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Ændringsforslag 9
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det stående udvalg om prækursorer, 
som Kommissionen nedsatte i 2008, 
identificerede forskellige 
sprængstofprækursorer, som vil kunne 
bruges til at begå terrorangreb, og 
anbefalede handling på EU-niveau.

(2) Det stående udvalg om prækursorer, 
som Kommissionen nedsatte i 2008, 
identificerede forskellige 
sprængstofprækursorer, som vil kunne 
bruges til at begå terrorangreb og andre 
kriminelle handlinger, og anbefalede 
handling på EU-niveau.

Or. lt

Ændringsforslag 10
Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I handlingsplanen for 2010 om 
styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk 
og nuklear sikkerhed (CBRN-sikkerhed) i 
Den Europæiske Union er det fastsat, på 
hvilket grundlag principperne om 
solidaritet og samarbejde mellem 
medlemsstaterne bør finde anvendelse, og 
på hvilken måde en sådan koordinering 
rent praktisk bør finde sted for alle 
CBRN-stoffer. Det er derfor nødvendigt, 
at denne forordning er i 
overensstemmelse med afsnittet om 
kemiske stoffer i denne handlingsplan.

Or. en

Ændringsforslag 11
Véronique Mathieu
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Da enhver ændring af et direktiv og 
dets bilag vil kræve nationale 
gennemførelsesbestemmelser i 27 
medlemsstater, og da der skal gælde 
ensartede regler for alle økonomiske 
aktører, er en forordning det mest 
hensigtsmæssige retlige instrument til at 
regulere markedsføring og brug af
sprængstofprækursorer.

(5) Da enhver ændring af et direktiv og 
dets bilag vil kræve nationale 
gennemførelsesbestemmelser i 27 
medlemsstater, og da der skal gælde 
ensartede regler for alle økonomiske 
aktører, er en forordning det mest 
hensigtsmæssige retlige instrument til at 
regulere transaktioner vedrørende
sprængstofprækursorer.

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig ikke om at regulere brug af sprængstofprækursorer, men transaktioner 
vedrørende disse prækursorer.

Ændringsforslag 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 bis) Licensordningen og forpligtelsen 
til at indberette mistænkelige 
transaktioner bør give de økonomiske 
aktører mulighed for fortsat at handle 
med alle prækursorer og dermed 
begrænse virkningen for retten til at drive 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 13
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Hjemmelavede sprængstoffers 
pålidelighed og styrke bør mindskes ved at 
fastsætte koncentrationsgrænser for visse 
stoffer. Den brede offentlighed bør kun 
kunne anvende disse stoffer i 
koncentrationer over de fastsatte grænser, 
hvis de har opnået licens. Sådanne stoffer 
bør kun udleveres til indehavere af en 
sådan licens.

udgår

Or. fr

Begrundelse

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 États 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.

Ændringsforslag 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6 bis) Begrænsning af afsætningen af 
kemiske stoffer, der overstiger 
koncentrationsgrænserne, til brugere, der 
kan dokumentere et legitimt behov for at 
anvende det pågældende kemiske stof, bør 
forbedre sikkerheden ved markedsføring 
og brug af sprængstofprækursorer.
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Or. en

Ændringsforslag 15
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Da det ville være urimeligt at forbyde 
brug af sprængstofprækursorer i 
erhvervsmæssigt øjemed, bør 
foranstaltningerne vedrørende import, 
markedsføring og brug af disse 
sprængstofprækursorer kun gælde den 
brede offentlighed.

(7) Da det ville være urimeligt at forbyde 
markedsføring og brug af 
sprængstofprækursorer, bør der træffes 
foranstaltninger til at styrke sikkerheden i 
hele forsyningskæden herfor. 
Foranstaltninger, der kun gælder disse 
stoffers slutbrugere, vil ikke kunne føre 
til, at man i fuldt omfang når målene med 
denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

La restriction du champ d'application au grand public n'apparaît pas justifiée au regard de 
l'objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un État 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.

Ændringsforslag 16
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er teknisk ikke muligt at fastsætte 
koncentrationsgrænser for hexamin i 
sprittabletter. Der bør vedtages 
foranstaltninger for at fremme 
indberetningen af mistænkelige 
transaktioner i detailleddet for 
hexaminsprittabletter og andre 
prækursorer, der ikke har sikre og egnede 
alternativer.

(8) Det er teknisk ikke muligt at fastsætte 
koncentrationsgrænser for hexamin i 
sprittabletter. Der bør vedtages 
foranstaltninger for at fremme 
indberetningen af tyverier eller
mistænkelige transaktioner i detailleddet 
for hexaminsprittabletter og andre 
prækursorer, der ikke har sikre og egnede 
alternativer.

Or. lt

Ændringsforslag 17
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Af forenklingshensyn bør de 
eksisterende bestemmelser om 
ammoniumnitrat indarbejdes i denne 
forordning, og stk. 2 og 3 i punkt 58 i 
bilag XVII til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2005 om 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) bør udgå.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag, der vedrører samordningen med REACH-forordningen.

Ændringsforslag 18
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Denne forordning medfører 
behandling af personoplysninger og 
videreformidling af disse oplysninger til 
tredjemand i tilfælde af mistænkelige 
transaktioner. Det indebærer et alvorligt 
indgreb i den grundlæggende ret til 
privatlivets fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 95/46/EF af 
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder anvendelse på 
behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning. Det bør derfor 
sikres, at den grundlæggende ret til 
beskyttelse af oplysninger vedrørende 
personer, hvis personoplysninger 
behandles i medfør af denne forordnings 
bestemmelser, sikres på behørig vis, 
navnlig behandlingen af personoplysninger 
i forbindelse med udstedelse af licens og 
indberetning af mistænkelige transaktioner.

(11) Denne forordning medfører 
behandling af personoplysninger og 
videreformidling af disse oplysninger til 
tredjemand i tilfælde af mistænkelige 
transaktioner. Det indebærer et alvorligt 
indgreb i den grundlæggende ret til 
privatlivets fred og retten til beskyttelse af 
personoplysninger. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 95/46/EF af 
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger finder anvendelse på 
behandlingen af personoplysninger i 
medfør af denne forordning. Det bør derfor 
sikres, at den grundlæggende ret til 
beskyttelse af oplysninger vedrørende 
personer, hvis personoplysninger 
behandles i medfør af denne forordnings 
bestemmelser, sikres på behørig vis, 
navnlig behandlingen af personoplysninger 
i forbindelse med registrering af 
transaktioner og indberetning af 
mistænkelige transaktioner.

Or. fr

Begrundelse

Ordningen med udstedelse af licens erstattes af en ordning med registrering af alle 
transaktioner omkring sprængstofprækursorer.

