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Изменение 9
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Постоянният комитет по 
прекурсорите, създаден от Комисията 
през 2008 г., посочи различни 
прекурсори на взривни вещества, които 
могат да бъдат използвани за 
извършването на терористични 
нападения и препоръча подходящо 
действие на равнище Съюз.

(2) Постоянният комитет по 
прекурсорите, създаден от Комисията 
през 2008 г., посочи различни 
прекурсори на взривни вещества, които 
могат да бъдат използвани за 
извършването на терористични 
нападения и други престъпни деяния, и 
препоръча подходящо действие на 
равнище Съюз.

Or. lt

Изменение 10
Ana Gomes

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Планът за действие от 2010 г. 
относно укрепване на химическата, 
биологичната, радиологичната и 
ядрената (ХБРЯ) сигурност в 
Европейския съюз предвижда 
основанията, на които следва да се 
прилагат принципите на солидарност 
и сътрудничество между държавите-
членки, както и начините, по които 
следва да се осъществява това 
сътрудничество, от практическа 
гледна точка, по отношение на 
всички химически, биологични, 
радиологични и ядрени вещества. В 
съответствие с това е необходимо 
настоящият регламент да спазва 
разпоредбите на главата относно 
химикалите от посочения план за 
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действие.

Or. en

Изменение 11
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тъй като в случай на директива 
всяка нейна промяна и на приложенията 
й ще изисква национални мерки за 
транспониране в 27 държави-членки и 
тъй като всички икономически 
оператори следва да са обект на еднакви 
правила, е по-подходящо да се използва 
регламент за правния инструмент, който 
да регулира предлагането на пазара и 
използването на прекурсори на 
взривни вещества.

(5) Тъй като в случай на директива 
всяка нейна промяна и на приложенията 
й ще изисква национални мерки за 
транспониране в 27 държави-членки и 
тъй като всички икономически 
оператори следва да са обект на еднакви 
правила, е по-подходящо да се използва 
регламент за правния инструмент, който 
да регулира трансакциите, свързани с
прекурсори на взривни вещества.

Or. fr

Обосновка

Става въпрос за регулирането на трансакциите с прекурсори на взривни вещества, а 
не на тяхното използване.

Изменение 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Лицензионната схема и 
задължението да се докладва за 
подозрителни трансакции следва да 
позволят на икономическите 
оператори да продължат да 
търгуват с всички прекурсори, с което 
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се ограничава въздействието върху 
свободата на стопанската 
инициатива.

Or. en

Изменение 13
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Надеждността и силата на 
произведените в домашни условия 
взривни вещества следва да бъде 
намалена, като се определят 
ограничения за концентрациите на 
някои вещества. Масовият 
потребител следва да може да 
използва тези вещества с 
концентрации над определените 
прагове само когато притежава 
лиценз за това. Такива вещества 
следва да се доставят само на 
притежатели на такъв лиценз.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Il est proposé d’instaurer une réglementation sans délivrance de licence.Le système de 
licence est en effet peu adapté en pratique. Les contraintes, en termes de délais d’attente pour 
obtenir l’autorisation, pour des produits dont il est fait application dans la vie quotidienne 
seraient extrêmement lourdes pour les citoyens. Sans mentionner celles pesant sur 
l’administration des Etats membres et inhérentes à la mise en place d’un tel système.La 
création d’un système européen de prévention et de contrôle plus souple qui ferait obligation 
aux acheteurs des produits listés de justifier auprès des vendeurs de leur identité et de 
déclarer l’usage légitime qu’ils souhaitent faire du produit apparait préférable.Il est 
également proposé, afin de sécuriser toute la chaîne d’approvisionnement, que le champ 
d’application du projet de règlement ne se limite pas au seul grand public mais soit étendu à 
toutes transactions de précurseurs d’explosifs, y compris celles effectuées par les 
professionnels. Dans cette perspective, ce considérant n’a pas lieu d’être.
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Изменение 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Ограничаването на продажбите 
на химикалите, чиято концентрация  
надхвърля праговете, на 
потребители, които могат да 
докажат законна необходимост от 
използване на химикала, следва да 
осигури по-голяма сигурност по 
отношение на предлагането на пазара 
и използването на прекурсори на 
взривни вещества.

Or. en

Изменение 15
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Тъй като ще бъде несъразмерно да се 
забрани използването на прекурсори на 
взривни вещества в професионалните 
дейности, мерките, свързани с вноса,
предлагането на пазара и 
използването на тези прекурсори на 
взривни вещества, следва да се
прилагат само за масовия 
потребител.

(7) Тъй като ще бъде несъразмерно да се 
забрани предлагането на пазара и
използването на прекурсори на взривни 
вещества, следва да се предприемат 
мерки за увеличаване на сигурността 
на цялата им верига на доставки. 
Мерки, които се прилагат само към 
крайните потребители на тези 
вещества, не биха могли да позволят 
пълното постигане на целите на 
настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

La restriction du champ d’application au grand public n’apparaît pas justifiée au regard de 
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l’objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un Etat membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n’importe quel produit listé. En 
outre, l’article 3 définit le « membre du grand public » comme « toute personne physique ».
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d’un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d’une 
association, comme l’obtention de certains statuts de professionnel s’effectue assez 
simplement et rapidement en Europe où la tendance est forte à la simplification des formalités 
administratives. C’est pourquoi il convient d’étendre le champ d’application du règlement à 
tous, particuliers membres du grand public et professionnels, personnes physiques et morales.
Une telle modification est indispensable pour mieux sécuriser toute la chaîne de 
commercialisation des produits dangereux listés.

Изменение 16
Juozas Imbrasas

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Ограничаването на концентрацията 
на хексамин в горивните таблетки, 
технически не е изпълнимо. Следва да 
бъдат приети мерки за улесняване на 
докладването на подозрителни 
трансакции на етапа на продажбата на 
дребно за хексаминови горивни 
таблетки и други прекурсори, за които 
няма безопасни и подходящи 
алтернативи.

(8) Ограничаването на концентрацията 
на хексамин в горивните таблетки, 
технически не е изпълнимо. Следва да 
бъдат приети мерки за улесняване на 
докладването на кражби или
подозрителни трансакции на етапа на 
продажбата на дребно за хексаминови 
горивни таблетки и други прекурсори, 
за които няма безопасни и подходящи 
алтернативи.

Or. lt

Изменение 17
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел опростяване в настоящия 
регламент следва да бъдат включени 
съществуващите разпоредби, 

заличава се
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свързани с амониевия нитрат, а 
параграфи 2 и 3 на вписване 58 от 
приложение XVII към Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) следва да бъдат 
заличени.

Or. fr

Обосновка

Изменението има за цел съгласуване с разпоредбите на регламента REACH.

