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Pozměňovací návrh 9
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Stálý výbor pro prekurzory, který 
Komise zřídila v roce 2008, určil různé 
prekurzory výbušnin, které by mohly být 
použity při páchání teroristických útoků, a 
navrhl vhodné opatření na úrovni Unie.

(2) Stálý výbor pro prekurzory, který 
Komise zřídila v roce 2008, určil různé 
prekurzory výbušnin, které by mohly být 
použity při páchání teroristických a jiných 
zločineckých útoků, a navrhl vhodné 
opatření na úrovni Unie.

Or. lt

Pozměňovací návrh 10
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Akční plán z roku 2010 na zlepšení 
chemické, biologické, radiologické a 
jaderné (CBRN) bezpečnosti v Evropské 
unii stanovuje základy zásad solidarity a 
spolupráce mezi členskými státy a 
způsoby, jakými by se tato spolupráce 
v oblasti všech chemických, biologických, 
radiologických a jaderných (CBRN) látek 
měla prakticky provádět. Toto nařízení 
proto musí vyhovovat podmínkám v části 
tohoto akčního plánu věnované 
chemickým látkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Véronique Mathieu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož by každá úprava směrnice a 
jejich příloh vyžadovala vnitrostátní 
prováděcí opatření ve 27 členských státech
a jelikož by se všechny hospodářské 
subjekty měly řídit týmiž pravidly, je 
vhodné použít jakožto právní nástroj 
k regulaci uvádění na trh a používání
prekurzorů výbušnin formu nařízení.

(5) Jelikož by každá úprava směrnice a 
jejich příloh vyžadovala vnitrostátní 
prováděcí opatření ve 27 členských státech 
a jelikož by se všechny hospodářské 
subjekty měly řídit týmiž pravidly, je 
vhodné použít jakožto právní nástroj 
k regulaci operací v oblasti prekurzorů 
výbušnin formu nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Nejde o regulaci používání prekurzorů výbušnin, ale operací týkajících se těchto prekurzorů.

Pozměňovací návrh 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Režim vydávání povolení a povinnost 
oznamovat podezřelé operace by měly 
hospodářským subjektům umožnit 
pokračovat v obchodování se všemi 
prekurzory, čímž se omezí dopad na 
svobodu podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Véronique Mathieu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Spolehlivost a síla podomácku 
vyrobených výbušnin by měla být omezena 
stanovením prahových hodnot pro 
koncentraci určitých látek. Příslušníci 
obecné veřejnosti by měli mít možnost 
získat tyto látky v koncentracích 
přesahujících stanovené prahové hodnoty 
pouze tehdy, pokud jsou držiteli 
příslušného povolení. Tyto látky by měly 
být dodávány pouze držitelům tohoto 
povolení.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Navrhuje se zavést právní předpisy bez vydávání povolení. Systém povolení není totiž v praxi 
příliš vhodný. Omezení týkající se čekacích lhůt pro získání povolení pro výrobky, které se 
používají v běžném životě, by byla pro občany nesmírně tvrdá. Nemluvě o omezení, která by 
byla se zavedením takového systému spojena, a podléhala by jim správa členských států. 
Vytvoření pružnějšího evropského systému prevence a kontroly, v rámci něhož by byli kupující 
výrobků uvedených v seznamu povinni doložit prodejcům svou totožnost a uvést, jakým 
legálním způsobem hodlají výrobek používat, se zdá lepší. Navrhuje se rovněž, aby se za 
účelem zabezpečení celého zásobovacího řetězce neomezoval rozsah působnosti návrhu 
nařízení jen na širokou veřejnost, ale aby se rozšířil na veškeré operace s prekurzory 
výbušnin včetně operací, které provádějí profesionálové. V této souvislosti není tento bod 
odůvodnění nutný.

Pozměňovací návrh 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Omezení prodeje chemických látek 
přesahujících určitou prahovou hodnotu 
koncentrace uživatelům, kteří doloží 
legitimní potřebu danou chemickou látku 
použít, by mělo zajistit větší bezpečnost při 
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uvádění prekurzorů výbušnin na trh a 
jejich používání.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jelikož by bylo nepřiměřené zakázat 
používání prekurzorů výbušnin 
v profesionálních činnostech, měla by se 
opatření týkající se dovozu, uvádění na trh 
a používání těchto prekurzorů výbušnin 
vztahovat pouze na obecnou veřejnost.

(7) Jelikož by bylo nepřiměřené zakázat 
uvádění na trh a používání prekurzorů 
výbušnin v profesionálních činnostech, 
měla by se přijmout opatření na posílení 
bezpečnosti celého dodavatelského řetězce 
těchto chemických látek. Opatření 
vztahující se pouze na konečné uživatele 
těchto látek by neumožnila plně 
dosáhnout cílů tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Omezení působnosti na obecnou veřejnost není s ohledem na sledovaný cíl oprávněné.
Teroristické organizaci by například stačilo, aby se zaregistrovala v obchodním rejstříku 
jakéhokoliv členského státu, čímž by získala statut profesionálního uživatele a mohla by bez 
kontroly nakoupit jakoukoliv látku na seznamu. Článek 3 nadto definuje „příslušníka obecné 
veřejnosti“ jako „fyzickou osobu“. Z působnosti návrhu nařízení jsou tak vyloučena sdružení, 
právnické osoby, které by mohly výrobek používat legálním způsobem. Založení sdružení i 
získání statutu profesionální firmy je však v Evropě, kde se prosazuje silný trend ke 
zjednodušování administrativních formalit, dost snadné a rychlé. Je proto vhodné rozšířit 
působnost nařízení na všechny, příslušníky obecné veřejnosti i profesionály, fyzické i 
právnické osoby. Tato změna je nezbytná pro lepší ochranu prodejního řetězce uvedených 
nebezpečných látek.

Pozměňovací návrh 16
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Prahové hodnoty koncentrace pro 
hexamin v palivových tabletách nejsou 
technicky proveditelné. Měla by být přijata 
opatření, která zjednoduší oznamování 
podezřelých operací v maloobchodní fázi u 
hexaminových palivových tablet a dalších 
prekurzorů, pro něž neexistují bezpečné a 
vhodné alternativy.

(8) Prahové hodnoty koncentrace pro 
hexamin v palivových tabletách nejsou 
technicky proveditelné. Měla by být přijata 
opatření, která zjednoduší oznamování 
krádeží či podezřelých operací v 
maloobchodní fázi u hexaminových 
palivových tablet a dalších prekurzorů, pro 
něž neexistují bezpečné a vhodné 
alternativy.

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V zájmu zjednodušení by stávající 
ustanovení týkající se dusičnanu 
amonného měla být zahrnuta do tohoto 
nařízení a odstavce 2 a 3 položky 58 
přílohy XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH) by 
měly být zrušeny.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh pro uvedení do souladu s nařízením REACH.