Ændringsforslag 19
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Kommissionen bør derfor tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter efter artikel 290 i traktaten om 

(13) For at tage højde for udviklingen 
med hensyn til misbrug af kemiske stoffer 
som sprængstofprækursorer eller på 
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Den Europæiske Unions funktionsmåde 
med henblik på at ændre bilagene til 
denne forordning.

grundlag af forskning og afprøvning bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, når det gælder ændringer 
af bilaget til denne forordning.  Det er af 
særlig betydning, at Kommissionen 
udfører passende høringer i forbindelse 
med sit forberedende arbejde, herunder 
på ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af den fælles overenskomst mellem de tre institutioner om de nærmere 
bestemmelser for anvendelse af delegerede retsakter. Med henblik på at opstille en samlet 
liste over kemiske stoffer bør der kun knyttes et enkelt bilag til forordningen.

Ændringsforslag 20
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Da målet for denne forordning, nemlig 
at begrænse den brede offentligheds 
adgang til kemikalier, der kan bruges til at 
fremstille hjemmelavede sprængstoffer, 
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af den 
påtænkte handlings omfang bedre kan nås 
på EU-plan, kan Den Europæiske Union 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet går denne 

(14) Da målet for denne forordning, nemlig 
at overvåge transaktioner vedrørende 
kemiske stoffer, der kan bruges til at 
fremstille hjemmelavede sprængstoffer, for 
at undgå, at disse stoffer misbruges, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af den 
påtænkte handlings omfang bedre kan nås 
på EU-plan, kan Den Europæiske Union 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
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forordning ikke videre, end hvad der er 
nødvendigt for nå disse mål.

proportionalitetsprincippet går denne 
forordning ikke videre, end hvad der er 
nødvendigt for nå disse mål.

Or. fr

Begrundelse

Om end gennemførelsen af denne forordning vil kunne medføre, at den brede offentligheds 
ikke-nødvendige anvendelser af de stoffer, der er opført i bilaget, går tilbage, er 
forordningens mål dog ikke at "begrænse" adgangen hertil, da anvendelsen af disse stoffer er 
almindeligt udbredt. Det drejer sig derimod om at regulere afsætningen heraf og dermed 
overvåge transaktioner vedrørende disse stoffer.

Ændringsforslag 21
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning indfører harmoniserede 
regler for markedsføring af kemiske 
stoffer eller blandinger, der kan misbruges 
til ulovlig fremstilling af sprængstoffer, for 
at begrænse den brede offentligheds 
adgang til disse stoffer.

Denne forordning indfører harmoniserede 
regler for tilrådighedsstillelse af og kontrol 
med og overvågning af transaktioner 
vedrørende kemiske stoffer eller 
blandinger, der kan misbruges til ulovlig 
fremstilling af sprængstoffer

Or. fr

Begrundelse

Forordningen skal finde anvendelse på alle transaktioner (den brede offentlighed og 
erhvervsdrivende).

Ændringsforslag 22
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på 1. Denne forordning finder anvendelse på 
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de stoffer, der er opført i bilagene, og 
blandinger, der indeholder sådanne stoffer.

de stoffer, der er opført i bilaget, og 
blandinger, der indeholder sådanne stoffer.

Or. fr

Begrundelse

Opstillingen af to særskilte lister er ikke videnskabeligt begrundet. Farligheden af de 
produkter, der er opført i bilag 2, er godtgjort, men de er ikke klassificeret blandt produkterne 
i det første bilag, eftersom der ikke har kunnet fastsættes nogen koncentrationsgrænse, under 
hvilken man har fastslået, at stofferne ikke indebærer nogen risici. Da man ikke har kunnet 
forbyde disse stoffer, vil de således, overraskende nok, være underlagt en mindre restriktiv 
juridisk ordning end stofferne i bilag 1.

Ændringsforslag 23
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) stoffer opført i bilagene og blandinger, 
der indeholder stoffer, som anvendes af de 
væbnede styrker eller de retshåndhævende 
myndigheder.

c) stoffer opført i bilaget og blandinger, der 
indeholder stoffer, som anvendes af de 
væbnede styrker eller de retshåndhævende 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "brug": forarbejdning, formulering, 
oplagring, behandling, blanding og 
fremstilling af en artikel eller enhver 
anden brug

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 25
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) "almindelig borger": en fysisk person, 
der ikke udøver virksomhed som 
handlende eller industridrivende og ikke 
udøver et liberalt erhverv

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 26
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der er 
begrundet mistanke om, at stoffet eller 
blandingen er beregnet til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der er 
oplysninger, mistanke eller begrundet 
mistanke om, at stoffet eller blandingen er 
beregnet til ulovlig fabrikation af 
sprængstoffer eller til andre ulovlige 
formål, som f.eks. overførsel af disse 
stoffer til tredjemand;  det fastlægges på 
unionsplan ved denne forordning, under 
hvilke omstændigheder en transaktion 
anses for at være mistænkelig

Or. en

Ændringsforslag 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der er 
begrundet mistanke om, at stoffet eller 
blandingen er beregnet til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der er 
begrundet mistanke om, at stoffet eller 
blandingen er beregnet til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer, navnlig på 
grund af den usædvanlige mængde, 
koncentration, sammensætning eller 
hyppighed

Or. en

Ændringsforslag 28
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der er 
begrundet mistanke om, at stoffet eller 
blandingen er beregnet til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der på grund 
af mængden, koncentrationen, 
hyppigheden af, betalingsmåden for eller 
andre meget usædvanlige 
omstændigheder ved transaktionen er 
begrundet mistanke om, at stoffet eller 
blandingen er beregnet til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer; det skal i 
hvert enkelt tilfælde nøje undersøges, om 
der foreligger en sådan begrundet 
mistanke, under fuld hensyntagen til de 
særlige omstændigheder ved hver særskilt 
transaktion

Or. en
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Ændringsforslag 29
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der er 
begrundet mistanke om, at stoffet eller 
blandingen er beregnet til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer

(4) "mistænkelig transaktion": enhver 
transaktion vedrørende de stoffer, der er 
opført i bilaget, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, hvor der er 
begrundet mistanke om, at stoffet eller 
blandingen er beregnet til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer

Or. fr

Ændringsforslag 30
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "ikke-registrerede stoffer": stoffer, 
der, selv om de ikke er opført i bilagene, 
vides at have været brugt til fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 31
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "økonomisk aktør": en fysisk eller 
juridisk person, offentligt organ eller 
gruppe af sådanne personer og/eller 
organer, der leverer arbejde, produkter 

(6) "økonomisk aktør": en fysisk eller 
juridisk person, der leverer produkter eller 
tjenesteydelser til markedet
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eller tjenesteydelser til markedet

Or. fr

Begrundelse

I definitionen af "økonomisk aktør" udgår udtrykket "offentligt organ eller gruppe af sådanne 
personer og/eller organer, [der leverer] arbejde", da det er overflødigt, ikke svarer til 
virkeligheden eller er upræcist.

