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Τροπολογία 9
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες 
ουσίες, που όρισε η Επιτροπή το 2008, 
εντόπισε διάφορες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια 
τρομοκρατικών επιθέσεων και προέβη σε 
σύσταση κατάλληλης δράσης σε επίπεδο 
Ένωσης.

(2) Η μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες 
ουσίες, που όρισε η Επιτροπή το 2008, 
εντόπισε διάφορες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια 
τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων 
εγκληματικών ενεργειών και προέβη σε 
σύσταση κατάλληλης δράσης σε επίπεδο 
Ένωσης.

Or. lt

Τροπολογία 10
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το σχέδιο δράσης 2010 για την 
ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, 
ραδιολογικής και πυρηνικής (ΧΒΡΠ) 
ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προβλέπει τις βάσεις επί των οποίων 
πρέπει να εδράζονται οι αρχές της 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών και προβλέπει τρόπους με 
τους οποίους πρέπει να πραγματοποιείται 
ο συντονισμός αυτός, με πρακτικούς 
όρους, σχετικά με όλες τις ουσίες ΧΒΡΠ. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο ο παρών 
κανονισμός να συμμορφώνεται με το περί 
χημικών ουσιών τμήμα του εν λόγω 
σχεδίου δράσης.
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Τροπολογία 11
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επειδή κάθε τροποποίηση της οδηγίας 
και των παραρτημάτων της θα απαιτούσε 
εθνικά μέτρα μεταφοράς στα 27 κράτη 
μέλη και όλοι οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διέπονται από τους ίδιους 
κανόνες, ενδείκνυται περισσότερο η χρήση 
του κανονισμού ως νομικής πράξης για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορίας στην αγορά και 
της χρήσης πρόδρομων ουσιών
εκρηκτικών υλών.

(5) Επειδή κάθε τροποποίηση της οδηγίας 
και των παραρτημάτων της θα απαιτούσε 
εθνικά μέτρα μεταφοράς στα 27 κράτη 
μέλη και όλοι οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να διέπονται από τους ίδιους 
κανόνες, ενδείκνυται περισσότερο η χρήση 
του κανονισμού ως νομικής πράξης για τις 
συναλλαγές που αφορούν πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται περί ρύθμισης της χρήσης των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, αλλά για τις 
συναλλαγές που αφορούν τις εν λόγω πρόδρομες ουσίες.

Τροπολογία 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Το σχέδιο αδειοδότησης και η 
υποχρέωση αναφοράς των ύποπτων 
συναλλαγών πρέπει να παρέχουν τη 
δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς 
να συνεχίσουν την εμπορία όλων των 
πρόδρομων ουσιών, περιορίζοντας έτσι 
την επίπτωση του στην ελευθερία του 
επιχειρείν.
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Τροπολογία 13
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η αξιοπιστία και η δραστικότητα 
των εκρηκτικών οικιακής παρασκευής θα 
πρέπει να μειωθεί με την καθιέρωση 
ορίων συγκέντρωσης για συγκεκριμένες 
ουσίες. Τα μέλη του ευρέος κοινού θα 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
εν λόγω ουσίες σε συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν τα καθορισμένα κατώτατα 
όρια εφόσον είναι κάτοχοι σχετικής 
άδειας. Οι εν λόγω ουσίες θα πρέπει να 
προμηθεύονται μόνο σε κατόχους τέτοιας 
άδειας.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) ο περιορισμός των πωλήσεων των εν 
λόγω χημικών ουσιών που υπερβαίνουν 
τα όρια συγκέντρωσης σε χρήστες που 
μπορούν να αποδείξουν θεμιτή ανάγκη 
χρήσης της χημικής ουσίας πρέπει να 
εξασφαλίζει υψηλότερη ασφάλεια όσον 
αφορά την διάθεση στην αγορά και τη 
χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών 
υλών.

Or. en

Τροπολογία 15
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επειδή θα ήταν δυσανάλογο να 
απαγορευτεί η χρήση πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών σε επαγγελματικές 
δραστηριότητες, τα μέτρα που 
σχετίζονται με την εισαγωγή, την 
κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση 
των εν λόγω πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών θα πρέπει να ισχύουν 
μόνο για το ευρύ κοινό.

(7) Επειδή θα ήταν δυσανάλογο να 
απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά και η
χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών 
υλών, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
ενίσχυση της ασφάλειας ολόκληρης της 
αλυσίδας εφοδιασμού τους. Η λήψη 
μέτρων που θα εφαρμόζονται μόνο στους 
τελικούς χρήστες των ουσιών αυτών δεν 
θα επέτρεπαν την πλήρη επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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 Etat membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n’importe quel produit listé. En 
outre, l’article 3 définit le « membre du grand public » comme « toute personne physique ». 
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d’un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d’une 
association, comme l’obtention de certains statuts de professionnel s’effectue assez 
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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.

Τροπολογία 16
Juozas Imbrasas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Δεν είναι τεχνικά εφικτή η καθιέρωση 
ορίων συγκέντρωσης για την εξαμίνη σε 
δισκία καυσίμου. Θα πρέπει να εγκριθούν 
μέτρα για τη διευκόλυνση της αναφοράς 
ύποπτων συναλλαγών κατά το στάδιο 
λιανικής πώλησης για τα δισκία καυσίμου 
εξαμίνης και άλλες πρόδρομες ουσίες για 
τις οποίες δεν υπάρχουν ασφαλείς και 
κατάλληλες εναλλακτικές.

