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Parlamento pakeitimai 

Pakeitimą pateikė John Bowis, Linda McAvan, Chris Davies 

Pakeitimas 1 
PRIEDAS, LENTELĖ, 2 EILĖ, 2 STULPELISI priedas, [XX] punktas (76/769/EEB 

direktyva) 

Negali būti pateiktas į prekybą arba 
naudojamos kaip pagrindas arba sudedamoji 
dalis preparatuose, kurių koncentracija lygi 
ar didesnė nei 0.1 proc. visais vartojimo 
atvejais, išskyrus naudojant kaip tarpinį 
junginį.“  

Negali būti pateiktas į prekybą arba 
naudojamos kaip pagrindas arba sudedamoji 
dalis preparatuose, kurių koncentracija lygi 
ar didesnė nei 0.1 proc. visais vartojimo 
atvejais, išskyrus naudojant kaip tarpinį 
junginį ir gaminant 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 -
triaminobenzolą (TATB).“ 
 

Or. en 

Pagrindimas 

Trichlorbenzolas naudojamas gaminant 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzolą (TATB). 
Triaminobenzolas naudojamas gaminant nejautrią amuniciją (NA), kas padeda užtikrinti, kad 
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amunicija nesudetonuos netikėtų situacijų atvejais, pvz. užsidegus kurui. Šiuo metu gaminant 
šią amuniciją triaminobenzolui nėra jokios alternatyvos. Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos politika yra griežtai remti ir skatinti NA gamybą. Netaikant išimčių, amunicijos 
saugumo standartai ir žmonių, gyvenančių netoli amunicijos atsargų saugumo standartai 
būtų rimtai pažeisti.  

 

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer 

Pakeitimas 2 
PRIEDAS, LENTELĖ, 2 EILĖ, 2 STULPELISI priedas, [XX] punktas (76/769/EEB 

direktyva) 

Negali būti pateiktas į prekybą arba 
naudojamos kaip pagrindas arba sudedamoji 
dalis preparatuose, kurių koncentracija lygi 
ar didesnė nei 0.1 proc. visais vartojimo 
atvejais, išskyrus naudojant kaip tarpinį 
junginį.“  
 

Negali būti pateiktas į prekybą arba 
naudojamos kaip pagrindas arba sudedamoji 
dalis preparatuose, kurių koncentracija lygi 
ar didesnė nei 0.1 proc. visais vartojimo 
atvejais, išskyrus naudojant kaip tarpinį 
junginį arba kaip tirpiklį uždaruose 
cheminiuose procesuose vykdant 
chloravimo reakcijas.  

Or. de 

Pagrindimas 

Chloravimo reakcijos reikalauja naudoti tirpiklius, kurie su chloru reakcijos sąlygomis 
nereaguoja. Yra keletas apdirbimo metodų, kurių atvejais trichlorbenzolas yra techniškai 
nepakeičiamas tirpiklio komponentas. Tokios reakcijos vykdomos hermetiškai uždarose 
sistemose, atliekant pakartotinę tirpiklio cirkuliaciją, todėl didžiąja dalimi išvengiama 
praradimo ir išmetimo.    
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