Ændringsforslag 32
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "landbruger": en fysisk eller juridisk 
person eller en sammenslutning af fysiske 
eller juridiske personer - uanset hvilken 
retlig status sammenslutningen og dens 
medlemmer har i henhold til national ret -
hvis bedrift befinder sig på Fællesskabets 
område som omhandlet i artikel 52 i 
traktaten om Den Europæiske Union, og 
som udøver en landbrugsaktivitet

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 33
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "landbrugsaktivitet": produktion, avl 
eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af 
husdyr og hold af husdyr til 
landbrugsformål, eller bevarelse af jorden 
i god landbrugs- og miljømæssig stand 
som fastlagt i henhold til artikel 5 i Rådets 

udgår
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forordning (EF) nr. 1782/2003.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De stoffer, der er opført i bilag I, eller 
blandinger af disse stoffer, må ikke stilles 
til rådighed for, besiddes af eller bruges af 
den brede offentlighed, medmindre 
stoffets koncentration er lavere end eller 
svarer til den grænse, der er fastsat i bilag 
I.

1. En økonomisk aktør, der stiller de 
stoffer, der er opført i bilaget, eller 
blandinger, der indeholder disse stoffer, 
til rådighed, skal registrere transaktionen.

2. Uanset stk. 1 kan de stoffer, der er 
opført i bilag I, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, stilles til rådighed 
for, besiddes eller bruges af den brede 
offentlighed, hvis de pågældende personer 
har en licens til erhvervelse af det 
pågældende stof eller en blanding, der 
indeholder stoffet, udstedt af en 
kompetent myndighed i en medlemsstat.

2. Dokumenterne vedrørende 
registreringen af transaktionerne 
indeholder følgende oplysninger:

a) såfremt køberen er:
i) en juridisk person: navn, 
identifikationsnummer og adressen på det 
vedtægtsmæssige hjemsted
ii) en fysisk person: navn(e) og 
fornavn(e), fødselsdato og fødested og 
adresse
b) navnet på stoffet eller blandingen, 
herunder koncentrationsgrad
c) stoffets eller blandingens mængde
d) stoffets eller den leverede blandings 
anvendelse, som angivet af køberen
e) datoen for transaktionen
f) køberens underskrift eller, såfremt der 
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er tale om en juridisk person, underskrift 
af den fysiske person, der for sin regning 
og i sit navn modtager stoffet eller 
blandingen samt dennes navn(e) og 
fornavn(e).

3. Hvis en borger har til hensigt at 
importere de stoffer, der er opført i bilag 
I, eller blandinger, der indeholder disse 
stoffer, på Den Europæiske Unions 
toldområde, og den koncentration, som 
stoffet eller blandingen har i den form, 
hvori det/den indføres, er højere end den 
grænse, der er fastsat i bilag I, skal den 
pågældende person fremlægge en licens, 
jf. stk. 2, ved indgangstoldstedet. Hvis der 
er tvivl om, hvorvidt en licens udstedt 
ifølge stk. 2 er ægte eller korrekt, og hvis 
der er behov for yderligere oplysninger, 
kontakter toldmyndighederne de 
kompetente myndigheder, som 
medlemsstaten har udpeget til at udstede 
licenser, jf. artikel 5.

3. I forbindelse med en transaktion 
forelægger køber den økonomiske aktør, 
der leverer stoffet eller blandingen:

a) såfremt køber er en juridisk person: et 
officielt dokument, hvoraf det fremgår, at 
den juridiske person har denne status
b) såfremt køber er en fysisk person: et 
officielt dokument, hvoraf dennes identitet 
fremgår.

4. Uanset stk. 1 kan ammoniumnitrat og 
blandinger, der indeholder 
ammoniumnitrat, stilles til rådighed for 
landbrugere og besiddes af landbrugere 
og bruges som kunstgødning i 
landbrugsaktiviteter i koncentrationer 
over den grænse, der er fastsat i bilag I.

4. En juridisk person, der regelmæssigt 
hos samme økonomiske aktør køber et 
stof, der er nævnt i bilaget, eller en 
blanding, der indeholder dette stof, er ikke 
underlagt forpligtelsen i stk. 3, når 
følgende betingelser er opfyldt:

a) den økonomiske aktør har leveret 
denne juridiske person samme stof eller 
samme blanding mindst tre gange i løbet 
af de seneste tolv måneder,
b) der er intet grundlag for, at den 
økonomiske aktør kan antage, at stoffet 
eller blandingen er beregnet til 
fremstilling af hjemmelavede 
sprængstoffer,
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c) den økonomiske aktør har sikret sig, at 
de leverede mængder ikke er usædvanlige 
for denne juridiske person.

5. En økonomisk aktør, der stiller et stof 
eller en blanding til rådighed for en 
borger, der er tildelt licens i 
overensstemmelse med stk. 2, skal 
kontrollere licensen og registrere 
transaktionen.

5. Dokumenter vedrørende registreringen 
af transaktioner opbevares i en periode på 
mindst [fem år] fra udgangen af det 
kalenderår, hvor transaktionen fandt sted. 
På anmodning af de ansvarlige 
myndigheder er disse dokumenter 
umiddelbart tilgængelige med henblik på 
kontrol.

6. En økonomisk aktør, der har til hensigt 
at stille de stoffer, der er opført i bilag I, 
eller blandinger, der indeholder disse 
stoffer, til rådighed for den brede 
offentlighed, og stoffet eller blandingen 
har en koncentration, der er højere end 
den grænse, der er fastsat i bilag I, skal på 
emballagen tydeligt angive, at køb, 
besiddelse eller brug af det pågældende 
stof eller den pågældende blanding 
kræver en licens, jf. stk. 2.

6. Dokumenter vedrørende registreringen 
af transaktioner kan opbevares i form af 
reproduktioner på et billedmedium eller 
andre datamedier. Det skal sikres, at de 
lagrede data:

a) svarer til dokumenterne i form og 
indhold, når de gøres læsbare, og
b) til enhver tid er umiddelbart 
tilgængelige, straks kan gøres læsbare og 
kan analyseres automatisk i hele den 
periode, der er anført i stk. 5.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en borger har til hensigt at 
importere de stoffer, der er opført i bilag I, 
eller blandinger, der indeholder disse 
stoffer, på Den Europæiske Unions 
toldområde, og den koncentration, som 

3. Hvis en borger har til hensigt at 
importere de stoffer, der er opført i bilag I, 
eller blandinger, der indeholder disse 
stoffer, på Den Europæiske Unions 
toldområde, og den koncentration, som 
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stoffet eller blandingen har i den form, 
hvori det/den indføres, er højere end den 
grænse, der er fastsat i bilag I, skal den 
pågældende person fremlægge en licens, jf. 
stk. 2, ved indgangstoldstedet. Hvis der er 
tvivl om, hvorvidt en licens udstedt ifølge 
stk. 2 er ægte eller korrekt, og hvis der er
behov for yderligere oplysninger,
kontakter toldmyndighederne de 
kompetente myndigheder, som 
medlemsstaten har udpeget til at udstede 
licenser, jf. artikel 5.

stoffet eller blandingen har i den form, 
hvori det/den indføres, er højere end den 
grænse, der er fastsat i bilag I, skal den 
pågældende person fremlægge en licens, jf. 
stk. 2, ved indgangstoldstedet. For at 
kontrollere, hvorvidt en licens udstedt 
ifølge stk. 2 er ægte eller korrekt, kontakter 
toldmyndighederne de kompetente 
myndigheder, som medlemsstaten har 
udpeget til at udstede licenser, jf. artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 36
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 kan ammoniumnitrat og 
blandinger, der indeholder 
ammoniumnitrat, stilles til rådighed for 
landbrugere og besiddes af landbrugere og 
bruges som kunstgødning i 
landbrugsaktiviteter i koncentrationer over 
den grænse, der er fastsat i bilag I.