Изменение 18
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Настоящият регламент изисква 
обработването на лични данни и 
тяхното по-нататъшно разкриване на 
трети страни в случай на подозрителни 
трансакции. Това обработване означава 
сериозна намеса в основното право на 
личен живот и правото на защита на 
личните данни. Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни регламентира 
обработването на лични данни, 
извършвано в рамката на настоящия 
регламент. Съответно следва да бъде 
осигурено, че основното право на 
защита на личните данни на лица, чиито 
лични данни се обработват при 
изпълнение на разпоредбите на 
настоящия регламент, е надлежно 
защитено, по-специално обработването 

(11) Настоящият регламент изисква 
обработването на лични данни и 
тяхното по-нататъшно разкриване на 
трети страни в случай на подозрителни 
трансакции. Това обработване означава 
сериозна намеса в основното право на 
личен живот и правото на защита на 
личните данни. Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни регламентира 
обработването на лични данни, 
извършвано в рамката на настоящия 
регламент. Съответно следва да бъде 
осигурено, че основното право на 
защита на личните данни на лица, чиито 
лични данни се обработват при 
изпълнение на разпоредбите на 
настоящия регламент, е надлежно 
защитено, по-специално обработването 
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на лични данни, до което следва да 
водят издаването на лиценз и 
докладването на трансакции, счетени за 
подозрителни.

на лични данни, до което следва да 
водят регистрирането на 
трансакциите и докладването на 
трансакции, счетени за подозрителни.

Or. fr

Обосновка

Замяна на системата за издаване на лиценз със система за регистриране на всички 
трансакции с прекурсори на взривни вещества.

Изменение 19
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Поради това Комисията следва да
бъде оправомощена да приема
делегирани актове в съответствие с
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
за целите на изменения на 
приложенията към настоящия 
регламент.

(13) С цел съобразяването с 
настъпило развитие в злоупотребата 
с химически вещества като 
прекурсори на взривни вещества или 
въз основа на изследвания и 
изпитвания, на Комисията следва да се 
делегира правомощие за приемане на
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
измененията на приложението към 
настоящия регламент. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, своевременно 
и целесъобразно предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. fr
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Обосновка

Изменението прилага Общото споразумение между трите институции за 
практическите условия за използването на делегирани актове. Освен това, с цел да се 
създаде единен списък на химическите вещества, не трябва да има повече от едно 
приложение.

Изменение 20
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно ограничаване на 
достъпа на масовия потребител до 
химикали, които могат да се използват 
за производството на взривни вещества 
в домашни условия, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки и поради това може, 
поради мащаба на действието, да бъде 
постигната по-добре на равнище Съюз, 
Европейският съюз може да приеме 
мерки в съответствие с принципите на 
субсидиарност. В съответствие с 
принципа на пропорционалност 
настоящият регламент не надхвърля 
това, което е необходимо за постигането 
на тези цели.

(14) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно надзор над 
трансакциите, свързани с химически 
вещества, които могат да се използват 
за производството на взривни вещества 
в домашни условия, с цел 
предотвратяване на злоупотребата с 
тях, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите-членки 
и поради това може, поради мащаба на 
действието, да бъде постигната по-
добре на равнище Съюз, Европейският 
съюз може да приеме мерки в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност. В съответствие с 
принципа на пропорционалност 
настоящият регламент не надхвърля 
това, което е необходимо за постигането 
на тези цели.

Or. fr

Обосновка

Макар и прилагането на настоящия регламент може да доведе до намаляване на 
несъществени употреби на изброените в приложението вещества от масовия 
потребител, регламентът няма за цел да „ограничи“  достъпа до тях, тъй като тези 
вещества имат обща употреба. Напротив, става въпрос именно да се регулира 
търговията с тях и по този начин да се упражнява надзор над трансакциите, 
свързани с тези вещества. 
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Изменение 21
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила по отношение 
на предлагането на пазара на вещества 
или смеси, с които може да се 
злоупотреби за незаконно производство 
на взривни вещества, с оглед 
ограничаване на наличието им за 
масовия потребител.

Настоящият регламент установява 
хармонизирани правила по отношение 
на предлагането, както и контрола и 
надзора над трансакциите с вещества 
или смеси, с които може да се 
злоупотреби за незаконно производство 
на взривни вещества.

Or. fr

Обосновка

Регламентът следва да се прилага към всички трансакции (масови и професионални 
потребители).

Изменение 22
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
веществата, изброени в приложенията, 
и смесите, съдържащи такива вещества.

1. Настоящият регламент се прилага за 
веществата, изброени в приложението, 
и смесите, съдържащи такива вещества.

Or. fr

Обосновка

Създаването на два отделни списъка няма научна обосновка. Опасността на 
продуктите, изброени в приложение 2, е доказана, но те не са включени сред 
продуктите от приложение 1, тъй като не е възможно да се определи праг на 
концентрация, под който тяхната безопасност да е установена. Така, тъй като не 
могат да бъдат забранени, тези продукти ще бъдат изненадващо подложени на по-
лек правен режим, отколкото продуктите от приложение 1.
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Изменение 23
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) вещества, изброени в
приложенията, както и смеси, 
съдържащи такива вещества, които се 
използват от въоръжените сили или 
правоприлагащите органи.

в) вещества, изброени в
приложението, както и смеси, 
съдържащи такива вещества, които се 
използват от въоръжените сили или 
правоприлагащите органи.

Or. fr

Изменение 24
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „използване“ означава всяка 
преработка, формулиране, съхранение, 
обработка, смесване, производство на 
даден продукт или всяка друга 
употреба;

заличава се

Or. fr

Изменение 25
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „масов потребител“ означава 
всяко физическо лице, което действа 
за цели, които са извън неговото 

заличава се
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занятие, търговска дейност или 
професия;

Or. fr

Изменение 26
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложенията, или смеси, 
съдържащи тези вещества, когато са 
налице основателни съмнения, че 
веществото или сместа е предназначена 
за производството на взривни 
вещества в домашни условия;

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложенията, или смеси, 
съдържащи тези вещества, когато са 
налице сведения, подозрения или
основателни съмнения, че веществото 
или сместа е предназначена за
незаконното производство на взривни 
вещества или за каквито и да било 
други незаконни цели като 
прехвърлянето на посочените 
вещества на трети лица; 
контекстът, в който дадена 
трансакция се счита за трансакция с 
подозрителен характер, се определя 
на равнището на Съюза от 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложенията, или смеси, 

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложенията, или смеси, 
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съдържащи тези вещества, когато са 
налице основателни съмнения, че 
веществото или сместа е предназначена 
за производството на взривни вещества 
в домашни условия;

съдържащи тези вещества, когато са 
налице основателни съмнения, че 
веществото или сместа е предназначена 
за производството на взривни вещества 
в домашни условия, по-специално 
поради необичайното им количество, 
концентрация, комбинация или 
честота;

Or. en

Изменение 28
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложенията, или смеси, 
съдържащи тези вещества, когато са 
налице основателни съмнения, че 
веществото или сместа е предназначена 
за производството на взривни вещества 
в домашни условия;

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложенията, или смеси, 
съдържащи тези вещества, когато са 
налице основателни съмнения поради 
количеството, концентрацията, 
честотата, начина на плащане или 
всяко друго особено извънредно 
обстоятелство, свързано с 
трансакцията, че веществото или 
сместа е предназначена за 
производството на взривни вещества в 
домашни условия; наличието на 
подобни основания трябва 
внимателно да се разглежда за всеки 
отделен случай, като се вземат 
предвид конкретните обстоятелства 
във връзка с всяка отделна 
трансакция;