(8) Δεν είναι τεχνικά εφικτή η καθιέρωση 
ορίων συγκέντρωσης για την εξαμίνη σε 
δισκία καυσίμου. Θα πρέπει να εγκριθούν 
μέτρα για τη διευκόλυνση της αναφοράς 
κλοπών ή ύποπτων συναλλαγών κατά το 
στάδιο λιανικής πώλησης για τα δισκία 
καυσίμου εξαμίνης και άλλες πρόδρομες 
ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχουν 
ασφαλείς και κατάλληλες εναλλακτικές.

Or. lt

Τροπολογία 17
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για λόγους απλούστευσης, οι 
υπάρχουσες διατάξεις σχετικά με το 
νιτρικό αμμώνιο θα πρέπει να 
περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό και 
οι παράγραφοι 2 και 3 της καταχώρισης 
58 του παραρτήματος XVII του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

διαγράφεται
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(REACH) θα πρέπει να απαλειφθούν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία ευθυγράμμισης με τον κανονισμό REACH.

Τροπολογία 18
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Βάσει του παρόντος κανονισμού, σε 
περίπτωση ύποπτων συναλλαγών, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
και να κοινοποιούνται περαιτέρω σε τρίτα 
μέρη, ενέργεια που συνεπάγεται σοβαρή 
προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών διέπει την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ατόμων των οποίων τα 
προσωπικά δεδομένα αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
προστατεύεται κατά τον δέοντα τρόπο, 
ιδίως κατά την επεξεργασία στο πλαίσιο 
της χορήγησης άδειας ή της αναφοράς 
ύποπτων συναλλαγών.

(11) Βάσει του παρόντος κανονισμού, σε 
περίπτωση ύποπτων συναλλαγών, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
και να κοινοποιούνται περαιτέρω σε τρίτα 
μέρη, ενέργεια που συνεπάγεται σοβαρή 
προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών διέπει την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ατόμων των οποίων τα 
προσωπικά δεδομένα αποτελούν 
αντικείμενο επεξεργασίας κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
προστατεύεται κατά τον δέοντα τρόπο, 
ιδίως κατά την επεξεργασία στο πλαίσιο 
της καταγραφής των συναλλαγών ή της 
αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.
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Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση του συστήματος αδειοδότησης από σύστημα καταγραφής όλων των συναλλαγών 
πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

Τροπολογία 19
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
τροποποίηση των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού.

(13) Για λόγους προσαρμογής στις 
εξελίξεις που παρατηρούνται όσον αφορά 
την αποκλίνουσα χρήση χημικών ουσιών 
που χρησιμοποιούνται ως πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών, ή βάσει 
ερευνητικών και πειραματικών εργασιών, 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να μπορεί να θεσπίζει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά τροποποιήσεις του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
προβαίνει στις αναγκαίες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
της, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την εκπόνηση 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε τα 
σχετικά έγγραφα να διαβιβάζονται 
ταυτόχρονα, εγκαίρως και με τον δέοντα 
τρόπο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της συμφωνίας συνεννόησης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τις 
πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Εξάλλου, ενόψει της 
προοπτικής για την κατάρτιση ενιαίου καταλόγου χημικών ουσιών, πρέπει να υπάρχει μόνο ένα 
παράρτημα.
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Τροπολογία 20
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι ο περιορισμός 
της πρόσβασης του ευρέος κοινού σε
χημικές ουσίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
εκρηκτικών οικιακής παρασκευής δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να εγκρίνει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.

(14) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, ήτοι η εποπτεία 
των συναλλαγών που αφορούν χημικές 
ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής προκειμένου να αποτραπεί η 
δυνατότητα αποκλίνουσας 
χρησιμοποίησής τους, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας της 
δράσης, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δύναται να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αν η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα μπορούσε να έχει συνέπεια τη μείωση των μη 
απαραίτητων χρήσεων από πλευράς του ευρέος κοινού των ουσιών που έχουν καταχωριστεί στο 
παράρτημα, στόχος της δεν είναι και ο περιορισμός της πρόσβασης, καθόσον οι ουσίες αυτές 
είναι καθημερινής χρήσης. Αντιθέτως, πρόκειται περί οριοθέτησης των πωλήσεων και 
ταυτόχρονα εποπτείας των συναλλαγών που αφορούν τις ουσίες αυτές.

Τροπολογία 21
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
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εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη 
διάθεση στην αγορά ουσιών ή μειγμάτων 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών με 
στόχο τον περιορισμό της 
διαθεσιμότητάς τους στο ευρύ κοινό.

εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη 
διάθεση καθώς και τον έλεγχο και την 
εποπτεία των συναλλαγών ουσιών ή 
μειγμάτων που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για παράνομη 
κατασκευή εκρηκτικών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις συναλλαγές (για το ευρύ κοινό αλλά και τους 
επαγγελματίες).

Τροπολογία 22
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις 
ουσίες που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα και τα μείγματα που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες.

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις 
ουσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα και τα μείγματα που περιέχουν 
τις εν λόγω ουσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση δύο χωριστών καταλόγων δεν έχει επιστημονική αιτιολόγηση. Η επικινδυνότητα 
των ουσιών που καταγράφονται στο παράρτημα 2 είναι αποδεδειγμένη αλλά δεν 
συγκαταλέγονται στα προϊόντα του πρώτου παραρτήματος επειδή δεν μπορεί να καθορισθεί 
ανώτατο όριο συγκέντρωσης κάτω από το οποίο τεκμηριώνεται η μη επικινδυνότητά τους. Έτσι 
λοιπόν, εφόσον δεν μπορούμε να τα απαγορεύσουμε, τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε ένα 
νομικό καθεστώς λιγότερο απαγορευτικό από αυτά των προϊόντων του παραρτήματος 1.