4. Uanset stk. 1 kan ammoniumnitrat og 
blandinger, der indeholder 
ammoniumnitrat, stilles til rådighed for 
landbrugere og besiddes af landbrugere og 
bruges som kunstgødning i 
landbrugsaktiviteter i koncentrationer over 
den grænse, der er fastsat i bilag I. Det 
påhviler dog de kompetente myndigheder, 
som medlemsstaten har udpeget, at 
gennemføre en passende og regelmæssig 
kontrol for at sikre, at landbrugernes 
anvendelse af ammoniumnitrat er lovlig, 
og at de licenser, der er udstedt til 
landbrugere, ikke anvendes til at tilsløre 
ulovlige transaktioner og/eller aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 37
Ana Gomes
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I denne forordning anses en 
transaktion for at være mistænkelig, hvis 
følgende forhold gør sig gældende på 
købstidspunktet:
a) et medlem af den brede offentlighed, 
der køber eller agter at købe disse stoffer, 
er uvillig til at forelægge dokumentation 
for identiteten og en licens
b) et medlem af den brede offentlighed 
køber eller agter at købe mængder 
og/eller koncentrationer, der er 
usædvanlige for de pågældende produkter 
eller stoffer
c) et medlem af den brede offentlighed 
køber eller agter at købe usædvanlige 
sammensætninger af disse stoffer
d) et medlem af den brede offentlighed, 
der køber eller agter at købe disse stoffer, 
er ikke i stand til at give præcise 
oplysninger om stoffernes slutanvendelse
e) et medlem af den brede offentlighed, 
der køber eller agter at købe disse stoffer, 
er ikke i stand til at dokumentere, at han 
eller hun har kendskab til stoffernes 
særlige anvendelse
f) et medlem af den brede offentlighed, 
der køber eller agter at købe disse stoffer, 
insisterer på at betale kontant.

Or. en

Ændringsforslag 38
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En økonomisk aktør, der stiller et stof 
eller en blanding til rådighed for en borger, 
der er tildelt licens i overensstemmelse 
med stk. 2, skal kontrollere licensen og 
registrere transaktionen.

5. En økonomisk aktør, der stiller et stof 
eller en blanding til rådighed for en borger, 
der er tildelt licens i overensstemmelse 
med stk. 2, skal kontrollere licensen og 
registrere transaktionen. Hvis der er 
mistanke om, at der er udstedt falske 
licenser, kontakter den økonomiske aktør 
de kompetente myndigheder i den 
pågældende medlemsstat og aflægger på 
passende vis beretning til disse og andre 
udpegede retshåndhævende myndigheder.  
Hvis situationen fortsat er uklar, er den 
økonomiske aktør forpligtet til at afvise 
den planlagte transaktion. Det påhviler 
detailbranchen at sørge for, at 
økonomiske aktører, der eventuelt skal 
håndtere transaktioner vedrørende 
prækursorer, er passende uddannet og 
informeret om truslerne og reelt har 
kendskab til risikoen i forbindelse 
hermed, via en risikovurdering. Det 
påhviler de udpegede nationale 
myndigheder at sørge for, at 
bestemmelserne i dette stykke håndhæves, 
og eventuelt at retsforfølge de økonomiske 
aktører, der ikke overholder 
bestemmelserne i denne forordning og 
dermed udviser efterladenhed i forhold til 
de sikkerhedsmæssige kendetegn ved 
transaktioner omkring 
sprængstofprækursorer.

Or. en

Ændringsforslag 39
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En økonomisk aktør, der stiller et stof 5. En økonomisk aktør, der stiller et stof 
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eller en blanding til rådighed for en borger, 
der er tildelt licens i overensstemmelse 
med stk. 2, skal kontrollere licensen og 
registrere transaktionen.

eller en blanding til rådighed for en borger, 
der er tildelt licens i overensstemmelse 
med stk. 2, skal kontrollere licensen og 
registrere transaktionen. Medlemsstaterne 
yder små og mellemstore virksomheder al 
fornøden bistand, når det gælder 
opfyldelsen af disse kontrol- og 
registreringskrav.

Or. en

Ændringsforslag 40
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat fastlægger regler for 
udstedelse af licens, jf. artikel 4, stk. 2. 
Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat skal vurdere, om der skal 
udstedes licens, skal den navnlig tage 
hensyn til, om stoffet er beregnet til lovlig 
brug. Licensen afvises, hvis der er rimelig 
grund til at tvivle på, at den påtænkte 
brug er lovlig.

udgår

2. Den kompetente myndighed kan enten 
begrænse licensens gyldighed til højst tre 
år eller forpligte indehaveren af licensen 
til med mellemrum på højst tre år at 
godtgøre, at betingelserne for at udstede 
licensen fortsat er opfyldt. Licensen skal 
nævne de omhandlede stoffer.
3. De kompetente myndigheder kan 
kræve, at ansøgerne betaler et gebyr for at 
ansøge om licens. Et sådant gebyr må 
ikke overstige omkostningerne ved 
behandling af ansøgningen.
4. Den kompetente myndighed kan 
suspendere eller tilbagekalde licensen når 
som helst, der er rimelig grund til at 
antage, at betingelserne for at meddele 
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licensen ikke længere er opfyldt.
5. Klager over afgørelser truffet af den 
kompetente myndighed og tvister 
vedrørende overholdelse af 
licensbetingelserne behandles af det 
organ, der er kompetent i henhold til den 
nationale lovgivning.

Or. fr

Begrundelse

Ordningen med de offentlige myndigheders udstedelse af licens udelades.

Ændringsforslag 41
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat fastlægger regler for 
udstedelse af licens, jf. artikel 4, stk. 2. Når 
den kompetente myndighed i en 
medlemsstat skal vurdere, om der skal 
udstedes licens, skal den navnlig tage 
hensyn til, om stoffet er beregnet til lovlig 
brug. Licensen afvises, hvis der er rimelig 
grund til at tvivle på, at den påtænkte brug 
er lovlig.

1. Hver medlemsstat fastlægger regler for 
udstedelse af licens, jf. artikel 4, stk. 2, i 
overensstemmelse med Unionens 
retningslinjer i stk. 1a. Når den 
kompetente myndighed i en medlemsstat 
skal vurdere, om der skal udstedes licens, 
skal den navnlig tage hensyn til, om stoffet 
er beregnet til lovlig brug. Licensen 
afvises, hvis der er rimelig grund til at 
tvivle på, at den påtænkte brug er lovlig.

