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Amendementen van het Parlement 

Amendement ingediend door John Bowis, Linda McAvan en Chris Davies 

Amendement 1 
BIJLAGE, TABEL, REGEL 2, KOLOM 2 

Bijlage I, punt [XX] (Richtlijn 76/769/EEG) 

Mag niet op de markt gebracht worden of 
worden gebruikt als stof of bestanddeel van 
preparaten in concentraties van 0,1 
massaprocent of meer voor alle toepassingen 
behalve als tussenproduct." 

Mag niet op de markt gebracht worden of 
worden gebruikt als stof of bestanddeel van 
preparaten in concentraties van 0,1 
massaprocent of meer voor alle toepassingen 
behalve als tussenproduct en bij de 
vervaardiging van 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - 
triaminobenzeen (TATB)." 

Or. en 

Motivering 

Trichloorbenzeen wordt gebruikt bij de vervaardiging van 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - 
triaminobenzeen (TATB). Triaminobenzeen wordt vooral gebruikt bij de vervaardiging van 
ongevoelige munitie (IM) en zorgt ervoor dat de munitie niet per ongeluk ontploft, 
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bijvoorbeeld bij brandstofbranden. Er bestaat thans geen alternatief voor triaminobenzeen 
voor de vervaardiging van deze munitie. De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is in 
haar beleid een sterk voorstander van ondersteuning van en overschakeling op IM. Als 
hiervoor geen uitzondering wordt gemaakt, worden de veiligheidsnormen voor munitie en 
voor burgers die in de buurt van depots wonen, ernstig aangetast. 

 

Amendement ingediend door Holger Krahmer 

Amendement 2 
BIJLAGE, TABEL, REGEL 2, KOLOM 2 

Bijlage I, punt [XX] (Richtlijn 76/769/EEG) 

Mag niet op de markt gebracht worden of 
worden gebruikt als stof of bestanddeel van 
preparaten in concentraties van 0,1 
massaprocent of meer voor alle toepassingen 
behalve als tussenproduct." 

Mag niet op de markt gebracht worden of 
worden gebruikt als stof of bestanddeel van 
preparaten in concentraties van 0,1 
massaprocent of meer voor alle toepassingen 
behalve als tussenproduct en als 
procesoplosmiddel in gesloten chemische 
toepassingen voor chloreerreacties." 

Or. de 

Motivering 

Bij chloreerreacties moeten procesoplosmiddelen worden gebruikt die onder de voorwaarden 
voor een reactie geen reactie aangaan met chloor. Er bestaan enkele processen waarvoor 
trichloorbenzeen een technisch onmisbare oploscomponent is. Deze reacties worden in 
hermetisch gesloten installaties in een kringloopproces van oplosmiddelen uitgevoerd, zodat 
verliezen en dus ook emissies zoveel mogelijk worden voorkomen. 
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