Τροπολογία 23
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ουσίες που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα και μείγματα που περιέχουν 
τις εν λόγω ουσίες τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες 
δυνάμεις ή τις αρχές επιβολής του νόμου.

γ) ουσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα και μείγματα που περιέχουν 
τις εν λόγω ουσίες τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες 
δυνάμεις ή τις αρχές επιβολής του νόμου.

Or. fr

Τροπολογία 24
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «χρήση» νοείται κάθε μεταποίηση, 
τυποποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία, 
μείξη, παραγωγή προϊόντος ή άλλη 
χρησιμοποίηση·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 25
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) ως «ευρύ κοινό» νοείται κάθε 
φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για 
σκοπούς που είναι άσχετοι με την 
εμπορική, επιχειρηματική ή 
επαγγελματική δραστηριότητά του•

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 26
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες 
ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για 
την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής·

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν πληροφορίες, 
υπόνοιες, ή βάσιμες υποψίες ότι η ουσία ή 
το μείγμα προορίζεται για την παράνομη 
παρασκευή εκρηκτικών ή για οιαδήποτε 
άλλο παράνομο σκοπό, όπως η 
μεταβίβαση των ουσιών αυτών σε 
τρίτους· το πλαίσιο εντός του οποίου μια 
συναλλαγή θεωρείται εκ φύσεως ύποπτη 
καθορίζεται σε επίπεδο Ένωσης από τον 
παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες 
ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για 
την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής·

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες 
ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για 
την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής, κυρίως λόγω της ασυνήθους 
ποσότητας, συγκέντρωσης, συνδυασμού 
και συχνότητάς τους·

Or. en
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Τροπολογία 28
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες 
ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για 
την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής·

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, 
λόγω της ποσότητας, της συγκέντρωσης, 
της συχνότητας, της μεθόδου πληρωμής 
ή οιασδήποτε άλλης ιδιαίτερα ασυνήθους 
κατάστασης όσον αφορά τη συναλλαγή,
όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η 
ουσία ή το μείγμα προορίζεται για την 
κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής· η ύπαρξη των εν λόγω 
υποψιών πρέπει να εξετάζεται 
προσεκτικά κατά περίπτωση, 
συνεκτιμώντας πλήρως τις ιδιαίτερες 
συνθήκες κάθε συναλλαγής χωριστά·

Or. en

Τροπολογία 29
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες 
ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για 
την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής·

(4) ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε 
συναλλαγή που αφορά τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ή τα 
μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες 
ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για 
την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής·

Or. fr
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Τροπολογία 30
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «μη διαβαθμισμένες ουσίες» 
νοούνται οι ουσίες που αν και δεν 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα, 
αναγνωρίζεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 
για την κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 31
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορέας του 
δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των 
προσώπων και/ή οργανισμών που παρέχει 
έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά

(6) ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει 
έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον ορισμό του «οικονομικού φορέα», η διατύπωση «φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία 
αυτών των προσώπων και/ή οργανισμών» καταργείται επειδή είναι περιττή και δεν αντανακλά 
καμία πραγματικότητα ή είναι ασαφής.

Τροπολογία 32
Véronique Mathieu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «γεωργός» νοείται κάθε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή 
νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της 
νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό 
δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του 
οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται σε 
έδαφος της Κοινότητας, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 52 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 33
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «γεωργική δραστηριότητα» 
νοείται η παραγωγή, η εκτροφή ή η 
καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, 
της άμελξης, της αναπαραγωγής και 
εκτροφής ζώων για γεωργική 
εκμετάλλευση, ή της διατήρησης της γης 
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του 
Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 34
Véronique Mathieu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Απαγορεύεται η διάθεση, κατοχή ή 
χρήση των ουσιών που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι ή μειγμάτων που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες από το ευρύ 
κοινό, εκτός αν η συγκέντρωση της 
ουσίας στη διαθέσιμη μορφή είναι 
μικρότερη ή ίση με τα όρια που 
καθιερώνονται στο παράρτημα Ι.

1. Κάθε οικονομικός φορέας που διαθέτει 
ουσία που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ή μείγμα που περιλαμβάνει 
την ουσία αυτή οφείλει να καταγράφει τη 
συναλλαγή.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, επιτρέπεται η διάθεση, κατοχή και 
χρήση από το ευρύ κοινό των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή των 
μειγμάτων που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες, εφόσον το άτομο επιδείξει άδεια
απόκτησης της ουσίας ή του μείγματος 
που την περιέχει, η οποία έχει εκδοθεί 
από αρμόδια αρχή κράτους μέλους.