Or. en

Ændringsforslag 42
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Efter høring af det stående udvalg om 
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prækursorer fastsætter Kommissionen 
Unionens retningslinjer vedrørende 
vilkårene for udstedelse af licens på 
nationalt plan. I disse retningslinjer 
fastlægger Kommissionen de nærmere 
tekniske bestemmelser for licenserne for 
at fremme den gensidige anerkendelse 
heraf i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 43
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hver medlemsstat opretter eller 
udpeger en myndighed med ansvar for 
udstedelse af licenser til den brede 
offentlighed. Denne myndighed bør også 
påtage sig ansvaret for og kontrollen med 
gennemførelsen af handlingsplanen om 
styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk 
og nuklear sikkerhed i Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 44
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den kompetente myndighed kan 
suspendere eller tilbagekalde licensen når 
som helst, der er rimelig grund til at 
antage, at betingelserne for at meddele 
licensen ikke længere er opfyldt.

4. Den kompetente myndighed kan 
suspendere eller tilbagekalde licensen når 
som helst, der er grund til at antage, at 
betingelserne for at meddele licensen ikke 
længere er opfyldt.
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Or. en

Ændringsforslag 45
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den licensudstedende myndighed 
sikrer, at de grundlæggende rettigheder 
for personer, der ansøger om en licens, 
nemlig retten til ikke at blive 
forskelsbehandlet på grund af race, køn, 
religiøs overbevisning, seksuel orientering 
eller alder, til enhver tid respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 46
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indberetning af mistænkelige transaktioner 
og tyveri

Indberetning af mistænkelige transaktioner, 
bortkomst af stoffer og blandinger og 
tyveri

Or. fr

Ændringsforslag 47
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mistænkelige transaktioner med de 1. Mistænkelige transaktioner med de 
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stoffer, der er opført i bilagene, eller 
blandinger, der indeholder disse stoffer, 
skal indberettes i overensstemmelse med 
denne artikel.

stoffer, der er opført i bilaget, eller 
blandinger, der indeholder disse stoffer, 
skal indberettes i overensstemmelse med 
denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
kontaktpunkt med et klart defineret 
telefonnummer og en e-mailadresse til 
indberetning af mistænkelige transaktioner.

2. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
kontaktpunkt med et klart defineret 
telefonnummer og en e-mailadresse til 
indberetning af mistænkelige transaktioner.
Disse kontaktpunkter bemandes med 
personale fra de retshåndhævende 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 49
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
kontaktpunkt med et klart defineret 
telefonnummer og en e-mailadresse til 
indberetning af mistænkelige transaktioner.

2. Medlemsstaterne vedtager også 
lovgivning, hvori det nærmere fastsættes, 
hvilke procedurer der skal anvendes ved 
indberetning af mistænkelige 
transaktioner. Hver medlemsstat opretter 
et nationalt kontaktpunkt med et klart 
defineret telefonnummer og en e-
mailadresse til indberetning af 
mistænkelige transaktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
kontaktpunkt med et klart defineret 
telefonnummer og en e-mailadresse til 
indberetning af mistænkelige transaktioner.

2. Hver medlemsstat opretter et nationalt 
kontaktpunkt med et klart defineret 
telefonnummer og en e-mailadresse til 
indberetning af mistænkelige transaktioner. 
Kun en retshåndhævende myndighed kan 
udpeges som nationalt kontaktpunkt.

Or. lt

Ændringsforslag 51
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Økonomiske aktører, som har grund til 
at tro, at en planlagt transaktion, der 
involverer en eller flere af de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, er en mistænkelig 
transaktion, skal uden ophør indberette 
dette, herunder også kundens identitet, til 
det nationale kontaktpunkt i den 
medlemsstat, hvor transaktionen var 
planlagt.

3. Økonomiske aktører, som har grund til 
at tro, at en planlagt transaktion, der 
involverer en eller flere af de stoffer, der er 
opført i bilaget, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, er en mistænkelig 
transaktion, skal uden ophør indberette 
dette, herunder også kundens identitet, til 
det nationale kontaktpunkt i den 
medlemsstat, hvor transaktionen var 
planlagt.

Or. fr

Ændringsforslag 52
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Økonomiske aktører, som har grund til 
at tro, at en planlagt transaktion, der 
involverer en eller flere af de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, er en mistænkelig 
transaktion, skal uden ophør indberette 
dette, herunder også kundens identitet, til 
det nationale kontaktpunkt i den 
medlemsstat, hvor transaktionen var 
planlagt.

3. Økonomiske aktører, som har grund til 
at tro, at en planlagt transaktion, der 
involverer en eller flere af de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, er en mistænkelig 
transaktion, skal uden ophør indberette 
dette til de kompetente nationale 
myndigheder (dvs. til den 
licensudstedende myndighed og de 
retshåndhævende myndigheder), herunder 
også kundens identitet, til det nationale 
kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor 
transaktionen var planlagt.

Or. en

Ændringsforslag 53
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Økonomiske aktører, som har grund til 
at tro, at en planlagt transaktion, der 
involverer en eller flere af de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, er en mistænkelig 
transaktion, skal uden ophør indberette 
dette, herunder også kundens identitet, til 
det nationale kontaktpunkt i den 
medlemsstat, hvor transaktionen var 
planlagt.

3. Økonomiske aktører, som har grund til 
at tro, at en planlagt transaktion, der 
involverer et eller flere af de stoffer, der er 
opført i bilagene, eller blandinger, der 
indeholder disse stoffer, er en mistænkelig 
transaktion på grund af mængden, 
koncentrationen, hyppigheden, 
betalingsmåden eller andre meget 
usædvanlige omstændigheder, skal i rette 
tid og i overensstemmelse med deres 
logistiske kapacitet indberette dette, 
herunder også kundens identitet, til det 
nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, 
hvor transaktionen var planlagt.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Økonomiske aktører skal indberette 
andre mistænkelige transaktioner 
vedrørende ikke-registrerede stoffer og 
blandinger, der indeholder sådanne 
stoffer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 55
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Økonomiske aktører skal indberette 
andre mistænkelige transaktioner 
vedrørende ikke-registrerede stoffer og 
blandinger, der indeholder sådanne 
stoffer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Økonomiske aktører skal indberette 
andre mistænkelige transaktioner 
vedrørende ikke-registrerede stoffer og 
blandinger, der indeholder sådanne stoffer.

4. Økonomiske aktører skal indberette 
andre mistænkelige transaktioner 
vedrørende ikke-registrerede stoffer og 
blandinger, der indeholder sådanne stoffer, 
i overensstemmelse med definitionen af 
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mistænkelig transaktion i denne 
forordning og også i overensstemmelse 
med de bestemmelser, der på nationalt 
plan regulerer, hvilke procedurer der 
finder anvendelse i forbindelse med 
mistænkelige transaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 57
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Økonomiske aktører skal også indberette 
betydeligt tyveri af de stoffer, der er opført 
i bilagene, og blandinger, der indeholder 
disse stoffer, til kontaktpunktet i den 
medlemsstat, hvor tyveriet har fundet sted.