Pozměňovací návrh 18
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení vyžaduje v případě 
podezřelých operací zpracování osobních 
údajů a jejich další zpřístupnění třetím 
stranám. Toto zpracovávání závažným 
způsobem zasahuje do základních práv 
spojených se soukromým životem a do 
práva na ochranu osobních údajů. 
Zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení se řídí směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
V souladu s tím by mělo být zajištěno, aby 
základní právo na ochranu osobních údajů 
jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovány při použití ustanovení tohoto 
nařízení, bylo náležitě chráněno, a to 
zejména při zpracování těch osobních 
údajů, jež by měly být vyžadovány pro 
udělení povolení a při oznamování 
podezřelých operací.

(11) Toto nařízení vyžaduje v případě 
podezřelých operací zpracování osobních 
údajů a jejich další zpřístupnění třetím 
stranám. Toto zpracovávání závažným 
způsobem zasahuje do základních práv 
spojených se soukromým životem a do 
práva na ochranu osobních údajů. 
Zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení se řídí směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
V souladu s tím by mělo být zajištěno, aby 
základní právo na ochranu osobních údajů 
jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovány při použití ustanovení tohoto 
nařízení, bylo náležitě chráněno, a to 
zejména při zpracování těch osobních 
údajů, jež by měly být vyžadovány pro 
registraci operací a při oznamování 
podezřelých operací.

Or. fr

Odůvodnění

Nahrazení systému vydávání povolení systémem registrace všech operací s prekurzory 
výbušnin.

Pozměňovací návrh 19
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Komise by proto měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie za účelem změny 
příloh tohoto nařízení.

(13) Pro zohlednění vývoje v oblasti 
zneužívání chemických látek jako 
prekurzorů výbušnin či na základě 
výzkumu a zkoušek by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 
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290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
za účelem změny přílohy tohoto nařízení
přenesena na Komisi. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
Evropskému parlamentu a Radě 
současně, včas a vhodným způsobem.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění společné shody mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů 
v přenesené pravomoci. Krom toho musí mít nařízení kvůli chystanému jedinému seznamu 
chemických látek jen jednu přílohu.

Pozměňovací návrh 20
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
omezit přístup obecné veřejnosti k
chemickým látkám, jež mohou být použity 
k zhotovování podomácku vyrobených 
výbušnin, nemohou uspokojivě dosáhnout 
členské státy samy, lze jej z důvodu 
rozsahu opatření lépe dosáhnout na úrovni 
Unie. Evropská unie tedy smí přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity. 
V souladu se zásadou proporcionality toto 
nařízení nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(14) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž 
sledovat operace s chemickými látkami, 
jež mohou být použity k zhotovování 
podomácku vyrobených výbušnin, aby se 
zabránilo jejich zneužívání, nemohou 
uspokojivě dosáhnout členské státy samy, 
lze jej z důvodu rozsahu opatření lépe 
dosáhnout na úrovni Unie. Evropská unie 
tedy smí přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity. V souladu se 
zásadou proporcionality toto nařízení 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů.

Or. fr
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Odůvodnění

Provádění tohoto nařízení může vést k tomu, že obecná veřejnost bude méně používat ne zcela 
nezbytné látky uvedené v příloze, jeho cílem ale není „omezit“ přístup k těmto látkám, které se 
běžně používají. Naopak jde o řádné vymezení pravidel prodeje a následné sledování operací 
s těmito látkami.

Pozměňovací návrh 21
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla týkající se dodávání látek nebo 
směsí, které by mohly být zneužity 
k nedovolené výrobě výbušnin, na trh
s cílem omezit dostupnost těchto směsí a 
látek pro obecnou veřejnost.

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla týkající se poskytování, kontroly a 
dohledu nad operacemi s látkami nebo 
směsmi, které by mohly být zneužity 
k nedovolené výrobě výbušnin.

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení se má vztahovat na všechny operace (obecná veřejnost i profesionální uživatelé).

Pozměňovací návrh 22
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se týká látek uvedených 
v přílohách a směsí, jež tyto látky 
obsahují.

1. Toto nařízení se týká látek uvedených 
v příloze a směsí, jež tyto látky obsahují.

Or. fr
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Odůvodnění

Sestavení dvou různých seznamů nemá vědecké odůvodnění. Nebezpečnost látek uvedených 
v příloze 2 je prokázaná, ale mezi látky v první příloze nejsou zařazeny, protože nelze stanovit 
prahovou hodnotu koncentrace, pod níž nejsou nebezpečné. Tím, že je nelze zakázat, by se na 
tyto látky kupodivu uplatňoval méně přísný právní režim než na látky v příloze 1.

Pozměňovací návrh 23
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) látky uvedené v přílohách a směsi 
obsahující tyto látky, které jsou používány 
ozbrojenými silami nebo policií.

c) látky uvedené v příloze a směsi 
obsahující tyto látky, které jsou používány 
ozbrojenými silami nebo policií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „použitím“ rozumí zpracování, 
formulace, skladování, úprava, míchání, 
výroba předmětu nebo jakékoli jiné 
využití;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „příslušníkem obecné veřejnosti“ 
rozumí fyzická osoba, jež jedná za účelem, 
který nelze považovat za provozování 
jejího obchodu nebo živnosti anebo 
výkonu jejího svobodného povolání;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, pokud existují přiměřené důvody pro 
podezření, že je daná látka nebo směs 
určena ke zhotovení podomácku 
vyrobených výbušnin;

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto
látky, pokud existuje informace, podezření 
nebo přiměřené důvody pro podezření, že 
je daná látka nebo směs určena k 
nezákonné výrobě výbušnin nebo k jiným 
nezákonným účelům jako je poskytnutí 
těchto látek třetím osobám; kontext, 
v němž je operace považována za 
podezřelou, je na úrovni Unie definován 
v tomto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 
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v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, pokud existují přiměřené důvody pro 
podezření, že je daná látka nebo směs 
určena ke zhotovení podomácku 
vyrobených výbušnin;

v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, pokud existují přiměřené důvody pro 
podezření, že je daná látka nebo směs 
určena ke zhotovení podomácku 
vyrobených výbušnin, zejména kvůli jejich 
neobvyklému množství, koncentraci, 
kombinaci a frekvenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, pokud existují přiměřené důvody pro 
podezření, že je daná látka nebo směs 
určena ke zhotovení podomácku 
vyrobených výbušnin;

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, pokud existují přiměřené důvody pro 
podezření, kvůli jejich množství, 
koncentraci, frekvenci, způsobu placení 
nebo jakékoliv obzvlášť mimořádné 
okolnosti týkající se operace, že je daná 
látka nebo směs určena ke zhotovení 
podomácku vyrobených výbušnin; 
existenci těchto opodstatněných důvodů je 
nutné pečlivě zvážit případ od případu, 
s přihlédnutím ke všem specifickým 
okolnostem každé jednotlivé operace;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 