2. Τα έγγραφα που αφορούν την 
καταγραφή των συναλλαγών 
περιλαμβάνουν τις κάτωθι πληροφορίες:
α) σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι:
i) νομικό πρόσωπο: την ονομασία του, 
τον αριθμό ταυτοποίησής του και τη 
διεύθυνση της έδρας του·
ii) φυσικό πρόσωπο: το ονοματεπώνυμό 
του, την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης και τη διεύθυνσή του·
β) τον καθορισμό της ουσίας ή του 
μείγματος, περιλαμβανομένου και του 
βαθμού συγκέντρωσης·
γ) την ποσότητα της ουσίας επί του 
μείγματος·
δ) τη χρήση της παρεχόμενης ουσίας ή 
του μείγματος, όπως δηλώνεται από τον 
αγοραστή·
ε) την ημερομηνία της συναλλαγής·
στ) την υπογραφή του αγοραστή ή, σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, του 
φυσικού προσώπου που παρέλαβε για 
λογαριασμό και επ’ ονόματί του την 
ουσία ή το μείγμα καθώς και τα 
ονοματεπώνυμά του.

3. Όταν ένας απλός πολίτης σκοπεύει να 
εισάγει τις ουσίες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι, ή μείγματα που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες σε 
τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και η συγκέντρωση της ουσίας 

3. Σε περίπτωση συναλλαγής, ο 
αγοραστής παρουσιάζει στον οικονομικό 
φορέα που τον προμηθεύει την ουσία και 
το μείγμα:
α) εφόσον ο αγοραστής είναι νομικό 
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ή του μείγματος στη μορφή υπό την οποία 
εισάγεται είναι υψηλότερη από το όριο 
που καθιερώνεται στο παράρτημα Ι, το εν 
λόγω άτομο πρέπει να επιδεικνύει άδεια 
στο τελωνείο εισόδου, όπως μνημονεύει η 
παράγραφος 2. Σε περίπτωση αμφιβολίας 
σχετικά με τη γνησιότητα ή την 
κανονικότητα της εκδοθείσας άδειας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και 
σε περίπτωση που χρειάζονται περαιτέρω 
πληροφορίες, οι τελωνειακές αρχές 
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές για 
την έκδοση αδειών τις οποίες έχουν 
ορίσει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 5.

πρόσωπο: επίσημο έγγραφο που 
πιστοποιεί τη νομική του υπόσταση·
β) εφόσον ο αγοραστής είναι φυσικό 
πρόσωπο: επίσημο έγγραφο που 
πιστοποιεί την ταυτότητά του.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, επιτρέπεται η διάθεση και η κατοχή 
νιτρικού αμμωνίου και μειγμάτων που 
περιέχουν νιτρικό αμμώνιο στους 
γεωργούς για χρήση ως λίπασμα σε 
γεωργικές δραστηριότητες, σε 
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

4. Νομικό πρόσωπο που προμηθεύεται 
τακτικά από τον ίδιο οικονομικό φορέα 
ουσία που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα, ή μίγμα από την περιέχει, δεν 
υπόκειται στην υποχρέωση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 3, με την 
επιφύλαξη των κάτωθι προϋποθέσεων:

α) ο οικονομικός φορέας προμήθευσε στο 
εν λόγω νομικό πρόσωπο την ίδια ουσία ή 
το ίδιο μείγμα τουλάχιστον τρεις φορές 
κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο·
β) ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να 
έχει την παραμικρή υπόνοια ότι η ουσία ή 
το μείγμα προορίζεται για την παραγωγή 
εκρηκτικών οικιακής παρασκευής·
γ) ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι 
οι παρεχόμενες ποσότητες δεν είναι 
ασυνήθεις για το εν λόγω νομικό 
πρόσωπο.

5. Ο οικονομικός φορέας που διαθέτει μια 
ουσία ή μείγμα σε κάτοχο άδειας από το 
ευρύ κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 
2, πρέπει να προβαίνει σε εξακρίβωση 
άδειας και τήρηση αρχείου της 
συναλλαγής.

5. Τα έγγραφα που αφορούν την 
καταγραφή των συναλλαγών 
διατηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 
[πέντε ετών] από το πέρας του 
ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια 
του οποίου πραγματοποιήθηκε η 
συναλλαγή. Κατά την περίοδο αυτή, τα 
έγγραφα αυτά διατίθενται αμέσως προς 
ενδεχόμενο έλεγχο, εφόσον ζητηθούν από 
τις αρμόδιες αρχές.
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6. Όταν ένας οικονομικός φορέας 
σκοπεύει να διαθέσει στο ευρύ κοινό τις 
ουσίες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι, ή μείγματα που περιέχουν 
τις εν λόγω ουσίες, υπό μορφή της οποίας 
η συγκέντρωση υπερβαίνει το όριο που 
καθιερώνεται στο παράρτημα Ι, τότε η 
συσκευασία φέρει σαφείς ενδείξεις ότι για 
την αγορά, κατοχή ή χρήση της 
συγκεκριμένης ουσίας ή μείγματος 
απαιτείται άδεια, όπως μνημονεύει η 
παράγραφος 2.

