakciókat hermetikusan zárt 
rendszerekben viszik véghez az oldószer recirkulálásával, így nagyrészt elkerülhető a 
veszteség és ezáltal az emisszió is. 
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