5. Økonomiske aktører skal også indberette 
betydeligt tyveri og forsvinden af 
betydelige mængder af de stoffer, der er 
opført i bilaget, og blandinger, der 
indeholder disse stoffer, til kontaktpunktet 
i den medlemsstat, hvor tyveriet har fundet 
sted, eller de pågældende stoffer eller 
blandinger er forsvundet.

Or. fr

Begrundelse

Det foreslås, at det ud over forpligtelsen til at indberette tyveri af stoffer også skal være 
obligatorisk at indberette, at stoffer er forsvundet. Man kan rent faktisk forestille sig, at en 
økonomisk operatør, sandsynligvis i en kortere eller længere periode, ikke kan finde de 
pågældende stoffer igen uden dog at nære mistanke om, at der er sket et tyveri.

Ændringsforslag 58
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Økonomiske aktører skal også indberette 
betydeligt tyveri af de stoffer, der er opført 

5. Økonomiske aktører skal også indberette 
alle tyverier af de stoffer, der er opført i 
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i bilagene, og blandinger, der indeholder 
disse stoffer, til kontaktpunktet i den 
medlemsstat, hvor tyveriet har fundet sted.

bilagene, og blandinger, der indeholder 
disse stoffer, til kontaktpunktet i den 
medlemsstat, hvor tyveriet har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 59
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Det nationale kontaktpunkt opbevarer 
på et sikkert sted og på en fortrolig måde 
de oplysninger, der er modtaget om 
mistænkelige transaktioner, jf. artikel 7, 
og kan kun videregive disse på begæring 
af de kompetente retshåndhævende 
myndigheder, der efterforsker en 
terrorhandling eller anden mistænkelig 
kriminel anvendelse af 
sprængstofprækursorer.
Oplysningerne kan ikke anvendes til 
andre formål end dem, der er angivet i 
første afsnit.

Or. lt

Ændringsforslag 60
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For at fremme samarbejdet mellem de 
kompetente myndigheder og de 
økonomiske aktører, navnlig med hensyn 
til ikke-registrerede stoffer, udarbejder og 
ajourfører Kommissionen efter at have hørt 
det stående udvalg vedrørende prækursorer 

6. For at fremme samarbejdet mellem de 
kompetente myndigheder og de 
økonomiske aktører udarbejder og 
ajourfører Kommissionen efter at have hørt 
det stående udvalg vedrørende prækursorer 
en vejledning til brug for forsyningskæden 
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en vejledning til brug for forsyningskæden 
i den kemiske industri. Vejledningen skal 
navnlig indeholde:

i den kemiske industri. Vejledningen skal 
navnlig indeholde:

a) information om, hvordan mistænkelige 
transaktioner identificeres og indberettes

a) information om, hvordan mistænkelige 
transaktioner identificeres og indberettes, 
og hvordan tyveri eller bortkomst af 
betydelige mængder indberettes

b) en løbende ajourført liste over ikke-
registrerede stoffer, således at 
forsyningskæden får mulighed for at 
kontrollere handelen med disse stoffer
c) andre nyttige oplysninger. b) andre nyttige oplysninger eller 

henstillinger.

Or. fr

Begrundelse

Det vil være hensigtsmæssigt at præcisere teksten og antagelserne med hensyn til 
indberetningskravets rækkevidde. Det foreslås derfor, at det lidet forståelige begreb "ikke-
registrerede stoffer" udelades. Enten er stofferne sprængstofprækursorer og er dermed farlige 
og skal derfor reguleres i overensstemmelse med forslaget til forordning, eller også er de det 
ikke, og der er således ingen grund til, at en særlig ordning finder anvendelse på disse stoffer.

Ændringsforslag 61
Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en løbende ajourført liste over ikke-
registrerede stoffer, således at 
forsyningskæden får mulighed for på 
frivilligt grundlag at kontrollere handelen 
med disse stoffer

b) en løbende ajourført liste over ikke-
registrerede stoffer, således at 
forsyningskæden får mulighed for at 
kontrollere handelen med disse stoffer

Or. en

Ændringsforslag 62
Véronique Mathieu
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne drager omsorg for, at 
vejledningen, jf. stk. 6, og listen over ikke-
registrerede stoffer offentliggøres 
regelmæssigt på en måde, de kompetente 
myndigheder finder hensigtsmæssig og i 
overensstemmelse med vejledningens mål.

7. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne drager omsorg for, at 
vejledningen, jf. stk. 6, offentliggøres 
regelmæssigt på en måde, de kompetente 
myndigheder finder hensigtsmæssig og i 
overensstemmelse med vejledningens mål.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Indberetning i medfør af denne artikel 
omfatter kun navn, licensnummer, købte 
artikler, transaktionens beløb og 
betalingsmåde og de årsager, der giver 
anledning til mistanke, i en periode på 
højst to år, medmindre en mistænkelig 
transaktion eller et tyveri har ført til en 
undersøgelse, der stadig er i gang. 
Behandling af personoplysninger 
vedrørende racemæssig eller etnisk 
baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk 
overbevisning, fagforeningsmæssigt 
tilhørsforhold og behandling af 
personoplysninger vedrørende 
helbredsforhold og seksuelle forhold er 
forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes
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Forslag til forordning
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med indrømmelse af licenser i 
medfør af denne forordnings artikel 4 og 5 
og indberetning af mistænkelige 
transaktioner i medfør af denne forordnings 
artikel 6 sker i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med indrømmelse af licenser i 
medfør af denne forordnings artikel 4 og 5 
og indberetning af mistænkelige 
transaktioner i medfør af denne forordnings 
artikel 6 sker i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Retningslinjer i de 
gennemførelsesafgørelser, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 6, og artikel 6, 
stk. 6, sikrer, at:
– oplysninger kun videregives til 
kompetente retshåndhævende 
myndigheder med henblik på en 
undersøgelse af terrorvirksomhed eller 
andet angiveligt misbrug af 
sprængstofprækursorer til kriminelle 
formål
– den licensudstedende myndighed 
underretter licenshaverne om, at deres 
køb vil blive registreret og kan blive 
indberettet, hvis de anses for mistænkelige
– der fastsættes en klar og konkret 
definition af mistænkelige transaktioner 
og kriterier for at identificere disse
– datasikkerheden garanteres
– data kun er tilgængelige efter "need-to-
know"-princippet, og listen over 
modtagere offentliggøres
– de personer, som de pågældende 
personoplysninger vedrører, har ret til 
indsigt i samt korrektion og sletning af 
disse oplysninger, når dette er relevant, og 
der fastsættes en afhjælpningsmekanisme. 
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Den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse høres, inden disse 
retningslinjer udarbejdes.

Or. en

Ændringsforslag 65
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med indrømmelse af licenser i 
medfør af denne forordnings artikel 4 og 5
og indberetning af mistænkelige 
transaktioner i medfør af denne forordnings 
artikel 6 sker i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med registrering af 
transaktioner i medfør af denne 
forordnings artikel 4 og indberetning af 
mistænkelige transaktioner i medfør af 
denne forordnings artikel 6 sker i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.