6. Τα έγγραφα που αφορούν την 
καταγραφή συναλλαγών μπορούν να 
διατηρηθούν υπό μορφή 
αναπαραγομένων εικόνων ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο διατήρησης 
δεδομένων. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
τα δεδομένα που θα αποθηκευτούν με 
αυτόν τον τρόπο:

α) αντιστοιχούν στα έγγραφα τόσο από 
πλευράς μορφής όσο και περιεχομένου 
όταν επιστραφούν υπό αναγνώσιμη 
μορφή· και
β) θα είναι ανά πάσα στιγμή άμεσα 
διαθέσιμα, θα υπάρχει η δυνατότητα να 
τα συμβουλευθεί κανείς υπό αναγνώσιμη 
μορφή χωρίς καθυστέρηση και θα 
μπορούν να αναλυθούν με αυτόματα 
μέσα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

Or. fr

Τροπολογία 35
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένας απλός πολίτης σκοπεύει να 
εισάγει τις ουσίες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι, ή μείγματα που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες σε 
τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και η συγκέντρωση της ουσίας ή 
του μείγματος στη μορφή υπό την οποία 
εισάγεται είναι υψηλότερη από το όριο που 
καθιερώνεται στο παράρτημα Ι, το εν λόγω 
άτομο πρέπει να επιδεικνύει άδεια στο 

3. Όταν ένας απλός πολίτης σκοπεύει να 
εισάγει τις ουσίες που περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι, ή μείγματα που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες σε 
τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και η συγκέντρωση της ουσίας ή 
του μείγματος στη μορφή υπό την οποία 
εισάγεται είναι υψηλότερη από το όριο που 
καθιερώνεται στο παράρτημα Ι, το εν λόγω 
άτομο πρέπει να επιδεικνύει άδεια στο 
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τελωνείο εισόδου, όπως μνημονεύει η 
παράγραφος 2. Σε περίπτωση αμφιβολίας 
σχετικά με τη γνησιότητα ή την
κανονικότητα της εκδοθείσας άδειας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και 
σε περίπτωση που χρειάζονται περαιτέρω 
πληροφορίες, οι τελωνειακές αρχές 
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές για 
την έκδοση αδειών τις οποίες έχουν ορίσει 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5.

τελωνείο εισόδου, όπως μνημονεύει η 
παράγραφος 2. Για να ελέγχεται η
γνησιότητα ή η κανονικότητα της 
εκδοθείσας άδειας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 οι τελωνειακές αρχές 
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές για 
την έκδοση αδειών τις οποίες έχουν ορίσει 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 36
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
επιτρέπεται η διάθεση και η κατοχή 
νιτρικού αμμωνίου και μειγμάτων που 
περιέχουν νιτρικό αμμώνιο στους 
γεωργούς για χρήση ως λίπασμα σε 
γεωργικές δραστηριότητες, σε 
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
επιτρέπεται η διάθεση και η κατοχή 
νιτρικού αμμωνίου και μειγμάτων που 
περιέχουν νιτρικό αμμώνιο στους 
γεωργούς για χρήση ως λίπασμα σε 
γεωργικές δραστηριότητες, σε 
συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.
Ωστόσο, επαφίεται στις αρμόδιες αρχές 
που έχουν ορισθεί από το κράτος μέλος 
να διενεργούν τις δέουσες και τακτικές 
επιθεωρήσεις ώστε να διασφαλίζουν ότι η 
χρήση νιτρικού αμμωνίου από γεωργούς 
είναι νόμιμη και οι άδειες των γεωργών 
δεν χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη 
παράνομων συναλλαγών και/ή 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 37
Ana Gomes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, μια συναλλαγή πρέπει να 
θεωρείται ύποπτη όταν, κατά τη στιγμή 
της αγοράς:
(α) ένα μέλος του ευρέος κοινού που 
αγοράζει ή προτίθεται να αγοράσει τις 
ουσίες αυτές είναι απρόθυμο να παράσχει 
απόδειξη της ταυτότητάς του και να 
επιδείξει άδεια·
(β) ένα μέλος του ευρέος κοινού που 
αγοράζει ή προτίθεται να αγοράσει 
ποσότητες και/ή συγκεντρώσεις που είναι 
ασυνήθεις για τα συγκεκριμένα προϊόντα 
ή ουσίες·
(γ) ένα μέλος του ευρέος κοινού που 
αγοράζει ή προτίθεται να αγοράσει 
ασυνήθεις συνδυασμούς τέτοιων ουσιών·
(δ) ένα μέλος του ευρέος κοινού που 
αγοράζει ή προτίθεται να αγοράσει τις 
ουσίες αυτές αλλά δεν διευκρινίζει την 
τελική χρήση των ουσιών αυτών·
(ε) ένα μέλος του ευρέος κοινού που 
αγοράζει ή προτίθεται να αγοράσει τις 
ουσίες αυτές δεν μπορεί να αποδείξει ότι 
είναι εξοικειωμένο με τη συγκεκριμένη 
χρήση των ουσιών·
(στ) ένα μέλος του ευρέος κοινού που 
αγοράζει ή προτίθεται να αγοράσει τις 
ουσίες αυτές επιμένει να πληρώσει 
μετρητοίς.

Or. en

Τροπολογία 38
Ana Gomes
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο οικονομικός φορέας που διαθέτει μια 
ουσία ή μείγμα σε κάτοχο άδειας από το 
ευρύ κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
πρέπει να προβαίνει σε εξακρίβωση άδειας 
και τήρηση αρχείου της συναλλαγής.

