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Predlog spremembe 1 
<Article>  

PRILOGA, TABELA, VRSTICA 2, STOLPEC 2 

Priloga I, točka [XX] (Direktiva 76/769/EGS</Article> 

 

ati kot 
e 
od 0,1 
mesni.'  

Se ne smeta dati v promet ali uporabljati kot 
substanca ali sestavina preparatov, če je 
njuna vsebnost v snovi enaka ali 
višja od 0,1 % pri vseh vrstah uporabe, razen 
pri vmesni in pri izdelavi 1,3,5 - trinitro - 
2,4,6 - triaminobenzena (TATB).' 

  

Or. en 
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Obrazložitev 

Triklorobenzen se uporablja pri izdelavi 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzena (TATB).   
Triaminobenzen se še posebej uporablja pri izdelavi neobčutljive municije (IM), ki zagotavlja, 
da municija ne eksplodira v primeru nesreče, na primer pri vžigu goriva. Trenutno ni pri 
izdelavi te municije nobene alternative triaminobenzenu. Politika Severnoatlantskega pakta 
je, da podpira uporabo IM in se usmerja k njej. Varnostni standardi municije in državljanov, 
ki živijo blizu zalog so, brez izjeme, zelo ogroženi.  

 

 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Holger Krahmer 

Predlog spremembe 2 
<Article> 

PRILOGA, TABELA, VRSTICA 2, STOLPEC 2 

Priloga I, točka [XX] (Direktiva 76/769/EGS</Article> 

 

 

ati kot 
e 
od 0,1 
mesni.  

Se ne smeta dati v promet ali uporabljati kot 
substanca ali sestavina preparatov, če je 
njuna vsebnost v snovi enaka ali višja od 0,1 
% pri vseh vrstah uporabe, razen pri vmesni 
ali kot topilo v postopku zaprtih kemičnih 
aplikacij za reakcije kloriranja.  

  

Or. de 

Obrazložitev 

Reakcije kloriranja zahtevajo uporabo topil, ki v pogojih reakcije na klor ne reagirajo. Nekaj 
je postopkov, kjer je triklorbenzen tehnično neizogibna topilna sestavina. Take reakcije se 
opravljajo v hermetično zaprtih sistemih s ponovnim kroženjem topila, tako da se v veliki meri 
preprečijo izgube in emisije. 
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