Or. fr

Begrundelse

Ordningen med udstedelse af licens erstattes af en ordning med registrering af 
transaktionerne.

Ændringsforslag 66
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i 
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overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med indrømmelse af licenser i 
medfør af denne forordnings artikel 4 og 5 
og indberetning af mistænkelige 
transaktioner i medfør af denne forordnings 
artikel 6 sker i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med indrømmelse af licenser i 
medfør af denne forordnings artikel 4 og 5 
og indberetning af mistænkelige 
transaktioner i medfør af denne forordnings 
artikel 6 sker i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF og de generelle 
principper for databeskyttelse, dvs. 
dataminimering, formålsbegrænsning, 
subsidiaritet, proportionalitet og 
nødvendighed og kravet om tage behørigt 
hensyn til retten til indsigt, korrektion og 
sletning for de personer, som 
personoplysningerne vedrører.

Or. en

Ændringsforslag 67
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med indrømmelse af licenser i 
medfør af denne forordnings artikel 4 og 5 
og indberetning af mistænkelige 
transaktioner i medfør af denne forordnings 
artikel 6 sker i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF.

Hver medlemsstat sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger inden for rammerne 
af denne forordning, foregår i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. 
Hver medlemsstat skal navnlig sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med indrømmelse af licenser i 
medfør af denne forordnings artikel 4 og 5 
og indberetning af mistænkelige 
transaktioner i medfør af denne forordnings 
artikel 6 sker i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF. Det er forbudt at 
indsamle og behandle særlige kategorier 
af oplysninger.

Or. lt
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Ændringsforslag 68
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændring af bilagene Ændring af bilaget

Or. fr

Ændringsforslag 69
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage højde for udviklingen med 
hensyn til misbrug af kemiske stoffer som 
sprængstofprækursorer eller på grundlag af 
forskning og afprøvning kan
Kommissionen vedtage ændringer til 
bilagene ved delegerede retsakter, jf. 
artikel 10, 11 og 12. I særlige 
hastetilfælde, navnlig hvis der opstår en 
pludselig ændring i risikovurderingen, 
hvad angår misbrug af kemiske stoffer til 
brug ved fremstilling af hjemmelavede 
sprængstoffer, finder artikel 13 
anvendelse.

For at tage højde for udviklingen med 
hensyn til misbrug af kemiske stoffer som 
sprængstofprækursorer eller på grundlag af 
forskning og afprøvning tillægges
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter, jf. artikel 10, når det 
gælder ændringer til bilaget til denne 
forordning. 

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af den fælles overenskomst mellem de tre institutioner om de nærmere 
bestemmelser for anvendelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 70
Véronique Mathieu
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I særlige hastetilfælde, navnlig hvis der 
opstår en pludselig ændring i 
risikovurderingen, hvad angår misbrug af 
kemiske stoffer til brug ved fremstilling af 
hjemmelavede sprængstoffer, finder 
proceduren i artikel 13 anvendelse på 
delegerede retsakter, der vedtages i 
medfør af denne artikel.

Or. fr

Ændringsforslag 71
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 9, for en ubegrænset 
periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

2. De delegerede beføjelser i artikel 9 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra den ...*.

3. Den i artikel 9 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 4. Så snart Kommissionen vedtager en 
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delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse
herom.

3. Beføjelserne til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 11 og 12 anførte betingelser.

4. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 9 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for den frist på 
2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. På foranledning af 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
forlænges denne periode med to måneder.
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. 

Or. fr

Ændringsforslag 72
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den i artikel 9 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

udgår

2. Den institution, der indleder en intern 
procedure for at afgøre, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
skal bestræbe sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for et rimeligt tidsrum, inden 
den træffer endelig afgørelse, og samtidig 
oplyse, hvilke delegerede beføjelser der 
eventuelt vil blive tilbagekaldt samt 
eventuelle begrundelser herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
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delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning straks eller på et 
senere tidspunkt, der er angivet i 
afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning 
for gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft. 
Afgørelsen offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for underretningen 
herom. Fristen forlænges med en måned 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.

udgår

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den delegerede retsakt i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat 
heri.
3. Den delegerede retsakt kan 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende og træde i kraft inden fristens 
udløb, hvis Europa-Parlamentet og Rådet 
begge har meddelt Kommissionen, at de 
ikke agter at gøre indsigelse.
4. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse, angiver grundene til at 
gøre indsigelse mod den delegerede 
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retsakt.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
seks uger fra underretningen herom. I det 
tilfælde finder retsakten ikke længere 
anvendelse. Den institution, der gør 
indsigelse, angiver grundene til at gøre 
indsigelse mod den delegerede retsakt.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
efter proceduren i artikel 10, stk. 5, gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt. I så 
fald skal Kommissionen ophæve retsakten 
straks efter Europa-Parlamentets eller 
Rådets meddelelse af afgørelsen om at 
gøre indsigelse.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af den fælles overenskomst mellem de tre institutioner om de nærmere 
bestemmelser for anvendelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 75
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Artikel 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Overgangsbestemmelse
Almindelige borgeres besiddelse og brug 
af de stoffer, der er opført i bilag I, eller 
blandinger af disse stoffer over de 
koncentrationsgrænser, der fremgår af 
bilag I, skal fortsat være tilladt indtil [36 
måneder efter vedtagelsen].
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Or. fr

Begrundelse

Der er ikke længere behov for en overgangsbestemmelse, hvis man lader licensordningen 
udgå, således som det er foreslået. Man kan desuden spørge, hvilke virkninger 
bestemmelserne vil få, når fristen på 36 måneder er udløbet: skal medlemmerne af den brede 
offentlighed indberette de pågældende stoffer (til hvem?)? Skal de ansøge om en licens? Vil 
de offentlige myndigheder virkelig kontrollere hos fysiske personer, om de uden licens 
besidder de pågældende stoffer, der er købt inden denne forordnings ikrafttræden?

Ændringsforslag 76
Jan Mulder

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foretages en revision af denne 
forordning [5 år efter vedtagelsen].

Der foretages en revision af denne 
forordning [4 år efter vedtagelsen].

Or. en

Ændringsforslag 77
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der foretages en revision af denne 
forordning [5 år efter vedtagelsen].

Der foretages en revision af denne 
forordning ...*. Ved denne revision 
evalueres det, om denne forordning virker 
efter hensigten, og hvilke konsekvenser 
den har haft for de grundlæggende 
rettigheder.