5. Ο οικονομικός φορέας που διαθέτει μια 
ουσία ή μείγμα σε κάτοχο άδειας από το 
ευρύ κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
πρέπει να προβαίνει σε εξακρίβωση άδειας 
και τήρηση αρχείου της συναλλαγής. Εάν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν εκδοθεί 
πλαστές άδειες, ο οικονομικός φορέας 
επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές του 
εμπλεκομένου κράτους μέλους, και τις 
ενημερώνει δεόντως όπως επίσης και 
οιαδήποτε άλλη αρμόδια για την επιβολή 
του νόμου αρχή. Αν η κατάσταση 
παραμείνει ασαφής, ο οικονομικός 
φορέας οφείλει να απορρίψει την 
επικείμενη συναλλαγή. Εναπόκειται στον 
κλάδο της λιανικής να διασφαλίζει ότι οι 
οικονομικοί φορείς που ενδέχεται να 
ενέχονται σε συναλλαγές με πρόδρομες 
ουσίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένες 
και ενημερωμένες σχετικά με τις απειλές 
και θα έχουν πραγματική επίγνωση των 
ενεχόμενων κινδύνων μέσω αξιολόγησης 
κινδύνου. Εναπόκειται στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή των όρων της παρούσας 
παραγράφου και να ασκήσουν 
ενδεχομένως διώξεις στους οικονομικούς 
φορείς που δεν πληρούν τους όρους του 
παρόντος κανονισμού και επιδεικνύουν 
ολιγωρία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 
ασφαλείας και προστασίας των 
συναλλαγών που ενέχουν πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών.

Or. en

Τροπολογία 39
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο οικονομικός φορέας που διαθέτει μια 
ουσία ή μείγμα σε κάτοχο άδειας από το 
ευρύ κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
πρέπει να προβαίνει σε εξακρίβωση άδειας 
και τήρηση αρχείου της συναλλαγής.

5. Ο οικονομικός φορέας που διαθέτει μια 
ουσία ή μείγμα σε κάτοχο άδειας από το 
ευρύ κοινό, σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
πρέπει να προβαίνει σε εξακρίβωση άδειας 
και τήρηση αρχείου της συναλλαγής. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν κάθε αναγκαία 
βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) για να συμμορφωθούν με τις εν 
λόγω απαιτήσεις περί εξακρίβωσης και 
τήρησης αρχείου.

Or. en

Τροπολογία 40
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους 
κανόνες που διέπουν τη χορήγηση άδειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2. Κατά την εξέταση του 
ζητήματος χορήγησης άδειας, η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους λαμβάνει 
κυρίως υπόψη τη νομιμότητα της 
προοριζόμενης χρήσης της ουσίας. Η 
άδεια δεν χορηγείται εάν υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τη νομιμότητα της 
προοριζόμενης χρήσης.

διαγράφεται

2. Η αρμόδια αρχή δύναται είτε να 
περιορίζει την περίοδο ισχύος της αδείας 
σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο ή να 
υποχρεώνει τον κάτοχο της άδειας να 
καταδεικνύει κατά διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα των τριών ετών ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε 
η άδεια. Στην άδεια αναφέρονται οι 
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οικείες ουσίες.
3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητούν 
από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλος 
για την αίτηση χορήγησης άδειας, το 
οποίο δεν υπερβαίνει τα έξοδα για την 
επεξεργασία της αίτησης.
4. Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει 
ή να ανακαλέσει την άδεια στην 
περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.
5. Ενστάσεις έναντι οποιασδήποτε 
απόφασης της αρμόδιας αρχής και 
διαφορές σχετικά με τη συμμόρφωση με 
τους όρους της άδειας εξετάζονται από 
τον κατάλληλο φορέα που είναι 
υπεύθυνος δυνάμει του εθνικού δικαίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατάργηση του συστήματος αδειοδότησης από τις κρατικές αρχές.

Τροπολογία 41
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους 
κανόνες που διέπουν τη χορήγηση άδειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2. Κατά την εξέταση του ζητήματος 
χορήγησης άδειας, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους λαμβάνει κυρίως υπόψη 
τη νομιμότητα της προοριζόμενης χρήσης 
της ουσίας. Η άδεια δεν χορηγείται εάν 
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τη νομιμότητα της 
προοριζόμενης χρήσης.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους 
κανόνες που διέπουν τη χορήγηση άδειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
2), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ένωσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1a. Κατά την εξέταση 
του ζητήματος χορήγησης άδειας, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
λαμβάνει κυρίως υπόψη τη νομιμότητα της 
προοριζόμενης χρήσης της ουσίας. Η άδεια 
δεν χορηγείται εάν υπάρχουν βάσιμοι 
λόγοι που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη 
νομιμότητα της προοριζόμενης χρήσης.
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Or. en

Τροπολογία 42
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραμμές της Ένωσης όσον αφορά τους 
όρους που πρέπει να διέπουν τις 
δραστηριότητες αδειοδότησης σε εθνικό 
επίπεδο, αφού διαβουλευθεί με τη Μόνιμη 
Επιτροπή Πρόδρομων Ουσιών. Στις εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές, η
Επιτροπή πρέπει να καθορίσει τις 
τεχνικές λεπτομέρειες των αδειών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η αμοιβαία 
αναγνώρισή τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 43
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κάθε κράτος μέλος προχωρεί στη 
σύσταση ή τον ορισμό αρχής που 
επιφορτίζεται με την ευθύνη έκδοσης 
αδειών προς το ευρύ κοινό. Η εν λόγω 
αρχή πρέπει επίσης να αναλάβει και την 
ευθύνη της εποπτείας της εφαρμογής του 
σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της 
χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και 
πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 44
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή 
να ανακαλέσει την άδεια στην περίπτωση 
που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι δεν 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες χορηγήθηκε η άδεια.

4. Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή 
να ανακαλέσει την άδεια στην περίπτωση 
που υπάρχουν λόγοι ότι δεν πληρούνται 
πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
χορηγήθηκε η άδεια.