(4) „podezřelou operací“ rozumí jakákoliv 
operace týkající se látek uvedených 
v příloze nebo směsí obsahujících tyto 
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látky, pokud existují přiměřené důvody pro 
podezření, že je daná látka nebo směs 
určena ke zhotovení podomácku 
vyrobených výbušnin;

látky, pokud existují přiměřené důvody pro 
podezření, že je daná látka nebo směs 
určena ke zhotovení podomácku 
vyrobených výbušnin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „neuvedenou látkou“ se rozumí 
jakákoli látka, která, ačkoli není uvedena 
v přílohách, byla identifikována jako látka 
použitá při nedovoleném zhotovování 
podomácku vyrobených výbušnin;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „hospodářským subjektem“ rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto 
osob či subjektů, která na trh dodává 
práci, výrobky nebo služby;

(6) „hospodářským subjektem“ rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 
která na trhu nabízí výrobky nebo služby;

Or. fr

Odůvodnění

V definici „hospodářského subjektu“ se vypouští výrazy „nebo veřejný subjekt nebo skupina 
těchto osob či subjektů, která dodává práci“, protože jsou zbytečné, neodkazují na žádnou 
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skutečnost nebo jsou nepřesné.   

Pozměňovací návrh 32
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „zemědělcem“ rozumí fyzická nebo 
právnická osoba či skupina fyzických 
nebo právnických osob nehledě na právní 
formu skupiny a jejích členů podle 
vnitrostátních právních předpisů 
jednotlivých členských států, jejichž 
zemědělský podnik se nachází na území 
Společenství podle článku 52 Smlouvy o 
Evropské unii a které vykonávají 
zemědělskou činnost;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „zemědělskou činností“ rozumí 
produkce, chov nebo pěstování 
zemědělských produktů včetně sklizně, 
dojení, plemenářské činnosti a chovu 
zvířat pro zemědělské účely nebo 
udržování půdy v dobrém zemědělském a 
environmentálním stavu podle článku 5 
nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

vypouští se

Or. fr



PE469.861v01-00 16/46 AM\873814CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 34
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Látky uvedené v příloze I nebo směsi 
obsahující tyto látky nejsou dodávány 
příslušníkům obecné veřejnosti a jimi 
vlastněny nebo používány s výjimkou 
případů, kdy koncentrace dané látky 
v podobě, v níž je dostupná, je nižší nebo 
rovna prahové hodnotě stanovené 
v příloze I.

1. Každý hospodářský subjekt, který 
dodává na trh látku uvedenou v příloze 
nebo směs, která ji obsahuje, je povinen
operaci zaregistrovat.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 
1, látky uvedené v příloze I nebo směsi 
obsahující tyto látky mohou být 
příslušníkům obecné veřejnosti dodávány 
a jimi vlastněny nebo používány za 
předpokladu, že daný příslušník obecné 
veřejnosti předloží povolení, které jej 
opravňuje k získání látky nebo směsi 
obsahující tuto látku a které vydal 
příslušný orgán členského státu.

2. Dokumenty týkající se registrace 
operací obsahují následující údaje:
a) je-li nabyvatelem:
i) právnická osoba: název, identifikační 
číslo a adresa sídla společnosti;
ii) fyzická osoba: jméno a příjmení, datum 
a místo narození a adresa;
b) označení látky nebo směsi včetně míry 
koncentrace;
c) množství látky nebo směsi;
d) použití látky nebo směsi, jak ho 
nabyvatel nahlásil;
e) datum operace;
f) podpis nabyvatele nebo v případě 
právnické osoby podpis fyzické osoby, 
která jejím jménem přebírá látku nebo 
směs, dále jeho/její jméno a příjmení.  

3. Pokud příslušník obecné veřejnosti 
zamýšlí dovézt látky uvedené v příloze I 
nebo směsi obsahující tyto látky na celní 
území Evropské unie a je-li koncentrace 
látky nebo směsi v podobě, v níž je 
dovážena vyšší, než limit stanovený 
v příloze I, musí tato osoba předložit 
celnímu úřadu vstupu povolení, které je 
popsáno v odstavci 2. Existují-li pochyby 
ohledně pravosti nebo správnosti povolení 
vydaného v souladu s článkem 2 nebo je-li 

3. Nabyvatel při operaci předkládá 
hospodářskému subjektu, který mu 
dodává látku nebo směs:
a) je-li nabyvatelem právnická osoba: 
oficiální dokument dokládající její právní 
subjektivitu;
b) je-li nabyvatelem fyzická osoba: 
oficiální dokument dokládající její 
identitu.
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potřebné další poradenství, spojí se celní 
úřad s příslušnými orgány, jež členský stát 
pověřil vydáváním povolení v souladu s 
článkem 5.
4. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 
1, mohou být dusičnan amonný a směsi 
obsahující dusičnan amonný dodávány 
zemědělcům a mohou být vlastněny 
zemědělci, a to jako hnojiva při 
zemědělských činnostech, v koncentracích 
překračujících prahovou hodnotu 
uvedenou v příloze I.

4. Na fyzickou osobu, která od jednoho 
subjektu nakupuje pravidelně látku 
uvedenou v příloze nebo směs, která tuto 
látku obsahuje, se nemusí vztahovat 
povinnost uvedená v odstavci 3, pokud 
splní následující podmínky: 

a) hospodářský subjekt dodal této 
právnické osobě tutéž látku nebo tutéž 
směs během předcházejících dvanácti 
měsíců alespoň třikrát;
b) hospodářský subjekt nemá důvod se 
domnívat, že je látka nebo směs určena 
pro zhotovování podomácku vyrobených 
výbušnin;
c) hospodářský subjekt si ověřil, že 
dodávaná množství odpovídají obvyklé 
spotřebě této právnické osoby. 

5. Hospodářský subjekt, který dodává 
látku nebo směs příslušníkovi obecné 
veřejnosti, jenž je držitelem povolení 
vydaného v souladu s odstavcem 2, ověří 
povolení a operaci si zaznamená.

5. Doklady týkající se registrace operací se 
uchovávají po dobu nejméně [pěti let] od 
konce kalendářního roku, v němž daná 
operace proběhla. Tyto dokumenty jsou 
po tuto dobu na požádání ihned 
k dispozici příslušným orgánům k 
provedení případné kontroly.

6. Hospodářský subjekt, který má 
v úmyslu dodávat látky uvedené v příloze I 
nebo směsi obsahující tyto látky obecné 
veřejnosti, a pokud koncentrace dané 
látky v podobě, v jaké je dodávána, 
překračuje limit stanovený v příloze I, 
jasně uvede na obalu, že pořízení, 
vlastnictví a použití uvedené látky nebo 
směsi podléhá povolení, jak je uvedeno 
v odstavci 2.

