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Förslag till betänkande (PE 347.301v01-00) 
Karl-Heinz Florenz 
Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av toluol och triklorbensen 
(tjugoåttonde ändringen av rådets direktiv 76/769/EEG) 

Förslag till förordning (KOM(2004)0320 – C6-0030/2004 – 2004/0111(COD) – ändringsakt) 

Kommissionens förslag 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag från John Bowis, Linda McAvan och Chris Davies 

Ändringsförslag 1 
BILAGA, TABELL, RAD 2, KOLUMN 2 

Bilaga I, punkt [XX] (direktiv (EEG) nr 76/769) 

Får inte utsläppas på marknaden eller 
användas som ämne eller beståndsdel i 
beredningar i en koncentration lika med eller 
högre än 0,1 viktprocent för användningar 
utom som övergångsprodukt.” 

Får inte utsläppas på marknaden eller 
användas som ämne eller beståndsdel i 
beredningar i en koncentration lika med eller 
högre än 0,1 viktprocent för användningar 
utom som övergångsprodukt och i 
tillverkningen av 1,3,5-triamino-2,4,6 -
trinitrobensen (TATB).” 

Or. en 

Motivering 

Triklorbensen används i tillverkningen av 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobensen (TATB). 
Triaminobensen används särskilt i tillverkningen av okänslig ammunition vars egenskaper 
gör att den inte detonerar i en olyckssituation, till exempel vid bränslebränder. För tillfället 
finns det inget alternativ till triaminobensen i tillverkningen av denna ammunition. Nato 
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stöder kraftigt en övergång till okänslig ammunition. Om inget undantag görs kommer 
säkerhetsnormerna för ammunition och civilbefolkningens säkerhet i närheten av 
ammunitionsförråd allvarligt att äventyras. 

 

Ändringsförslag från Holger Krahmer 

Ändringsförslag 2 
BILAGA, TABELL, RAD 2, KOLUMN 2 

Bilaga I, punkt [XX] (direktiv (EEG) nr 76/769) 

Får inte utsläppas på marknaden eller 
användas som ämne eller beståndsdel i 
beredningar i en koncentration lika med eller 
högre än 0,1 viktprocent för användningar 
utom som övergångsprodukt.” 

Får inte utsläppas på marknaden eller 
användas som ämne eller beståndsdel i 
beredningar i en koncentration lika med eller 
högre än 0,1 viktprocent för användningar 
utom som övergångsprodukt och som 
processlösningsmedel i slutna kemiska 
användningar för kloreringsreaktioner.” 

Or. de 

Motivering 

I samband med kloreringsreaktioner krävs processlösningsmedel som inte reagerar med klor 
under de givna reaktionsförhållandena. Det finns några få processer där triklorbensen 
fungerar som detta tekniskt oumbärliga lösningsmedel. Dessa reaktioner genomförs i 
hermetiskt slutna anläggningar där lösningsmedlen återanvänds så att svinn och därmed 
även utsläpp i stor utsträckning kan undvikas. 
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