Or. en

Τροπολογία 45
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η αρχή αδειοδότησης διασφαλίζει 
ότι, σε κάθε περίπτωση, γίνονται σεβαστά 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων 
που ζητούν την έκδοση άδειας, και 
συγκεκριμένα το δικαίωμα για 
κατάργηση των διακρίσεων με βάση τη 
φυλή, το φύλο, τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ή την ηλικία.

Or. en

Τροπολογία 46
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναφορά ύποπτων συναλλαγών και 
κλοπών

Αναφορά ύποπτων συναλλαγών, 
εξαφανίσεων και κλοπών

Or. fr

Τροπολογία 47
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αναφορά των ύποπτων συναλλαγών 
των ουσιών που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα ή των μειγμάτων που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

1. Η αναφορά των ύποπτων συναλλαγών 
των ουσιών που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ή των μειγμάτων που 
περιέχουν τις εν λόγω ουσίες 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

Or. fr

Τροπολογία 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό 
σημείο επαφής με συγκεκριμένο αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όπου θα υποβάλλονται οι 
αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό 
σημείο επαφής με συγκεκριμένο αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όπου θα υποβάλλονται οι 
αναφορές ύποπτων συναλλαγών. Τα εν 
λόγω σημεία επαφής επανδρώνονται με 
προσωπικό από τις υπηρεσίες επιβολής 
του νόμου.

Or. en
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Τροπολογία 49
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό 
σημείο επαφής με συγκεκριμένο αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όπου θα υποβάλλονται οι 
αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επίσης 
νομοθεσία που προβλέπει λεπτομερώς τις 
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σε 
περίπτωση αναφοράς ύποπτων 
συναλλαγών. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 
ένα εθνικό σημείο επαφής με 
συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
όπου θα υποβάλλονται οι αναφορές 
ύποπτων συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 50
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό 
σημείο επαφής με συγκεκριμένο αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όπου θα υποβάλλονται οι 
αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό 
σημείο επαφής με συγκεκριμένο αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όπου θα υποβάλλονται οι
αναφορές ύποπτων συναλλαγών. Ως 
εθνικό σημείο επαφής μπορεί να ορισθεί 
μόνο μία υπηρεσία καταστολής.

Or. lt

Τροπολογία 51
Véronique Mathieu
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι η προτεινόμενη 
συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες ουσίες που αναφέρονται στα 
παραρτήματα ή μείγματα που περιέχουν 
τις εν λόγω ουσίες, είναι ύποπτη 
υποβάλλουν αναφορά αμελλητί στο εθνικό 
σημείο επαφής του κράτους μέλους στο 
οποίο προτάθηκε η συναλλαγή, στην 
οποία, εφόσον είναι εφικτό, 
περιλαμβάνεται η ταυτότητα του πελάτη.

3. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι η προτεινόμενη 
συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες ουσίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ή μείγματα που περιέχουν τις 
εν λόγω ουσίες, είναι ύποπτη υποβάλλουν 
αναφορά αμελλητί στο εθνικό σημείο 
επαφής του κράτους μέλους στο οποίο 
προτάθηκε η συναλλαγή, στην οποία, 
εφόσον είναι εφικτό, περιλαμβάνεται η 
ταυτότητα του πελάτη.

Or. fr

Τροπολογία 52
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι η προτεινόμενη 
συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες ουσίες που αναφέρονται στα 
παραρτήματα ή μείγματα που περιέχουν τις 
εν λόγω ουσίες, είναι ύποπτη υποβάλλουν 
αναφορά αμελλητί στο εθνικό σημείο 
επαφής του κράτους μέλους στο οποίο 
προτάθηκε η συναλλαγή, στην οποία, 
εφόσον είναι εφικτό, περιλαμβάνεται η 
ταυτότητα του πελάτη.

3. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι η προτεινόμενη 
συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες ουσίες που αναφέρονται στα 
παραρτήματα ή μείγματα που περιέχουν τις 
εν λόγω ουσίες, είναι ύποπτη υποβάλλουν 
αναφορά αμελλητί στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές (συγκεκριμένα, στην αρχή 
αδειοδότησης και τις αρχές επιβολής του 
νόμου), στο εθνικό σημείο επαφής του 
κράτους μέλους στο οποίο προτάθηκε η 
συναλλαγή, στην οποία, εφόσον είναι 
εφικτό, περιλαμβάνεται η ταυτότητα του 
πελάτη.

Or. en
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Τροπολογία 53
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι η προτεινόμενη 
συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες ουσίες που αναφέρονται στα 
παραρτήματα ή μείγματα που περιέχουν τις 
εν λόγω ουσίες, είναι ύποπτη υποβάλλουν 
αναφορά αμελλητί στο εθνικό σημείο 
επαφής του κράτους μέλους στο οποίο
προτάθηκε η συναλλαγή, στην οποία, 
εφόσον είναι εφικτό, περιλαμβάνεται η 
ταυτότητα του πελάτη.