Or. en

Изменение 29
Véronique Mathieu
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Предложение за регламент
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложенията, или смеси, 
съдържащи тези вещества, когато са 
налице основателни съмнения, че 
веществото или сместа е предназначена 
за производството на взривни вещества 
в домашни условия;

(4) „подозрителна трансакция“ означава 
всяка трансакция, касаеща веществата, 
изброени в приложението, или смеси, 
съдържащи тези вещества, когато са 
налице основателни съмнения, че 
веществото или сместа е предназначена 
за производството на взривни вещества 
в домашни условия;

Or. fr

Изменение 30
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „невключено вещество“ означава 
всяко вещество, което въпреки че не е 
изброено в приложенията, е 
идентифицирано като използвано за 
производство на взривни вещества в 
домашни условия;

заличава се

Or. fr

Изменение 31
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „икономически оператор“ означава 
всяко физическо или юридическо лице
или публично образувание или група 

(6) „икономически оператор“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, 
което предлага продукти или услуги на 
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от такива лица и/или образувания, 
което предоставя извършване на 
работи, продукти или услуги на пазара;

пазара;

Or. fr

Обосновка

В определението за „икономически оператор“ думите „публично образувание или 
група от такива лица и/или образувания, което предоставя извършване на работи“ се 
заличават, тъй като са ненужни, не препращат към конкретна реалия и са неточни. 

Изменение 32
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „фермер“ означава физическо или 
юридическо лице или група от 
физически или юридически лица, 
независимо какъв е правният статут 
на групата и членовете Й според 
националното право, чието 
стопанство се намира на 
територията на Общността, както 
е посочена в член 52 от Договора за 
Европейския съюз, и което упражнява 
селскостопанска дейност;

заличава се

Or. fr

Изменение 33
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 3 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „селскостопанска дейност“ 
означава производството, 
развъждането или отглеждането на 

заличава се
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селскостопански продукти, 
включително прибирането на 
реколтата, доенето, развъждането 
на животни и отглеждането на 
животни за селскостопански цели 
или поддържането на земята в добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, както е определено в член 
5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Or. fr

Изменение 34
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Веществата, изброени в 
приложение I, или смесите, 
съдържащи тези вещества, не се 
предлагат, притежават или 
използват от масовия потребител, 
освен ако концентрацията на 
веществото във формата, под която 
се предлага, е по-ниска или равна на 
ограничението, установено в 
приложение I.

1. Икономически оператор, който 
предлага вещество, посочено в 
приложението, или смес, съдържаща 
това вещество, е длъжен да 
регистрира трансакцията.

2. Без да се засяга параграф 1, 
веществата, включени в приложение 
I, или смеси, съдържащи тези 
вещества, могат да се предлагат, 
притежават или използват от 
масовия потребител, при условие че 
той представи лиценз за 
придобиването на веществото или 
сместа, съдържаща веществото, 
издаден от компетентен орган на 
държава-членка.

2. Документите за регистрация на 
трансакциите съдържат следните 
сведения:
а) когато купувачът е:
i) юридическо лице: неговото 
наименование, идентификационен 
номер и адреса на седалището му;
ii) физическо лице: неговите имена, 
дата и място на раждане и адрес;
б) наименованието на веществото 
или сместа, включително процента 
на концентрация;
в) количеството на веществото или 
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сместа;
г) употребата на доставеното 
вещество или смес, декларирана от 
купувача;
д) датата на трансакцията;
е) подписа на купувача, а когато се 
касае за юридическо лице  – на 
физическото лице, които приема от 
името и за сметка на юридическото 
лице веществото или сместа, както и 
неговите имена.

3. Когато даден масов потребител 
възнамерява да внесе веществата, 
включени в приложение I, или смеси, 
съдържащи тези вещества, в 
митническата територия на 
Европейския съюз и концентрацията 
на веществото или сместа във 
формата, под която се внася, е по-
висока от ограничението, установено 
в приложение I, лицето трябва да 
представи във входното митническо 
учреждение лиценза, упоменат в 
параграф 2. В случай на съмнения 
относно автентичността или 
достоверността на лиценза, издаден в 
съответствие с параграф 2, както и 
при необходимост от допълнително 
допитване, митническите органи се 
обръщат към компетентните органи, 
определени от държавата-членка за 
издаването на лицензи в 
съответствие с член 5.

3. При трансакцията купувачът 
представя на икономическия 
оператор, който доставя веществото 
или сместа:
а) когато купувачът е юридическо 
лице: официален документ, 
удостоверяващ правното му 
съществуване;
б) когато купувачът е физическо лице: 
официален документ, удостоверяващ 
неговата самоличност.

4. Без да се засяга параграф 1, на 
фермерите може да се предлага и те 
могат да притежават амониев 
нитрат и смеси, съдържащи амониев 
нитрат, за използване като торове в 
селскостопанските дейности в 
концентрации над ограничението, 
посочено в приложение I.

4. Юридическо лице, което купува 
редовно от един и същ икономически 
оператор вещество, посочено в 
приложението, или смес, съдържаща 
това вещество, се освобождава от 
предвиденото в параграф 3 изискване 
при следните условия:

а) икономическият оператор е 
доставил на юридическото лице 
същото вещество или смес минимум 
три пъти в рамките на предходните 
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дванадесет месеца;
б) икономическият оператор няма 
никакви основания да предполага, че 
веществото или сместа са 
предназначени за производството на 
взривни вещества в домашни условия; 
в) икономическият оператор се е 
уверил, че доставените количества не 
са необичайни за юридическото лице.

5. Икономически оператор, който 
предлага вещество или смес на 
лицензиран масов потребител в 
съответствие с параграф 2, проверява 
лиценза и регистрира трансакцията.

5. Документите, свързани с 
регистрацията на трансакциите, се 
съхраняват за срок от минимум [пет 
години], считано от края на 
календарната година, през която е 
извършена трансакцията. По време 
на този срок документите се 
предоставят незабавно за евентуална 
проверка по искане на 
компетентните органи.

6. Икономически оператор, който 
възнамерява да предложи на масовия 
потребител веществата, включени в 
приложение I, или смеси, съдържащи 
тези вещества, когато 
концентрацията на веществото във 
формата, под която се предлага, е по-
висока от ограничението, установено 
в приложение I, ясно посочва на 
опаковката, че закупуването, 
притежаването или използването на 
това вещество или смес е предмет на 
лиценз, упоменат в параграф 2.

6. Документите, свързани с 
регистрацията на трансакциите, 
могат също да се съхраняват под 
формата на копия върху носител на 
изображения или друг носител на 
данни. Целесъобразно е да се 
гарантира, че съхранените по този 
начин данни:

а) съответстват на документите по 
образ и съдържание, когато са 
възстановени в режим „четене“; и
б) са незабавно достъпни по всяко 
време, могат да се четат незабавно и 
могат да бъдат анализирани чрез 
автоматизирани средства по време 
на целия срок, предвиден в параграф 5.