6. Doklady týkající se registrace operací 
lze uchovávat v kopiích na obrazovém 
nosiči nebo jiném nosiči údajů. Musí být 
zajištěno, že uložené údaje:

a) se po zpřístupnění ke čtení shodují s 
dokumentací, pokud jde o formu a obsah, 
a
b) jsou po celou dobu uvedenou v odstavci 
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5 vždy bezprostředně dostupné, lze je 
neprodleně zpřístupnit ke čtení a lze je 
strojově analyzovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud příslušník obecné veřejnosti 
zamýšlí dovézt látky uvedené v příloze I 
nebo směsi obsahující tyto látky na celní 
území Evropské unie a je-li koncentrace 
látky nebo směsi v podobě, v níž je 
dovážena vyšší, než limit stanovený 
v příloze I, musí tato osoba předložit 
celnímu úřadu vstupu povolení, které je 
popsáno v odstavci 2. Existují-li pochyby 
ohledně pravosti nebo správnosti povolení 
vydaného v souladu s článkem 2 nebo je-li 
potřebné další poradenství, spojí se celní 
úřad s příslušnými orgány, jež členský stát 
pověřil vydáváním povolení v souladu s 
článkem 5.

3. Pokud příslušník obecné veřejnosti 
zamýšlí dovézt látky uvedené v příloze I 
nebo směsi obsahující tyto látky na celní 
území Evropské unie a je-li koncentrace 
látky nebo směsi v podobě, v níž je 
dovážena vyšší, než limit stanovený 
v příloze I, musí tato osoba předložit 
celnímu úřadu vstupu povolení, které je 
popsáno v odstavci 2. Pro kontrolu
pravosti nebo správnosti povolení 
vydaného v souladu s článkem 2 se spojí 
celní úřad s příslušnými orgány, jež 
členský stát pověřil vydáváním povolení v 
souladu s článkem 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 4. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 
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1, mohou být dusičnan amonný a směsi 
obsahující dusičnan amonný dodávány 
zemědělcům a mohou být vlastněny 
zemědělci, a to jako hnojiva při 
zemědělských činnostech, v koncentracích 
překračujících prahovou hodnotu uvedenou 
v příloze I.

1, mohou být dusičnan amonný a směsi 
obsahující dusičnan amonný dodávány 
zemědělcům a mohou být vlastněny 
zemědělci, a to jako hnojiva při 
zemědělských činnostech, v koncentracích
překračujících prahovou hodnotu uvedenou 
v příloze I. Příslušné orgány, které 
členské státy pověřily prováděním 
přiměřených a pravidelných kontrol, však 
musí zajistit, že zemědělci používají 
dusičnan amonný oprávněně a že se 
povolení zemědělců nepoužívá pro 
zamaskování nezákonných operací nebo 
činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely tohoto nařízení lze operaci 
považovat za podezřelou, pokud v době 
nákupu:
(a) příslušník obecné veřejnosti, který 
kupuje nebo hodlá kupovat tyto látky, 
není ochoten prokázat svou identitu a 
povolení;
(b) příslušník obecné veřejnosti kupuje 
nebo hodlá kupovat množství nebo 
koncentrace, které jsou pro konkrétní 
produkty nebo látky neobvyklé;
(c) příslušník obecné veřejnosti kupuje 
nebo hodlá kupovat neobvyklé kombinace 
těchto látek;
(d) příslušník obecné veřejnosti kupuje 
nebo hodlá kupovat tyto látky a není 
jasné, jaké bude jejich konečné užití;
(e) příslušník obecné veřejnosti, který 
kupuje nebo hodlá kupovat tyto látky, 
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není schopen prokázat, že je obeznámen 
s konkrétním využitím látek;
(f) příslušník obecné veřejnosti, který 
kupuje nebo hodlá kupovat tyto látky, 
vyžaduje platbu v hotovosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hospodářský subjekt, který dodává látku 
nebo směs příslušníkovi obecné veřejnosti, 
jenž je držitelem povolení vydaného v 
souladu s odstavcem 2, ověří povolení a 
operaci si zaznamená.

5. Hospodářský subjekt, který dodává látku 
nebo směs příslušníkovi obecné veřejnosti, 
jenž je držitelem povolení vydaného v 
souladu s odstavcem 2, ověří povolení a 
operaci si zaznamená. Pokud je důvod 
k podezření, že byla vydána falešná 
povolení, kontaktuje hospodářský subjekt 
příslušné orgány daného členského státu 
a oznámí jim to, stejně jako jakýmkoli 
orgánům činným v trestním řízení. Pokud 
je situace dál nejasná, bude hospodářský 
subjekt muset zamýšlenou operaci 
odmítnout. Maloobchodní průmysl musí 
zajistit řádné proškolení hospodářských 
subjektů, které by mohly obchodovat 
s prekurzory, a zajistit, že budou 
informovány a budou si skutečně vědomy 
rizik souvisejících s posuzováním rizika. 
Určené vnitrostátní orgány musí zajistit 
prosazení podmínek tohoto odstavce a 
případně usilovat o trestní stíhání 
hospodářských subjektů, které nedodržují 
podmínky tohoto nařízení a jednají laxně, 
pokud jde o bezpečnostní a zabezpečovací 
charakteristiky operací s prekurzory 
výbušnin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hospodářský subjekt, který dodává látku 
nebo směs příslušníkovi obecné veřejnosti, 
jenž je držitelem povolení vydaného v 
souladu s odstavcem 2, ověří povolení a 
operaci si zaznamená.

5. Hospodářský subjekt, který dodává látku 
nebo směs příslušníkovi obecné veřejnosti, 
jenž je držitelem povolení vydaného v 
souladu s odstavcem 2, ověří povolení a 
operaci si zaznamená. Členské státy 
poskytnou veškerou nezbytnou pomoc 
malým a středním podnikům při 
zajišťování těchto ověření a 
zaznamenávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví svá pravidla 
pro udělování povolení podle čl. 4 odst. 2. 
Při úvahách o udělení povolení přihlíží 
příslušný orgán členského státu zejména 
k zákonnosti zamýšleného použití látky. 
Udělení povolení je zamítnuto, existují-li 
oprávněné důvody k pochybnostem 
ohledně zákonnosti zamýšleného použití.

vypouští se

2. Příslušný orgán může buď omezit 
platnost povolení na dobu nepřekračující 
tři roky, nebo může držitelům povolení 
uložit, aby alespoň každé tři roky 
prokazovali, že jsou stále splněny 
podmínky, za nichž bylo povolení uděleno. 
Povolení musí uvádět látku, na niž se 
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vztahuje.
3. Příslušné orgány mohou od žadatelů 
požadovat, aby za žádost o povolení 
zaplatili poplatek. Tyto poplatky 
nepřekračují náklady na zpracování 
žádosti.
4. Příslušný orgán může povolení 
pozastavit nebo odebrat, pokud existují 
oprávněné důvody k předpokladu, že 
podmínky, za nichž bylo povolení uděleno, 
již nejsou splněny.
5. Odvolání proti rozhodnutí příslušného 
orgánu a spory týkající se 
dodržení podmínek pro povolení 
projednává příslušný subjekt odpovědný 
podle vnitrostátního práva.

