
 

AM\550214PL.doc  PE 350.248v01-00 

PL PL 

PARLAMENT EUROPEJSKI 
2004 2009 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

13.12.2004 PE 350.248v01-00 

POPRAWKI 1-2 

Projekt sprawozdania (PE 347.301v01.00) 
Karl-Heinz Florenz 
Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu toluenu i trichlorobenzenu 
(dwudziesta ósma zmiana dyrektywy 76/769/EWG) 

Projekt dyrektywy (COM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD) – akt zmieniający) 

Tekst proponowany przez Komisję 

 

Poprawki Parlamentu 

Poprawkę złożyli John Bowis, Linda McAvan, Chris Davies 

Poprawka 1 
ZAŁĄCZNIK, TABELA, RZĄD 2, KOLUMNA 2 

Załącznik I, punkt [XX] (Dyrektywa 76/769/EWG) 

Nie może być wprowadzana do obrotu lub 
stosowana jako substancja lub jako składnik 
substancji i preparatów w stężeniach 
wyższych niż 0,1 % wagowo z wyjątkiem 
jako produkt pośredni. 

Nie może być wprowadzana do obrotu lub 
stosowana jako substancja lub jako składnik 
substancji i preparatów w stężeniach 
wyższych niż 0,1 % wagowo z wyjątkiem 
jako produkt pośredni i w produkcji 1,3,5 -
trinitro - 2,4,6 - triaminobenzenu (TATB).” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Trichlorobenzen używany jest w produkcji 1,3,5 - trinitro -2,4,6 - triaminobenzenu (TATB).  
Triaminobenzen wykorzystywany jest w szczególności w produkcji amunicji typu IM 
(Insensitive Munitions), która zapewnia, że amunicja nie wybuchnie w sytuacjach 
przypadkowych, np. zapalenia się paliwa. Obecnie nie ma alternatywy wobec 
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triaminobenzenu w produkcji tej amunicji. Polityka NATO usilnie wspiera i kieruje się ku 
amunicji typu IM. Niewątpliwie standardy bezpieczeństwa dotyczące amunicji i cywilów 
mieszkających w pobliżu jej składów zostałyby poważnie naruszone. 

 

Poprawkę złożył Holger Krahmer 

Poprawka 2 
ZAŁĄCZNIK, TABELA, RZĄD 2, KOLUMNA 2 

Załącznik I, punkt [XX] (Dyrektywa 76/769/EWG) 

Nie może być wprowadzana do obrotu lub 
stosowana jako substancja lub jako składnik 
substancji i preparatów w stężeniach 
wyższych niż 0,1 % wagowo z wyjątkiem 
jako produkt pośredni. 

Nie może być wprowadzana do obrotu lub 
stosowana jako substancja lub jako składnik 
substancji i preparatów w stężeniach 
wyższych niż 0,1 % wagowo z wyjątkiem 
jako produkt pośredni i jako rozpuszczalnik 
w zamkniętych chemicznych 
zastosowaniach do reakcji chlorowania.”  
 

Or. de 

Uzasadnienie 

Przy reakcji chlorowania muszą być stosowane rozpuszczalniki, które w warunkach reakcji 
nie wchodzą w interakcje z chlorem. Istnieje tylko niewiele procesów, dla których 
trichlorbenzen jest niezastąpionym składnikiem rozpuszczalnika. Reakcje te przeprowadzane 
są w hermetycznie zamkniętych instalacjach o zamkniętym obiegu rozpuszczalników, tak więc 
można w dalekiej mierze uniknąć ubytków i związanych z nimi emisji. 
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