Or. fr
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Изменение 35
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато даден масов потребител 
възнамерява да внесе веществата, 
включени в приложение I, или смеси, 
съдържащи тези вещества, в 
митническата територия на Европейския 
съюз и концентрацията на веществото 
или сместа във формата, под която се 
внася, е по-висока от ограничението, 
установено в приложение I, лицето 
трябва да представи във входното 
митническо учреждение лиценза, 
упоменат в параграф 2. В случай на 
съмнения относно автентичността или 
достоверността на лиценза, издаден в 
съответствие с параграф 2, както и при 
необходимост от допълнително 
допитване, митническите органи се 
обръщат към компетентните органи, 
определени от държавата-членка за 
издаването на лицензи в съответствие с 
член 5.

3. Когато даден масов потребител 
възнамерява да внесе веществата, 
включени в приложение I, или смеси, 
съдържащи тези вещества, в 
митническата територия на Европейския 
съюз и концентрацията на веществото 
или сместа във формата, под която се 
внася, е по-висока от ограничението, 
установено в приложение I, лицето 
трябва да представи във входното 
митническо учреждение лиценза, 
упоменат в параграф 2. За да проверят
автентичността или достоверността на 
лиценза, издаден в съответствие с 
параграф 2, митническите органи се 
обръщат към компетентните органи, 
определени от държавата-членка за 
издаването на лицензи в съответствие с 
член 5.

Or. en

Изменение 36
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засяга параграф 1, на 
фермерите може да се предлага и те 
могат да притежават амониев нитрат и 
смеси, съдържащи амониев нитрат, за 
използване като торове в 
селскостопанските дейности в 

4. Без да се засяга параграф 1, на 
фермерите може да се предлага и те 
могат да притежават амониев нитрат и 
смеси, съдържащи амониев нитрат, за 
използване като торове в 
селскостопанските дейности в 
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концентрации над ограничението, 
посочено в приложение I.

концентрации над ограничението, 
посочено в приложение I. При все това 
компетентните органи, определени 
от държавата-членка, трябва да 
извършват подходящи и редовни 
инспекции, за да се гарантира, че 
използването на амониев нитрат от 
земеделските производители е 
законосъобразно и че лицензите на 
земеделските производители не се 
използват като прикритие за 
незаконни трансакции и/или 
дейности.

Or. en

Изменение 37
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За целите на настоящия 
регламент дадена трансакция следва 
да се счита за подозрителна, когато в 
момента на закупуване: 
а) масов потребител, който закупува 
или възнамерява да закупи посочените 
вещества, отказва да представи 
документ за самоличност и лиценз;
б) масов потребител  закупува или 
възнамерява да закупи количества 
и/или концентрации, които са 
необичайни за конкретните продукти 
или вещества;
в) масов потребител закупува или 
възнамерява да закупи необичайни 
комбинации от посочените вещества;
г) масов потребител, който закупува 
или възнамерява да закупи посочените 
вещества, не посочва ясно крайната 
употреба на веществата; 
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д) масов потребител, който закупува 
или възнамерява да закупи посочените 
вещества, не е в състояние да 
демонстрира, че е запознат с 
конкретната употреба на 
веществата; 
е) масов потребител, който закупува 
или възнамерява да закупи посочените 
вещества, настоява да заплати в 
брой.

Or. en

Изменение 38
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Икономически оператор, който 
предлага вещество или смес на 
лицензиран масов потребител в 
съответствие с параграф 2, проверява 
лиценза и регистрира трансакцията.

5. Икономически оператор, който 
предлага вещество или смес на 
лицензиран масов потребител в 
съответствие с параграф 2, проверява 
лиценза и регистрира трансакцията. Ако 
има причина да подозира, че са били 
предоставени фалшиви лицензи, 
икономическият оператор се свързва 
с компетентните органи на 
съответната държава-членка, като 
надлежно докладва на тях и на всеки 
друг определен правоприлагащ орган. 
Ако положението остава неясно, 
икономическият оператор е длъжен 
да отхвърли планираната 
трансакция. Секторът на търговия 
на дребно трябва да гарантира, че 
икономическите оператори, на които 
би могло да се наложи да осъществят 
трансакции с прекурсори, са 
подходящо обучени и информирани 
относно заплахите и всъщност са 
наясно със съответните рискове 
посредством оценка на риска. 
Определените национални органи 
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трябва да гарантират изпълнението 
на условията на настоящия параграф 
и по възможност да търсят 
наказателна отговорност по 
отношение на тези икономически 
оператори, които не спазват 
условията на настоящия регламент и 
по този начин действат небрежно по 
отношение на свързаните със 
сигурността и безопасността 
особености на трансакциите с 
прекурсори на взривни вещества.

Or. en

Изменение 39
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Икономически оператор, който 
предлага вещество или смес на 
лицензиран масов потребител в 
съответствие с параграф 2, проверява 
лиценза и регистрира трансакцията.

5. Икономически оператор, който 
предлага вещество или смес на 
лицензиран масов потребител в 
съответствие с параграф 2, проверява 
лиценза и регистрира трансакцията.
Държавите-членки предоставят на 
малките и средните предприятия 
(МСП) цялата помощ, необходима във 
връзка с изпълнението на тези 
изисквания за проверка и 
регистриране.

Or. en

Изменение 40
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя 
правилата за издаване на лиценза, 
предвиден в член 4, параграф 2. Когато 
разглежда издаването на лиценз, 
компетентният орган на държавата-
членка взема предвид най-вече 
легитимността на възнамеряваното 
използване на веществото. Лицензът 
се отказва, ако са налице основателни 
причини за съмнение в 
легитимността на възнамеряваното 
използване.

заличава се

2. Компетентният орган може да 
ограничи валидността на лиценза до 
период, който не надвишава три 
години, или може да задължи 
лицензианта да доказва през 
интервали, които не превишават три 
години, че условията, при които е 
издаден лиценза, все още са изпълнени. 
В лиценза се споменават засегнатите 
вещества.
3. Компетентните органи могат да 
изискат от операторите да платят 
такса при подаване на заявление за
лиценз. Такива такси не надхвърлят 
разходите за обработване на 
заявлението.
4. Лицензът може да бъде прекъснат 
или оттеглен от компетентния 
орган, винаги когато са налице 
основателни причини, за да се вярва, 
че условията, при които е издаден 
лицензът, повече не са изпълнени.
5. Обжалването на дадено решение на 
компетентния орган, както и 
споровете относно спазването на 
условията на лиценза, се разглеждат 
от съответната инстанция, 
отговорна съгласно националното 
право.

Or. fr
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Обосновка

Заличаване на системата за издаване на лиценз от публичните органи.

Изменение 41
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка определя 
правилата за издаване на лиценза, 
предвиден в член 4, параграф 2. Когато 
разглежда издаването на лиценз, 
компетентният орган на държавата-
членка взема предвид най-вече 
легитимността на възнамеряваното 
използване на веществото. Лицензът се 
отказва, ако са налице основателни 
причини за съмнение в легитимността 
на възнамеряваното използване.

1. Всяка държава-членка определя 
правилата за издаване на лиценза, 
предвиден в член 4, параграф 2, в 
съответствие с посочените в 
параграф 1а насоки на Съюза. Когато 
разглежда издаването на лиценз, 
компетентният орган на държавата-
членка взема предвид най-вече 
легитимността на възнамеряваното 
използване на веществото. Лицензът се 
отказва, ако са налице основателни 
причини за съмнение в легитимността 
на възнамеряваното използване.