Or. fr

Odůvodnění

Zrušení systému vydávání povolení veřejnými orgány.

Pozměňovací návrh 41
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví svá pravidla 
pro udělování povolení podle čl. 4 odst. 2. 
Při úvahách o udělení povolení přihlíží 
příslušný orgán členského státu zejména 
k zákonnosti zamýšleného použití látky. 
Udělení povolení je zamítnuto, existují-li 
oprávněné důvody k pochybnostem 
ohledně zákonnosti zamýšleného použití.

1. Každý členský stát stanoví v souladu s 
pokyny Unie uvedenými v odstavci 1a svá 
pravidla pro udělování povolení podle čl. 4 
odst. 2. Při úvahách o udělení povolení 
přihlíží příslušný orgán členského státu 
zejména k zákonnosti zamýšleného použití 
látky. Udělení povolení je zamítnuto, 
existují-li oprávněné důvody 
k pochybnostem ohledně zákonnosti 
zamýšleného použití.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise vypracuje po konzultaci se 
Stálým výborem pro prekurzory pravidla 
Unie týkající se podmínek udělování 
povolení na vnitrostátní úrovni. Komise 
by v těchto pokynech měla stanovit 
technické náležitosti povolení, aby se 
usnadnilo jejich vzájemné uznávání 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Každý členský stát vytvoří nebo určí 
orgán, který bude odpovědný za vydávání 
povolení pro obecnou veřejnost. Tento 
orgán by měl být také zodpovědný za 
provádění a kontrolu provádění Akčního 
plánu na zlepšení chemické, biologické, 
radiologické a jaderné bezpečnosti 
v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušný orgán může povolení 
pozastavit nebo odebrat, pokud existují 
oprávněné důvody k předpokladu, že 
podmínky, za nichž bylo povolení uděleno, 
již nejsou splněny.

4. Příslušný orgán může povolení 
pozastavit nebo odebrat, pokud existují 
důvody k předpokladu, že podmínky, za 
nichž bylo povolení uděleno, již nejsou 
splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgán vydávající povolení zajistí, že 
budou vždy dodržována základní práva 
jednotlivců, kteří žádají o povolení, 
konkrétně právo na to, že nebudou 
diskriminováni na základě rasy, pohlaví, 
náboženské víry, sexuální orientace či 
věku.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamování podezřelých operací a krádeží Oznamování podezřelých operací, zmizení
a krádeží

Or. fr
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Pozměňovací návrh 47
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podezřelé operace týkající se látek 
uvedených v přílohách nebo směsí 
obsahujících tyto látky musí být oznámeny 
v souladu s tímto článkem.

1. Podezřelé operace týkající se látek 
uvedených v příloze nebo směsí 
obsahujících tyto látky musí být oznámeny 
v souladu s tímto článkem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát vytvoří za účelem 
oznamování podezřelých operací 
vnitrostátní kontaktní místo s jasně 
stanoveným telefonním číslem a e-
mailovou adresou.

2. Každý členský stát vytvoří za účelem 
oznamování podezřelých operací 
vnitrostátní kontaktní místo s jasně 
stanoveným telefonním číslem a e-
mailovou adresou. Tato kontaktní místa 
budou obsazena zaměstnanci 
donucovacích orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát vytvoří za účelem 
oznamování podezřelých operací 
vnitrostátní kontaktní místo s jasně 
stanoveným telefonním číslem a e-

2. Členské státy přijmou rovněž právní 
předpisy podrobně stanovující postup pro 
případ oznámení podezřelých operací.
Každý členský stát vytvoří za účelem 
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mailovou adresou. oznamování podezřelých operací 
vnitrostátní kontaktní místo s jasně 
stanoveným telefonním číslem a e-
mailovou adresou.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát vytvoří za účelem 
oznamování podezřelých operací 
vnitrostátní kontaktní místo s jasně 
stanoveným telefonním číslem a e-
mailovou adresou.

2. Každý členský stát vytvoří za účelem 
oznamování podezřelých operací 
vnitrostátní kontaktní místo s jasně 
stanoveným telefonním číslem a e-
mailovou adresou. Vnitrostátním 
kontaktním místem může být určena 
pouze soudní instituce.

Or. lt

Pozměňovací návrh 51
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hospodářské subjekty, které se důvodně 
domnívají, že určitá navrhovaná operace 
týkající se jedné nebo více látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, je podezřelou operací, ji bez prodlení 
a pokud možno včetně totožnosti klienta 
oznámí vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
toho členského státu, kde byla operace 
navržena.

3. Hospodářské subjekty, které se důvodně 
domnívají, že určitá navrhovaná operace 
týkající se jedné nebo více látek uvedených 
v příloze nebo směsí obsahujících tyto 
látky, je podezřelou operací, ji bez prodlení 
a pokud možno včetně totožnosti klienta 
oznámí vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
toho členského státu, kde byla operace 
navržena.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 52
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hospodářské subjekty, které se důvodně 
domnívají, že určitá navrhovaná operace 
týkající se jedné nebo více látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, je podezřelou operací, ji bez prodlení 
a pokud možno včetně totožnosti klienta 
oznámí vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
toho členského státu, kde byla operace 
navržena.

3. Hospodářské subjekty, které se důvodně 
domnívají, že určitá navrhovaná operace 
týkající se jedné nebo více látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, je podezřelou operací, ji bez prodlení 
oznámí příslušným vnitrostátním 
orgánům (tj. úřadu vydávajícímu povolení 
a donucovacím orgánům) a pokud možno 
včetně totožnosti klienta vnitrostátnímu 
kontaktnímu místu toho členského státu, 
kde byla operace navržena.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Hospodářské subjekty, které se důvodně 
domnívají, že určitá navrhovaná operace 
týkající se jedné nebo více látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, je podezřelou operací, ji bez prodlení
a pokud možno včetně totožnosti klienta 
oznámí vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
toho členského státu, kde byla operace 
navržena.