 EUT, indsæt venligst datoen: 5 år 
efter denne forordnings ikrafttræden

Or. lt
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Ændringsforslag 78
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

Stoffets navn og 
registernummer i 
Chemical 
Abstracts Service 
(CAS-nr.) 
Kemisk navn

Mindsteindhold/b
estanddel

Kode i den 
kombinerede 
nomenklatur 
(KN) for en 
isoleret kemisk 
defineret 
forbindelse, der 
opfylder kravene 
i note 1 til kapitel 
28 eller 29 i KN 
{se forordning 
(EF) nr. 948/2009 
af 30.9.2009, 
EUT L 287 af 
31.10.2009}

Kode i den 
kombinerede 
nomenklatur 
(KN) for en 
blanding eller et 
præparat uden 
komponenter 
(f.eks. kviksølv, 
ædle metaller, 
sjældne jordarters 
metaller eller 
radioaktive 
stoffer), som 
medfører 
klassifikation 
under en anden 
KN-kode {se 
forordning (EF) 
nr. 948/2009 af 
30.9.2009, EUT L 
287 af 
31.10.2009}

Hydrogenperoxid 
(CAS-nr. 7722-
84-1) 

12 % w/w 2847 00 00 3824 90 97

Nitromethan 
(CAS-nr. 75-52-
5) 

30 % w/w 2904 20 00 3824 90 97

Salpetersyre 
(CAS-nr. 7697-
37-2) 

3 % w/w 2808 00 00 3824 90 97

Kaliumklorat 
(CAS-nr. 3811-
04-9) 

40 % w/w 2829 19 00 3824 90 97

Kaliumperklorat 
(CAS-nr. 7778-
74-7)

40 % w/w 2829 90 10 3824 90 97

Natriumklorat 40 % w/w 2829 11 00 3824 90 97
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(CAS-nr. 7775-
09-9) 
Natriumperklorat 
(CAS-nr. 7601-
89-0)

40 % w/w 2829 90 10 3824 90 97

Ammoniumnitrat 
(CAS-nr. 6484-
52-2) 

16 vægtprocent 
nitrogen hidr. fra 
ammonium-
nitrat

3102 30 10 (i 
vandig 
opløsning)3102 
30 90 (andet)

3824 90 97

Ændringsforslag

Stoffets navn og 
registernummer i 
Chemical 
Abstracts Service 
(CAS-nr.) 
Kemisk navn

Kode i den 
kombinerede 
nomenklatur 
(KN) for en 
isoleret kemisk 
defineret 
forbindelse, der 
opfylder kravene 
i note 1 til kapitel 
28 eller 29 i KN 
{se forordning 
(EF) nr. 948/2009 
af 30.9.2009, 
EUT L 287 af 
31.10.2009}

Kode i den 
kombinerede 
nomenklatur 
(KN) for en 
blanding eller et 
præparat uden 
komponenter 
(f.eks. kviksølv, 
ædle metaller, 
sjældne jordarters 
metaller eller 
radioaktive 
stoffer), som 
medfører 
klassifikation 
under en anden 
KN-kode {se 
forordning (EF) 
nr. 948/2009 af 
30.9.2009, EUT L 
287 af 
31.10.2009}

Hydrogenperoxid 
(CAS-nr. 7722-
84-1) når 
mindsteindholdet 
ligger over 12 % 
w/w

2847 00 00 3824 90 97

Nitromethan 
(CAS-nr. 75-52-
5) når 
mindsteindholdet 
ligger over
 20 % vol/vol

2904 20 00 3824 90 97
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Salpetersyre 
(CAS-nr. 7697-
37-2) når 
mindsteindholdet 
ligger over
3 % w/w

2808 00 00 3824 90 97

Kaliumklorat 
(CAS-nr. 3811-
04-9) når 
mindsteindholdet 
ligger over
40 % w/w  

2829 19 00 3824 90 97

Kaliumperklorat 
(CAS-nr. 7778-
74-7) når 
mindsteindholdet 
ligger over
40 % w/w  

2829 90 10 3824 90 97

Natriumperklorat 
(CAS-nr. 7601-
89-0) når 
mindsteindholdet 
ligger over
40 % w/w

2829 90 10 3824 90 97

Ammoniumnitrat 
(CAS-nr. 6484-
52-2) når 
mindsteindholdet 
ligger over
16 vægtprocent 
nitrogen hidr. fra 
ammonium-
nitrat

3102 30 10 (i 
vandig 
opløsning)3102 
30 90 (andet)

3824 90 97

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

Svovlsyre (CAS-
nr. 7664-93-9) 
når 
mindsteindholdet 
ligger over 30 % 
w/w

2807 00 10 3824 90 97

Acetone (CAS-
nr. 67-64-1) når 
mindsteindholdet 
ligger over 95 % 
w/w

2914 11 00 3824 90 97

Kaliumnitrat 
(CAS-nr. 7757- 2834 21 00 3824 90 97
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79-1) når 
mindsteindholdet 
ligger over 5 
vægtprocent 
nitrogen hidr. fra 
kaliumnitrat
Natriumnitrat 
(CAS-nr. 7631-
99-4) når 
mindsteindholdet 
ligger over 5 
vægtprocent 
nitrogen hidr. fra 
natriumnitrat

3102 50 10 
(naturligt)
3102 50 90 
(andet)

3824 90 97
3824 90 97

Calciumnitrat 
(CAS-nr. 10124-
37-5) når 
mindsteindholdet 
ligger over 5 
vægtprocent 
nitrogen hidr. fra 
calciumnitrat

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Begrundelse

Il est proposé d'établir une seule liste de substances, afin d'unifier le régime juridique qui leur 
est applicable. En effet, l'établissement de deux listes distinctes de substances, soumises à 
deux régimes juridiques différents (autorisation d'une part, signalement 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.

Ændringsforslag 79
Véronique Mathieu

Forslag til forordning
Bilag 2
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Kommissionens forslag

Bilag II
Indberetningspligt for mistænkelige transaktioner med stoffer eller blandinger heraf
Kode i den kombinerede 
nomenklatur (KN) for en 
isoleret kemisk defineret 
forbindelse, der opfylder 
kravene i note 1 til kapitel 
28, note 1 til kapitel 29 
eller note 1 b) til kapitel 
31 i KN {se forordning 
(EF) nr. 948/2009 af 
30.9.2009, EUT L 287 af 
31.10.2009}

Kode i den kombinerede 
nomenklatur (KN) for en 
isoleret kemisk defineret 
forbindelse, der opfylder 
kravene i note 1 til kapitel 
28, note 1 til kapitel 29 
eller note 1 b) til kapitel 
31 i KN {se forordning 
(EF) nr. 948/2009 af 
30.9.2009, EUT L 287 af 
31.10.2009}

Kode i den kombinerede 
nomenklatur (KN) for 
blandinger eller 
præparater uden 
komponenter (f.eks. 
kviksølv, ædle metaller, 
sjældne jordarters 
metaller eller radioaktive 
stoffer), som medfører 
klassifikation under en 
anden KN-kode {se 
forordning (EF) 
nr. 948/2009 af 
30.9.2009, EUT L 287 af 
31.10.2009}

Hexamin (CAS-nr. 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Svovlsyre (CAS-nr. 7664-
93-9) svovlsyre

2807 00 10 3824 90 97

Acetone (CAS-nr. 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Kaliumnitrat (CAS-nr. 
7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Natriumnitrat (CAS-nr. 
7631-99-4)

3102 50 10 (naturligt)
3102 50 90 (andet)

3824 90 97
3824 90 97

Calciumnitrat (CAS-nr. 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Kalkammonsalpeter 
(CAS-nr. 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Ændringsforslag

udgår

Or. fr