Or. en

Изменение 42
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията определя насоки на 
Съюза по отношение на условията, 
които уреждат лицензионните 
дейности на национално равнище, 
след като се консултира с 
Постоянния комитет по 
прекурсорите. В тези насоки 
Комисията следва да определи 
техническите детайли на лицензите, 
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с цел да подпомогне тяхното взаимно 
признаване във всички държави-
членки.

Or. en

Изменение 43
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Всяка държава-членка създава или 
определя орган, който отговаря за 
издаването на лицензи на масовите 
потребители. Органът следва също 
така да поеме отговорност за 
изпълнението на Плана за действие 
относно укрепване на химическата, 
биологичната, радиологичната и 
ядрената сигурност в Европейския 
съюз  и да извършва контрол над това 
изпълнение.

Or. en

Изменение 44
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Лицензът може да бъде прекъснат или 
оттеглен от компетентния орган, винаги 
когато са налице основателни причини, 
за да се вярва, че условията, при които е 
издаден лицензът, повече не са 
изпълнени.

4. Лицензът може да бъде прекъснат или 
оттеглен от компетентния орган, винаги 
когато са налице причини, за да се 
вярва, че условията, при които е издаден 
лицензът, повече не са изпълнени.

Or. en
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Изменение 45
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Лицензиращият орган гарантира, 
че основните права на лицата, които 
кандидатстват за лиценз, а именно 
правото не бъдат дискриминирани въз 
основа на раса, пол, религиозни 
вярвания, сексуална ориентация или 
възраст, се спазват по всяко време.

Or. en

Изменение 46
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване на подозрителни 
трансакции и кражби

Докладване на подозрителни 
трансакции, липси и кражби

Or. fr

Изменение 47
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Подозрителните трансакции на 
веществата, включени в
приложенията, или смесите, 
съдържащи тези вещества, се докладват 

1. Подозрителните трансакции на 
веществата, включени в
приложението, или смесите, 
съдържащи тези вещества, се докладват 
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в съответствие с настоящия член. в съответствие с настоящия член.

Or. fr

Изменение 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За докладването на подозрителни 
трансакции всяка държава-членка 
определя национална точка за контакт с 
ясно определен телефонен номер и 
адрес на е-поща.

2. За докладването на подозрителни 
трансакции всяка държава-членка 
определя национална точка за контакт с 
ясно определен телефонен номер и 
адрес на е-поща. Персоналът на 
точките за контакт се попълва със 
служители на правоприлагащите 
органи.

Or. en

Изменение 49
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За докладването на подозрителни 
трансакции всяка държава-членка 
определя национална точка за контакт с 
ясно определен телефонен номер и 
адрес на е-поща.

2. Държавите-членки също така 
приемат законодателство с цел 
подробно определяне на процедурите, 
приложими в случай на докладване на 
подозрителни трансакции. За 
докладването на подозрителни 
трансакции всяка държава-членка 
определя национална точка за контакт с 
ясно определен телефонен номер и 
адрес на е-поща.

Or. en
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Изменение 50
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За докладването на подозрителни 
трансакции всяка държава-членка 
определя национална точка за контакт с 
ясно определен телефонен номер и 
адрес на е-поща.

2. За докладването на подозрителни 
трансакции всяка държава-членка 
определя национална точка за контакт с 
ясно определен телефонен номер и 
адрес на е-поща. Единствено 
правоприлагащ орган може да бъде 
определен като национална точка за 
контакт. 

Or. lt

Изменение 51
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Икономическите оператори, които 
имат причини да вярват, че предложена 
трансакция, включваща едно или повече 
вещества, включени в приложенията, 
или смеси, съдържащи тези вещества, 
представлява подозрителна трансакция, 
докладват за това без забавяне, 
включително, ако е възможно, 
самоличността на клиента, до 
националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е предложена 
трансакцията.

3. Икономическите оператори, които 
имат причини да вярват, че предложена 
трансакция, включваща едно или повече 
вещества, включени в приложението, 
или смеси, съдържащи тези вещества, 
представлява подозрителна трансакция, 
докладват за това без забавяне, 
включително, ако е възможно, 
самоличността на клиента, до 
националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е предложена 
трансакцията.

Or. fr
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Изменение 52
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Икономическите оператори, които 
имат причини да вярват, че предложена 
трансакция, включваща едно или повече 
вещества, включени в приложенията, 
или смеси, съдържащи тези вещества, 
представлява подозрителна трансакция, 
докладват за това без забавяне, 
включително, ако е възможно, 
самоличността на клиента, до 
националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е предложена 
трансакцията.

3. Икономическите оператори, които 
имат причини да вярват, че предложена 
трансакция, включваща едно или повече 
вещества, включени в приложенията, 
или смеси, съдържащи тези вещества, 
представлява подозрителна трансакция, 
докладват за това без забавяне на 
компетентните национални органи 
(а именно лицензиращия орган и 
правоприлагащите органи), 
включително, ако е възможно, 
самоличността на клиента, до 
националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е предложена 
трансакцията.

Or. en

Изменение 53
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Икономическите оператори, които 
имат причини да вярват, че предложена 
трансакция, включваща едно или повече 
вещества, включени в приложенията, 
или смеси, съдържащи тези вещества, 
представлява подозрителна трансакция, 
докладват за това без забавяне, 
включително, ако е възможно, 
самоличността на клиента, до 
националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е предложена 
трансакцията.

3. Икономическите оператори, които 
имат причини да вярват, че предложена 
трансакция, включваща едно или повече 
вещества, включени в приложенията, 
или смеси, съдържащи тези вещества, 
представлява подозрителна трансакция
поради своето количество,
концентрация, честота, начин на 
плащане или всяко друго особено 
извънредно обстоятелство, докладват 
за това своевременно и в 
съответствие с логистичния си 
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капацитет, включително, ако е 
възможно, самоличността на клиента, до 
националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е предложена
трансакцията.

Or. en

Изменение 54
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Икономическите оператори 
докладват всяка друга подозрителна 
трансакция, свързана с невключено 
вещество, както и със смеси, 
съдържащи такива вещества.

заличава се

Or. fr

Изменение 55
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Икономическите оператори 
докладват всяка друга подозрителна 
трансакция, свързана с невключено 
вещество, както и със смеси, 
съдържащи такива вещества.

заличава се

Or. en

Изменение 56
Ana Gomes
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Икономическите оператори докладват 
всяка друга подозрителна трансакция, 
свързана с невключено вещество, както 
и със смеси, съдържащи такива 
вещества.

4. Икономическите оператори докладват 
всяка друга подозрителна трансакция, 
свързана с невключено вещество, както 
и със смеси, съдържащи такива 
вещества, в съответствие с 
определението за подозрителна 
трансакция, предвидено в настоящия 
регламент, а също и в съответствие с 
националната уредба, уреждаща 
процедурите в случай на 
подозрителни трансакции.

Or. en

Изменение 57
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Икономическите оператори докладват 
също така за значими кражби на 
веществата, включени в
приложенията, и на смеси, съдържащи 
тези вещества, до националната точка за 
контакт на държавата-членка, в която е 
извършена кражбата.