3. Hospodářské subjekty, které se důvodně 
domnívají, že určitá navrhovaná operace 
týkající se jedné nebo více látek uvedených 
v přílohách nebo směsí obsahujících tyto 
látky, je podezřelou operací kvůli svému 
množství, koncentraci, frekvenci, způsobu 
placení nebo jiné obzvlášť mimořádné 
okolnosti, ji včas a podle svých 
logistických možností a pokud možno 
včetně totožnosti klienta oznámí 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu toho 
členského státu, kde byla operace 
navržena.
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hospodářské subjekty oznámí jakoukoli 
jinou podezřelou operaci týkající se 
neuvedené látky a směsí, jež tuto látku 
obsahují.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hospodářské subjekty oznámí jakoukoli 
jinou podezřelou operaci týkající se 
neuvedené látky a směsí, jež tuto látku 
obsahují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hospodářské subjekty oznámí jakoukoli 
jinou podezřelou operaci týkající se 
neuvedené látky a směsí, jež tuto látku 

4. Hospodářské subjekty oznámí jakoukoli 
jinou podezřelou operaci týkající se 
neuvedené látky a směsí, jež tuto látku 
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obsahují. obsahují, v souladu s definicí podezřelých 
operací v tomto nařízení a také v souladu 
s právními předpisy na vnitrostátní 
úrovni, které se týkají postupů v případě 
podezřelých operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hospodářské subjekty rovněž oznámí 
významné krádeže látek uvedených 
v přílohách a směsí obsahujících tyto látky 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
členského státu, kde ke krádeži došlo.

5. Hospodářské subjekty rovněž oznámí 
významné krádeže a zmizení látek 
uvedených v příloze a směsí obsahujících 
tyto látky vnitrostátnímu kontaktnímu 
místu členského státu, kde ke krádeži nebo 
zmizení došlo.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhuje se přidat povinnost oznamovat kromě krádeže i zmizení látek. Lze si totiž představit, 
že hospodářský subjekt nenajde po uplynutí více či méně dlouhé doby příslušné látky, aniž by 
muselo jít nutně o krádež.

Pozměňovací návrh 58
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hospodářské subjekty rovněž oznámí 
významné krádeže látek uvedených 
v přílohách a směsí obsahujících tyto látky 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
členského státu, kde ke krádeži došlo.

5. Hospodářské subjekty rovněž oznámí 
všechny krádeže látek uvedených 
v přílohách a směsí obsahujících tyto látky 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
členského státu, kde ke krádeži došlo.
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5 a. Vnitrostátní kontaktní místo získané 
informace o podezřelých operacích 
uchovává bezpečně a důvěrně podle 
článku 7 a může je zpřístupnit pouze na 
žádost příslušných soudních institucí, 
sledujících teroristickou činnost nebo 
podezřelé zločinné používání výbušných 
látek.
Informace nemohou být využívány pro 
jiné účely, než jsou stanoveny v prvním 
odstavci.

Or. lt

Pozměňovací návrh 60
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro zjednodušení spolupráce mezi 
příslušnými orgány a hospodářskými 
subjekty, zejména pokud jde o neuvedené 
látky, Komise po konzultaci se Stálým 
výborem pro prekurzory vypracuje a 
aktualizuje pokyny na pomoc chemickému 
dodavatelskému řetězci. Tyto pokyny 
poskytnou zejména:

6. Pro zjednodušení spolupráce mezi 
příslušnými orgány a hospodářskými 
subjekty Komise po konzultaci se Stálým 
výborem pro prekurzory vypracuje a 
aktualizuje pokyny na pomoc chemickému 
dodavatelskému řetězci. Tyto pokyny 
poskytnou zejména:

a) informace o tom, jak rozpoznávat a 
oznamovat podezřelé operace;

a) informace o tom, jak rozpoznávat a 
oznamovat podezřelé operace a významné 
krádeže a zmizení;
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b) pravidelně aktualizovaný seznam 
neuvedených látek umožňující 
dodavatelskému řetězci na základě 
dobrovolnosti kontrolovat obchod s těmito 
látkami;
c) jiné informace, které mohou být 
považovány za užitečné.

b) jiné informace nebo doporučení, která
mohou být považována za užitečná.

Or. fr

Odůvodnění

Změna napomůže objasnit text a výchozí předpoklady týkající se rozsahu oznamovací 
povinnosti. Proto se navrhuje zrušit nepříliš srozumitelný pojem „látky neuvedené v 
seznamu“. Buď jsou látky prekurzory výbušnin, a jsou tedy nebezpečné a musí být regulovány 
v souladu s návrhem nařízení, nebo nejsou, a není tedy nutné na ně vztahovat zvláštní režim.

Pozměňovací návrh 61
Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pravidelně aktualizovaný seznam 
neuvedených látek umožňující 
dodavatelskému řetězci na základě 
dobrovolnosti kontrolovat obchod s těmito 
látkami;

(b) pravidelně aktualizovaný seznam 
neuvedených látek umožňující 
dodavatelskému řetězci kontrolovat obchod 
s těmito látkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příslušné orgány členských států se 
ujistí, že pokyny podle odstavce 6 a 
seznam neuvedených látek jsou pravidelně 
šířeny způsobem, který považují příslušné 
orgány za přiměřený cílům pokynů.

7. Příslušné orgány členských států se 
ujistí, že pokyny podle odstavce 6 jsou 
pravidelně šířeny způsobem, který považují 
příslušné orgány za přiměřený cílům 
pokynů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Oznamování podle tohoto článku se 
omezí na jméno, číslo povolení, 
kupovanou položku, částku operace a 
způsob placení a důvody podezření, a to 
maximálně za období 2 let, pokud nevedla 
podezřelá operace nebo krádež k 
vyšetřování, které stále probíhá. Je 
zakázáno zpracovávat osobní údaje, z 
nichž vyplývá rasový nebo etnický původ, 
politické názory, náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, členství v 
odborových svazech, a dále údaje týkající 
se zdravotního stavu nebo sexuálního 
života.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Návrh nařízení
Článek 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro udělení povolení podle 
článků 4 a 5 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 
95/46/ES

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro udělení povolení podle 
článků 4 a 5 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 
95/46/ES.

Pokyny obsažené v prováděcích 
rozhodnutích, o kterých se hovoří v čl. 5 
odst. 6 a v článku 6 odst. 6 zajistí, že:
- informace se sdělují pouze příslušným 
donucovacím orgánům pro účely 
vyšetřování teroristických činností nebo 
podezření z jiného trestného zneužití 
prekurzorů výbušnin;
- úřad vydávající povolení informuje 
držitele povolení o tom, že jejich nákupy 
se budou zaznamenávat a vzbudí-li 
podezření, mohou být oznámeny 
příslušným orgánům;
- je uvedena jasná a konkrétní definice 
podezřelých operací a kritéria pro jejich 
rozpoznání;
- je zaručeno zabezpečení údajů;
- údaje jsou dostupné pouze na základě 
zásady opodstatněného přístupu a 
zveřejňuje se seznam příjemců;
- subjekty údajů mají právo na přístup 
k údajům, případně na jejich opravu nebo 
vymazání a počítá se s mechanismem pro 
podání opravného prostředku;
Před vypracováním těchto pokynů se 
záležitost konzultuje s evropským 
inspektorem ochrany údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro udělení povolení podle
článků 4 a 5 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 
95/46/ES.

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro registraci operací podle
článku 4 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 
95/46/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Nahrazení systému vydávání povolení systémem registrace operací.

Pozměňovací návrh 66
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro udělení povolení podle 
článků 4 a 5 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 
95/46/ES.

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro udělení povolení podle 
článků 4 a 5 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí
95/46/ES a s obecnými zásadami ochrany 
údajů a zásadami minimalizace údajů, 
zásadou omezení účelu, zásadou 
subsidiarity, proporcionality a nezbytnosti 
a s požadavkem na projevení patřičného 
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ohledu vůči právům subjektů údajů na 
přístup, opravu a vymazání. 

Or. en

Pozměňovací ná 67
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací ná

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES1. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro udělení povolení podle 
článků 4 a 5 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 
95/46/ES.

Každý členský stát zajistí, aby bylo 
zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení prováděno v souladu se směrnicí 
95/46/ES2. Každý členský stát zejména 
zajistí, aby zpracování osobních údajů 
vyžadované pro udělení povolení podle 
článků 4 a 5 tohoto nařízení i oznamování 
podezřelých operací podle článku 6 tohoto 
nařízení probíhalo v souladu se směrnicí 
95/46/ES. Je zakázáno shromažďovat a 
spravovat údaje zvláštních kategorií.

Or. lt

Pozměňovací návrh 68
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna příloh Změna přílohy

Or. fr

                                               
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Pozměňovací návrh 69
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zohlednění vývoje v oblasti zneužívání 
chemických látek jako prekurzorů 
výbušnin či na základě výzkumu a zkoušek 
může Komise přijímat změny příloh 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 10, 11 a 12. 
Je-li to ze závažných naléhavých důvodů 
nutné, zejména dojde-li k náhlé změně 
v posouzení rizika ohledně zneužití 
chemických látek ke zhotovování 
podomácku vyrobených výbušnin, použije 
se článek 13.

Pro zohlednění vývoje v oblasti zneužívání 
chemických látek jako prekurzorů 
výbušnin či na základě výzkumu a zkoušek 
musí být Komise zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 10 pro změny příloh tohoto 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění společné shody mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 70
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to ze závažných naléhavých důvodů 
nutné, zejména dojde-li k náhlé změně 
v posouzení rizika ohledně zneužití 
chemických látek ke zhotovování 
podomácku vyrobených výbušnin, použije 
se na akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku postup stanovený 
v článku 13.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 71
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 9 je Komisi 
svěřena na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je Komisi svěřena za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 9 je Komisi 
svěřena od …* na dobu neurčitou.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesenou pravomoc uvedenou v článku 
9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 11 
a 12.

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s článkem 9 vstoupí v platnost 
pouze tehdy, nevysloví-li Evropský 
parlament nebo Rada ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne oznámení tohoto aktu 
Evropskému parlamentu a Radě žádné 
námitky, či v případě, že Evropský 
parlament i Rada před uplynutím uvedené 
lhůty oznámí Komisi, že námitky 
nevysloví. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o dva měsíce.
* Úř. věst.: uveďte prosím datum 
odpovídající datu vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesenou pravomoc uvedenou v článku 
9 kdykoli zrušit.

vypouští se

2. Orgán, který zahájil interní postup 
rozhodování, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se před přijetím konečného 
rozhodnutí snaží informovat v přiměřené 
lhůtě druhý orgán a Komisi 
o přenesených pravomocích, jež by mohly 
být zrušeny, včetně možných důvodů 
takového zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který 
v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 

vypouští se
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Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada v 
této lhůtě námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci nevznese, bude tento akt 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost dnem, který je v 
něm stanoven.
3. Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevznést.
4. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. 
Orgán odůvodní námitky, které vznáší 
proti aktu v přenesené pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě šesti týdnů ode dne 
oznámení. V takovém případě použitelnost 
aktu skončí. Orgán odůvodní námitky, 
které vznáší proti aktu v přenesené 
pravomoci.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky postupem uvedeným v čl. 10 
odst. 5. V takovém případě Komise akt 
neprodleně poté, co ji Evropský parlament 
nebo Rada informují o svém rozhodnutí 
vyslovit proti aktu námitku, zruší.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatnění společné shody mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů 
v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 75
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Článek 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15
Přechodná ustanovení 

vypouští se

Vlastnictví a použití látek uvedených v 
příloze I nebo směsí těchto látek v 
koncentraci překračující prahové hodnoty 
stanovené v příloze I příslušníky obecné 
veřejnosti bude dále povoleno do [36 
měsíců po přijetí].

Or. fr

Odůvodnění

Pokud se dle návrhu zruší systém povolení, nebudou již přechodná ustanovení nutná. Můžeme 
se ostatně tázat, co se stane po uplynutí 36měsíční lhůty: musí příslušníci obecné veřejnosti 
látky vracet (komu?) Musí požádat o povolení? Budou veřejné orgány skutečně kontrolovat 
fyzické osoby, zda nevlastní bez povolení látky získané před vstupem tohoto nařízení 
v platnost?

Pozměňovací návrh 76
Jan Mulder

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkum tohoto nařízení se provede [5 let
po jeho přijetí].

Přezkum tohoto nařízení se provede [4 
roky po jeho přijetí].

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přezkoumání tohoto nařízení se provede [5 
let po jeho přijetí].

Přezkoumání tohoto nařízení..... Po 
provedení přezkoumání musí být 
vyhodnocena účinnost tohoto nařízení a 
jeho vliv na základní práva.

 OL uveďte prosím datum: po uplynutí 5 
let ode dne přijetí tohoto nařízení

Or. lt

Pozměňovací návrh 78
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

Název látky a 
číslo v seznamu 
Chemical 
Abstract Service 
(č. CAS)

Minimální 
přítomné 
množství

Kód 
kombinované 
nomenklatury 
(KN) pro 
samostatnou 
chemicky 
definovanou 
sloučeninu, která 
splňuje 
požadavky 
poznámky 1 ke 
kapitole 28 nebo 
29 KN (viz 
nařízení (ES) 
č. 948/2009 ze 
dne 30. září 2009, 
Úř. věst. L 287 ze 

Kód 
kombinované 
nomenklatury 
(KN) pro směs 
nebo přípravek 
bez složek 
(např. rtuť, drahé 
kovy nebo kovy 
vzácných zemin 
či radioaktivní 
látky), které by 
vyžadovaly 
klasifikaci podle 
jiného kódu KN 
(viz nařízení (ES) 
č. 948/2009 ze 
dne 30. září 2009, 
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dne 31. 10. 2009) Úř. věst. L 287 ze 
dne 31. 10. 2009)

Peroxid vodíku 
(č. CAS 7722-84-
1)

12 % 
hmotnostních

2847 00 00 3824 90 97

Nitromethan 
(č. CAS 75-52-5)

30 % 
hmotnostních 2904 20 00 3824 90 97

Kyselina dusičná 
(č. CAS 7697-37-
2)