5. Икономическите оператори докладват 
също така за значими кражби и липси
на веществата, включени в
приложението, и на смеси, съдържащи 
тези вещества, до националната точка за 
контакт на държавата-членка, в която е 
извършена кражбата или е настъпила 
липсата.

Or. fr

Обосновка

Предлага се да се добави задължението за съобщаване, освен за кражби, и за липси на 
вещества. Наистина, възможно е даден икономически оператор да не може да 
намери, вероятно за по-дълъг или по-кратък срок, въпросните вещества, без при това 
да има подозрения за кражба. 
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Изменение 58
Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Икономическите оператори докладват 
също така за значими кражби на 
веществата, включени в приложенията, 
и на смеси, съдържащи тези вещества, 
до националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е извършена 
кражбата.

5. Икономическите оператори докладват 
също така за всички кражби на 
веществата, включени в приложенията, 
и на смеси, съдържащи тези вещества, 
до националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е извършена 
кражбата.

Or. en

Изменение 59
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Националната точка за контакт 
съхранява на сигурно място и 
третира като поверителна 
получената информация относно  
подозрителни трансакции в 
съответствие с член 7 и няма право 
да я разкрива, освен по искане на 
компетентен правоприлагащ орган, 
който разследва терористични 
действия или друга подозрителна 
употреба за престъпни цели на 
прекурсори на взривни вещества.
Информацията не може да се 
използва за цели, различни от 
посочените в параграф 1.

Or. lt



PE469.861v01-00 34/51 AM\873814BG.doc

BG

Изменение 60
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. С цел да се улесни сътрудничеството 
между компетентните органи и 
икономическите оператори, по-
специално по отношение на 
невключените вещества, Комисията 
след консултации с Постоянния комитет 
по прекурсорите изготвя и актуализира 
насоки с цел подпомагане на 
участниците във веригата на доставки 
на химикали. Насоките осигуряват по-
специално:

6. С цел да се улесни сътрудничеството 
между компетентните органи и 
икономическите оператори, Комисията 
след консултации с Постоянния комитет 
по прекурсорите изготвя и актуализира 
насоки с цел подпомагане на 
участниците във веригата на доставки 
на химикали. Насоките осигуряват по-
специално:

a) информация за това, как да се 
разпознават и как се уведомява за 
съмнителни трансакции;

a) информация за това, как да се 
разпознават и как се уведомява за 
съмнителни трансакции и значителни 
кражби или липси;

б) редовно актуализиран списък на 
невключените вещества, за да може 
веригата на доставки да наблюдава на 
доброволна основа търговията с 
такива вещества;
в) друга информация, която може да се 
сметне за необходима.

б) друга информация или препоръка, 
която може да се сметне за необходима.

Or. fr

Обосновка

Изменението ще помогне да се изясни текстът и допусканията относно обхвата на 
задължението за докладване. Поради това се предлага да се заличи 
трудноразбираемото понятие за „невключените вещества“. Или веществата са 
прекурсори на взривни вещества и следователно са опасни, поради което трябва да 
бъдат подложени на регулация в съответствие с проекта на регламент, или не са 
такива и следователно няма основания към тях да се прилага специален режим.

Изменение 61
Ana Gomes
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовно актуализиран списък на 
невключените вещества, за да може 
веригата на доставки да наблюдава на 
доброволна основа търговията с такива 
вещества;

б) редовно актуализиран списък на 
невключените вещества, за да може 
веригата на доставки да наблюдава 
търговията с такива вещества;

Or. en

Изменение 62
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Компетентните органи на държавите-
членки гарантират, че насоките, 
предвидени в параграф 6, и списъкът 
на невключените вещества редовно се 
разпространяват по начин, сметнат за 
подходящ от компетентните органи в 
съответствие с целите на насоките.

7. Компетентните органи на държавите-
членки гарантират, че насоките, 
предвидени в параграф 6, редовно се 
разпространяват по начин, сметнат за 
подходящ от компетентните органи в 
съответствие с целите на насоките.

Or. fr

Изменение 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Докладването по силата на 
настоящия член се ограничава до 
името, номера на лиценза, закупените 
стоки, стойността на трансакцията 
и начина на плащане, както и 
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причините, пораждащи подозрение, 
за максимален срок от 2 години, освен 
ако дадена подозрителна трансакция 
или кражба не е довела до разследване, 
което все още е в ход. Забранява се 
обработката на лични данни, 
разкриващи расов или етнически 
произход, политически възгледи, 
религиозни или философски 
убеждения, членство в синдикални 
организации, както и обработката на 
данни, свързани със здравето или 
сексуалния живот.

Or. en

Изменение 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО. По-специално, всяка държава-
членка осигурява, че обработката на 
лични данни, необходима за издаването 
на лиценз съгласно членове 4 и 5 от 
настоящия регламент, както и че 
докладването на подозрителни 
трансакции съгласно член 6 от 
настоящия регламент, са в съответствие 
с Директива 95/46/ЕО.

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО. По-специално, всяка държава-
членка осигурява, че обработката на 
лични данни, необходима за издаването 
на лиценз съгласно членове 4 и 5 от 
настоящия регламент, както и че 
докладването на подозрителни 
трансакции съгласно член 6 от 
настоящия регламент, са в съответствие 
с Директива 95/46/ЕО.

Насоките, съдържащи се в 
решенията за изпълнение, посочени в 
член 5, параграф 6 и в член 6, параграф 
6, гарантират, че:
– информацията се разкрива на 
компетентните правоприлагащи 
органи единствено за целите на 
разследването на терористични 
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дейности или по подозрения за други 
форми на престъпна злоупотреба с 
прекурсори на взривни вещества;
– лицензиращият орган информира 
притежателите на лицензи относно 
факта, че техните покупки ще бъдат 
регистрирани и могат да бъдат 
докладвани, ако бъдат счетени за 
подозрителни;
–  предоставя се ясно и конкретно 
определение за подозрителни 
трансакции, както и критерии за 
тяхната идентификация;
– гарантира се сигурността на 
данните;
– данните са достъпни само въз 
основа на принципа „необходимост 
от информация“ и списъкът с 
получатели се публикува;
– субектите на данни имат право на 
достъп, коригиране или заличаване, 
когато това е целесъобразно, и се 
предвижда механизъм за защита.
Преди изготвянето на насоките се 
провеждат консултации с 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните.

Or. en

Изменение 65
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО. По-специално, всяка държава-

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО. По-специално, всяка държава-
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членка осигурява, че обработката на 
лични данни, необходима за
издаването на лиценз съгласно членове 
4 и 5 от настоящия регламент, както и 
че докладването на подозрителни 
трансакции съгласно член 6 от 
настоящия регламент, са в съответствие 
с Директива 95/46/ЕО.

членка осигурява, че обработката на 
лични данни, необходима за
регистрирането на трансакции
съгласно член 4 от настоящия 
регламент, както и че докладването на 
подозрителни трансакции съгласно член 
6 от настоящия регламент, са в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Замяна на системата за издаване на лиценз със система за регистриране на 
трансакциите.