3 % 
hmotnostních 2808 00 00 3824 90 97

Chlorečnan 
draselný (č. CAS 
3811-04-9)

40 % 
hmotnostních 2829 19 00 3824 90 97

Chloristan 
draselný (č. CAS 
7778-74-7)

40 % 
hmotnostních 2829 90 10 3824 90 97

Chlorečnan sodný 
(č. CAS 7775-09-
9)

40 % 
hmotnostních 2829 11 00 3824 90 97

Chloristan sodný 
(č. CAS 7601-89-
0)

40 % 
hmotnostních 2829 90 10 3824 90 97

Dusičnan amonný 
(č. CAS 6484-52-
2)

16 % 
hmotnostních 
dusíku 
pocházejícího z 
dusičnanu 
amonného

3102 30 10 (ve 
vodném roztoku)
3102 30 90 (jiný)

3824 90 97

Pozměňovací návrh

Název látky a 
číslo v seznamu 
Chemical 
Abstract Service 
(č. CAS)

Kód 
kombinované 
nomenklatury 
(KN) pro 
samostatnou 
chemicky 
definovanou 
sloučeninu, která 
splňuje 
požadavky 
poznámky 1 ke 
kapitole 28 nebo 
29 KN (viz 
nařízení (ES) 
č. 948/2009 ze

Kód 
kombinované 
nomenklatury 
(KN) pro směs 
nebo přípravek 
bez složek 
(např. rtuť, drahé 
kovy nebo kovy 
vzácných zemin 
či radioaktivní 
látky), které by 
vyžadovaly 
klasifikaci podle 
jiného kódu KN 
(viz nařízení (ES) 
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dne 30. září 2009, 
Úř. věst. L 287 ze 
dne 31. 10. 2009)

č. 948/2009 ze 
dne 30. září 2009, 
Úř. věst. L 287 ze 
dne 31. 10. 2009)

Peroxid vodíku 
(č. CAS 7722-84-
1) pokud je 
minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 12 % 
hmotnostních

2847 00 00 3824 90 97

Nitromethan 
(č. CAS 75-52-5) 
pokud je 
minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 20 % 
objemových

2904 20 00 3824 90 97

Kyselina dusičná 
(č. CAS 7697-37-
2) pokud je 
minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 3 % 
hmotnostních

2808 00 00 3824 90 97

Chlorečnan 
draselný (č. CAS 
3811-04-9 pokud 
je minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 40 % 
hmotnostních 

2829 19 00 3824 90 97

Chloristan 
draselný (č. CAS 
7778-74-7) pokud 
je minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 40 % 
hmotnostních  

2829 90 10 3824 90 97

Chloristan sodný 
(č. CAS 7601-89-
0) pokud je 
minimální 

2829 90 10 3824 90 97
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přítomné 
množství vyšší 
než 40 % 
hmotnostních
Dusičnan amonný 
(č. CAS 6484-52-
2) pokud je 
minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 16 % 
hmotnostních 
dusíku 
pocházejícího z 
dusičnanu 
amonného

3102 30 10 (ve 
vodném roztoku)
3102 30 90 (jiný)

3824 90 97

Hexamin (č. CAS 
100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Kyselina sírová 
(č. CAS 7664-93-
9) pokud je 
minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 30 % 
hmotnostních  

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (č. CAS 
67-64-1 pokud je 
minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 95 % 
hmotnostních  

2914 11 00 3824 90 97

Dusičnan 
draselný (č. CAS 
7757-79-1) pokud 
je minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 5 % 
hmotnostních 
dusíku 
pocházejícího z 
dusičnanu 
draselného

2834 21 00 3824 90 97

Dusičnan sodný 
(č. CAS 7631-99-
4) pokud je 

3102 50 10 
(přírodní)
3102 50 90 

3824 90 97
3824 90 97
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minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 5 % 
hmotnostních 
dusíku 
pocházejícího 
z dusičnanu 
sodného

(ostatní)

Dusičnan 
vápenatý (č. CAS 
10124-37-5) 
pokud je 
minimální 
přítomné 
množství vyšší 
než 5 % 
hmotnostních 
dusíku 
pocházejícího z 
dusičnanu 
vápenatého

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Odůvodnění

Navrhuje se sestavit pouze jeden seznam látek, aby se sjednotil právní režim, který se na ně 
vztahuje. Vytvoření dvou různých seznamů látek, které podléhají dvěma různým právním 
režimům (na jedné straně povolování, na druhé straně oznamování podezřelých operací) totiž 
nemá vědecké opodstatnění. Látky v příloze II návrhu Komise jsou stejně nebezpečné jako 
látky v příloze I.

Vynikajícím příkladem je hexamin, který je společným prekurzorem několika podomácku 
vyráběných výbušnin. Pokusně bylo dokázáno, že s touto látkou lze vyrobit výbušniny jen 
v kombinaci s acetonem. V návrhu nařízení je však v příloze 2 většina prekurzorů nutných 
k syntéze výbušnin na bázi hexaminu. Nařízení tedy možnost zneužití tohoto prekurzoru, který 
je přitom nebezpečný, aniž se musí určovat minimální koncentrace, zohledňuje méně než u 
jiných látek, a to bez dostatečného důvodu.

Pozměňovací návrh 79
Véronique Mathieu

Návrh nařízení
Příloha 2
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Znění navržené Komisí

Příloha II
Látky samostatně nebo ve směsích, u nichž se oznamují podezřelé operace
Název látky a registrační 
číslo Chemical Abstract 
Service (CAS RN)

Kód kombinované 
nomenklatury (KN) pro 
samostatnou chemicky 
definovanou sloučeninu, 
která splňuje požadavky 
poznámky 1 ke kapitole 
28, poznámky 1 ke 
kapitole 29 nebo 
poznámky 1 písm. b) ke 
kapitole 31 KN (viz 
nařízení 948/2009 ze dne 
30. září 2009, Úř. věst. L 
287 ze dne 31. 10. 2009)

Kód kombinované 
nomenklatury (KN) pro 
směsi nebo přípravky bez 
složek (např. rtuť, drahé 
kovy nebo kovy vzácných 
zemin či radioaktivní 
látky), které by 
vyžadovaly klasifikaci 
podle jiného kódu KN 
(viz nařízení 948/2009 ze 
dne 30. září 2009, Úř. 
věst. L 287 ze dne 31. 10. 
2009)

Hexamin (č. CAS 100-97-
0)

2921 29 00 3824 90 97

Kyselina sírová (č. CAS 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (č. CAS 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97
Dusičnan draselný 
(č. CAS 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Dusičnan sodný (č. CAS 
7631-99-4)

3102 50 10 (přírodní)
3102 50 90 (ostatní)

3824 90 97
3824 90 97

Dusičnan vápenatý 
(č. CAS 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Dusičnan 
vápenatoamonný (č. CAS 
15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. fr