Изменение 66
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО. По-специално, всяка държава-
членка осигурява, че обработката на 
лични данни, необходима за издаването 
на лиценз съгласно членове 4 и 5 от 
настоящия регламент, както и че 
докладването на подозрителни 
трансакции съгласно член 6 от 
настоящия регламент, са в съответствие 
с Директива 95/46/ЕО.

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО. По-специално, всяка държава-
членка осигурява, че обработката на 
лични данни, необходима за издаването 
на лиценз съгласно членове 4 и 5 от 
настоящия регламент, както и че 
докладването на подозрителни 
трансакции съгласно член 6 от 
настоящия регламент, са в съответствие 
с Директива 95/46/ЕО и с общите 
принципи за защита на личните 
данни – минимизиране на данните, 
ограничаване в рамките на целта, 
субсидиарност, пропорционалност и 
необходимост, както и с изискването 
да се оказва дължимото уважение 
към правата на субекта на данните 
на достъп, коригиране и заличаване.
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Or. en

Изменение 67
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО18. По-специално, всяка 
държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
необходима за издаването на лиценз 
съгласно членове 4 и 5 от настоящия 
регламент, както и че докладването на 
подозрителни трансакции съгласно член 
6 от настоящия регламент, са в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО.

Всяка държава-членка осигурява, че 
обработката на лични данни, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, е в съответствие с Директива 
95/46/ЕО. По-специално, всяка държава-
членка осигурява, че обработката на 
лични данни, необходима за издаването 
на лиценз съгласно членове 4 и 5 от 
настоящия регламент, както и че 
докладването на подозрителни 
трансакции съгласно член 6 от 
настоящия регламент, са в съответствие 
с Директива 95/46/ЕО. Събирането и 
обработката на специални категории 
данни е забранена.

Or. lt

Изменение 68
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменение на приложенията Изменение на приложението

Or. fr

Изменение 69
Véronique Mathieu
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Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел съобразяването с настъпило 
развитие в злоупотребата с химически 
вещества като прекурсори на взривни 
вещества или въз основа на изследвания 
и изпитване Комисията може да 
приеме изменения на приложенията 
посредством делегирани актове в 
съответствие с членове 10, 11 и 12. 
Когато се изисква от наложителни 
съображения за спешност, по-
специално, когато има внезапна 
промяна в оценката на риска,
доколкото се отнася за 
злоупотребата с химически вещества 
за изготвянето на взривни вещества в 
домашни условия, се прилага член 13.

С цел съобразяването с настъпило 
развитие в злоупотребата с химически 
вещества като прекурсори на взривни 
вещества или въз основа на изследвания 
и изпитване Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 във 
връзка с изменения на приложението 
към настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Изменението прилага Общото споразумение между трите институции за 
практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение 70
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това се налага от 
наложителни съображения за 
спешност, по-специално когато има 
внезапна промяна в оценката на 
рисковете, свързани със 
злоупотребата с химически вещества 
за изготвянето на взривни вещества в 
домашни условия, към приетите по 
силата на настоящия член 
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делегирани актове се прилага 
процедурата, предвидена в член 13.

Or. fr

Изменение 71
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, упоменати в 
член 9, се предоставят на Комисията за 
неограничен период от време.

1. Правомощията да приема делегирани
актове се предоставят на Комисията при 
условията, предвидени в настоящия 
член.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 9, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от …*.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 9, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в това 
решение. Решението за оттегляне 
поражда действие в деня след 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
посочена в него по-късна дата. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията едновременно уведомява 
Европейския парламент и Съвета.

4. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията уведомява едновременно 
Европейския парламент и Съвета.

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията на членове 
11 и 12.

4. Делегиран акт, приет по силата на 
член 9, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца от 
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уведомлението до тях за съответния 
акт или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения. 
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.
*ОВ: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент. 

Or. fr

Изменение 72
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да оттеглят 
упоменатите в член 9 делегирани 
правомощия по всяко време.

заличава се

2. Институцията, която е започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия, полага 
необходимите усилия да уведоми 
другата институция и Комисията в 
разумен срок преди приемането на 
окончателното решение, като посочи 
делегираните правомощия, които 
могат да бъдат оттеглени, и 
евентуалните причини за 
оттеглянето.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в 
решението. Решението влиза в сила 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
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които вече са в сила. То се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. fr

Изменение 73
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от два месеца от датата на 
нотифициране Европейският 
парламент и Съветът могат да 
възразят срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с един месец.

заличава се

2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него.
3. Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, ако 
Европейският парламент и Съветът 
са информирали Комисията за 
намерението си да не повдигат 
възражения.
4. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява, 
посочва причините, поради които 
възразява срещу делегирания акт.

Or. fr
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Изменение 74
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент и Съветът 
могат в срок от шест седмици от 
датата на нотифициране да възразят 
срещу делегирания акт. В този случай
актът спира да се прилага. 
Институцията, която възразява, 
посочва причините, поради които
възразява срещу делегирания акт.

2. Европейският парламент или Съветът 
могат да представят възражения 
срещу делегиран акт в съответствие 
с процедурата, посочена в член 10, 
параграф 5. В такъв случай
Комисията отменя акта незабавно 
след като бъде уведомена за 
решението на Европейския 
парламент или на Съвета, с което се 
представят възражения.

Or. fr

Обосновка

Изменението прилага Общото споразумение между трите институции за 
практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение 75
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15
Преходни разпоредби

заличава се

Притежаването и използването от 
масовия потребител на веществата, 
включени в приложение I, или 
смесите на тези вещества над 
ограниченията на концентрацията, 
установени в приложение I, 
продължава да е разрешено до [36 
месеца след приемането]
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Or. fr

Обосновка

Ако системата за лицензи бъде премахната, както се предлага, няма основания за 
съществуването на преходни разпоредби. Освен това може да се постави въпросът 
какви са последиците след изтичането на предвидения срок от 36 месеца: масовите 
потребители ще трябва ли да върнат (на кого?) въпросните вещества? Ще трябва ли 
да поискат лиценз? Публичните органи ще проверяват ли действително дали 
физическите лица притежават, без лиценз, такива вещества, придобити преди 
влизането в сила на регламента?

Изменение 76
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед на настоящия регламент се 
извършва [5 години след приемането].

Преглед на настоящия регламент се 
извършва [4 години след приемането].

Or. en

Изменение 77
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед на настоящия регламент се 
извършва [5 години след приемането].

Преглед на настоящия регламент се 
извършва …*. При този преглед следва 
да се извърши оценка на 
ефикасността на настоящия 
регламент, както и на последиците 
от него за основните права.

 ОВ, моля въведете дата: 5 години 
след датата на приемане на 
настоящия регламент.

Or. lt
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Изменение 78
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Наименование 
на веществото и 
регистрационен 
номер по 
„Chemical 
Abstracts 
Service“ (CAS 
№)

Минимално 
съдържание

Код по 
Комбинираната 
номенклатура 
(КН) на отделно, 
химически 
дефинирано 
съединение, 
отговарящо на 
изискванията на 
забележка 1 от 
съответно глава 
28 или 29 на КН, 
{вж. Регламент 
(ЕО) № 948/2009 
от 30 септември 
2009 г., ОВ L 
287, 31.10.2009 
г. }

Код по 
Комбинираната 
номенклатура на 
смес или 
препарат без 
съставки (напр. 
живак, 
благородни или 
редкоземни 
метали или 
радиоактивни 
вещества), които 
биха определили 
класифициране в 
друг код по КН 
{вж. Регламент 
(ЕО) № 948/2009 
от 30 септември 
2009 г., ОВ L 
287, 31.10.2009 
г.}  

водороден 
пероксид (CAS 
№ 7722-84-1) 

12 % тегл. 2847 00 00 3824 90 97

нитрометан 
(CAS № 75-52-5) 30 % тегл. 2904 20 00 3824 90 97

азотна киселина 
(CAS RN 7697-
37-2) 

3 % тегл. 2808 00 00 3824 90 97

калиев хлорат 
(CAS № 3811-
04-9) 

40 % тегл. 2829 19 00 3824 90 97

калиев 
перхлорат (CAS 
№ 7778-74-7);

40 % тегл. 2829 90 10 3824 90 97

натриев хлорат 40 % тегл. 2829 11 00 3824 90 97
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(CAS № 7775-
09-9) 
натриев 
перхлорат (CAS 
№ 7601-89-0);

40 % тегл. 2829 90 10 3824 90 97

амониев нитрат 
(CAS № 6484-
52-2) 

16 % тегловно 
азот спрямо 
амониевия 
нитрат

3102 30 10 (във 
воден разтвор)
3102 30 90 
(друг)

3824 90 97

Изменение

Наименование 
на веществото и 
регистрационен 
номер по 
„Chemical 
Abstracts 
Service“ (CAS 
№)

Код по 
Комбинираната 
номенклатура 
(КН) на отделно, 
химически 
дефинирано 
съединение, 
отговарящо на 
изискванията на 
забележка 1 от 
съответно глава 
28 или 29 на КН 
{вж. Регламент 
(ЕО) № 948/2009 
от 30 септември 
2009 г., ОВ L 
287, 31.10.2009 
г.}

Код по 
Комбинираната 
номенклатура на 
смес или 
препарат без 
съставки (напр. 
живак, 
благородни или 
редкоземни 
метали или 
радиоактивни 
вещества), които 
биха определили 
класифициране в 
друг код по КН 
{вж. Регламент 
(ЕО) № 948/2009 
от 30 септември 
2009 г., ОВ L 
287, 31.10.2009 
г.} 

водороден 
пероксид (CAS 
№ 7722-84-1),
когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 12 % 
тегл.

2847 00 00 3824 90 97

нитрометан 
(CAS № 75-52-
5), когато 
минималното 
му съдържание 

2904 20 00 3824 90 97
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надвишава 20 % 
об/об.
азотна киселина 
(CAS RN 7697-
37-2), когато 
минималното й 
съдържание 
надвишава 
3 % тегл.

2808 00 00 3824 90 97

калиев хлорат 
(CAS № 3811-
04-9), когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 
40 % тегл.  

2829 19 00 3824 90 97

калиев 
перхлорат (CAS 
№ 7778-74-7), 
когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 
40 % тегл.  

2829 90 10 3824 90 97

натриев 
перхлорат (CAS 
№ 7601-89-0),
когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 
40 % тегл.

2829 90 10 3824 90 97

амониев нитрат 
(CAS № 6484-
52-2), когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 
16 % тегловно 
азот спрямо 
амониевия 
нитрат

3102 30 10 (във 
воден разтвор)
3102 30 90 
(друг)

3824 90 97

хексамин (CAS 
№ 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

сярна киселина 
(CAS № 7664-93-
9), когато 
минималното й 

2807 00 10 3824 90 97
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съдържание 
надвишава 30 % 
тегл.
ацетон (CAS № 
67-64-1), когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 95 % 
тегл.

2914 11 00 3824 90 97

калиев нитрат 
(CAS № 7757-79-
1), когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 5 % 
тегловно азот 
спрямо 
калиевия 
нитрат

2834 21 00 3824 90 97

натриев 
нитрат (CAS № 
7631-99-4), 
когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 5 % 
тегловно азот 
спрямо 
натриевия 
нитрат

3102 50 10 
(природен)
3102 50 90 (друг 
освен природен)

3824 90 97
3824 90 97

калциев 
нитрат (CAS № 
10124-37-5), 
когато 
минималното 
му съдържание 
надвишава 5 % 
тегловно азот 
спрямо 
калциевия 
нитрат

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Обосновка

Il est proposé d’établir une seule liste de substances, afin d’unifier le régime juridique qui 
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leur est applicable. En effet, l’établissement de deux listes distinctes de substances, soumises 
à deux régimes juridiques différents (autorisation d’une part, siganlement des transactions 
suspectes d’autre part), n’a pas de fondement scientifique. Les substances de l’annexe II du 
projet de la Commission sont aussi dangereuses que celles de l’annexe I.

L’héxamine est un excellent exemple car c’est un précurseur commun à plusieurs explosifs 
artisanaux. Il a été démontré expérimentalement  qu’il n’y avait pas qu’en combinaison avec 
l’acétone que cette substance pouvait conduire à des explosifs. Or le projet de règlement 
inclut dans l’annexe 2 la majorité des précurseurs nécessaires à la synthèse des explosifs 
basés sur l’héxamine. La possibilité de détournement de ce précurseur, pourtant dangereux 
sans minimum de concentration, semble donc être moins prise en compte par le règlement que 
pour d’autres substances, et ce sans réelle justification.

Изменение 79
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Приложение 2

Текст, предложен от Комисията

Приложение II
Вещества, самостоятелни или в смеси, за които се докладват подозрителни 
трансакции
Наименование на 
веществото и 
регистрационен номер 
по „Chemical Abstracts 
Service“ (CAS №)

Код по Комбинираната 
номенклатура (КН) на 
отделно, химически 
дефинирано 
съединение, 
отговарящо на 
изискванията на 
съответно забележка 
1 към глава 28, 
забележка 1 към глава 
29 или забележка 1, 
буква б) към глава 31 на 
КН, {вж. Регламент 
(ЕО) № 948/2009 от 30 
септември 2009 г., ОВ 
L 287, 31.10.2009 г.}

Код по Комбинираната 
номенклатура на смес 
или препарат без 
съставки (напр. живак, 
благородни или 
редкоземни метали или 
радиоактивни 
вещества), които биха 
определили
класифициране в друг 
код по КН {вж. 
Регламент (ЕО) № 
948/2009 от 30 
септември 2009 г., ОВ 
L 287, 31.10.2009 г.} 

хексамин (CAS № 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

сярна киселина (CAS № 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

ацетон (CAS № 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97
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калиев нитрат (CAS № 
7757-79-1);

2834 21 00 3824 90 97

натриев нитрат (CAS 
№ 7631-99-4)

3102 50 10 (природен)
3102 50 90 (друг освен 
природен)

3824 90 97
3824 90 97

калциев нитрат (CAS 
№ 10124-37-5);

2834 29 80 3824 90 97

амониев калциев 
нитрат (CAS № 15245-
12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Изменение

заличава се

Or. fr