3. Οι οικονομικοί φορείς που έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι η προτεινόμενη 
συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες ουσίες που αναφέρονται στα 
παραρτήματα ή μείγματα που περιέχουν τις 
εν λόγω ουσίες, είναι ύποπτη λόγω της 
ποσότητας, της συγκέντρωσης, της 
συχνότητας, της μεθόδου πληρωμής ή 
οιασδήποτε άλλης έκτακτης κατάστασης, 
υποβάλλουν αναφορά εν ευθέτω χρόνω 
και σύμφωνα με τις υλικοτεχνικές 
δυνατότητές στους, στο εθνικό σημείο 
επαφής του κράτους μέλους στο οποίο 
προτάθηκε η συναλλαγή, στην οποία, 
εφόσον είναι εφικτό, περιλαμβάνεται η 
ταυτότητα του πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 54
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
οποιαδήποτε άλλη ύποπτη συναλλαγή 
σχετικά με τις μη διαβαθμισμένες ουσίες 
και μείγματα που περιέχουν τέτοιες 
ουσίες.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 55
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
οποιαδήποτε άλλη ύποπτη συναλλαγή 
σχετικά με τις μη διαβαθμισμένες ουσίες 
και μείγματα που περιέχουν τέτοιες 
ουσίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
οποιαδήποτε άλλη ύποπτη συναλλαγή 
σχετικά με τις μη διαβαθμισμένες ουσίες 
και μείγματα που περιέχουν τέτοιες ουσίες.

4. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
οποιαδήποτε άλλη ύποπτη συναλλαγή 
σχετικά με τις μη διαβαθμισμένες ουσίες 
και μείγματα που περιέχουν τέτοιες ουσίες, 
σύμφωνα με τον ορισμό περί υπόπτων 
συναλλαγών που ορίζει ο παρών 
κανονισμός καθώς επίσης και σύμφωνα 
με τον σε εθνικό επίπεδο κανονισμό που 
διέπει τις διαδικασίες σε περίπτωση 
ύποπτων συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 57
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
επίσης σημαντικές κλοπές των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και 
των μειγμάτων που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες στο εθνικό σημείο επαφής του 
κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η 
κλοπή.

5. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
επίσης κλοπές και σημαντικές 
εξαφανίσεις των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα και των 
μειγμάτων που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες στο εθνικό σημείο επαφής του 
κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η 
κλοπή ή η εξαφάνιση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προτείνεται, πέρα από τις κλοπές. να προστεθεί και η υποχρέωση επισήμανσης και των 
εξαφανίσεων ουσιών. Πράγματι, υπάρχει περίπτωση οικονομικός φορέας να μην μπορεί να 
εντοπίσει, ενδεχομένως εντός μιας μακράς κατά το μάλλον ή ήττον περιόδου, τις εν λόγω 
ουσίες, χωρίς ωστόσο να υποψιάζεται κλοπή.

Τροπολογία 58
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
επίσης σημαντικές κλοπές των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και 
των μειγμάτων που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες στο εθνικό σημείο επαφής του 
κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η 
κλοπή.

5. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν 
επίσης όλες τις κλοπές των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα και 
των μειγμάτων που περιέχουν τις εν λόγω 
ουσίες στο εθνικό σημείο επαφής του 
κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η 
κλοπή.

Or. en

Τροπολογία 59
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το εθνικό σημείο επαφής διατηρεί σε 
ασφαλή χώρο και ως απόρρητες τις 
πληροφορίες που λαμβάνει σχετικά με τις
ύποπτες συναλλαγές, σύμφωνα με το 
άρθρο 7, και δεν δύναται να τις 
κοινοποιήσει παρά μόνον κατόπιν 
αιτήσεως της υπηρεσίας καταστολής που 
διεξάγει έρευνα για τρομοκρατική 
ενέργεια ή για κάθε άλλη ύποπτη 
εγκληματική χρήση πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών. 
Οι πληροφορίες δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην πρώτη 
παράγραφο.

Or. lt

Τροπολογία 60
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των 
οικονομικών φορέων, ιδίως όσον αφορά 
τις μη διαβαθμισμένες ουσίες, η 
Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τη 
μόνιμη επιτροπή για τις πρόδρομες ουσίες, 
καταρτίζει και επικαιροποιεί 
κατευθυντήριες οδηγίες ως βοήθημα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού. Οι κατευθυντήριες 
οδηγίες παρέχουν κυρίως:

6. Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των 
οικονομικών φορέων, η Επιτροπή, έπειτα 
από διαβούλευση με τη μόνιμη επιτροπή 
για τις πρόδρομες ουσίες, καταρτίζει και 
επικαιροποιεί κατευθυντήριες οδηγίες ως 
βοήθημα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν κυρίως:

α) πληροφορίες για τον τρόπο 
αναγνώρισης και κοινοποίησης ύποπτων 
συναλλαγών·

α) πληροφορίες για τον τρόπο 
αναγνώρισης και κοινοποίησης ύποπτων 
συναλλαγών και τις σημαντικές κλοπές ή 
εξαφανίσεις·

β) κατάλογο των μη διαβαθμισμένων 
ουσιών, ο οποίος επικαιροποιείται 
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τακτικά, ώστε η αλυσίδα εφοδιασμού να 
είναι σε θέση να παρακολουθεί σε 
εκούσια βάση το εμπόριο των ουσιών 
αυτών·
γ) άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως 
κρίνονται χρήσιμες.

β) άλλες πληροφορίες ή συστάσεις που 
ενδεχομένως κρίνονται χρήσιμες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να αποσαφηνιστεί το κείμενο και οι υποθέσεις όσον αφορά το εύρος της 
υποχρέωσης κοινοποίησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνεται η κατάργηση της μη 
ιδιαίτερα κατανοητής έννοιας των «μη διαβαθμισμένων ουσιών». Είτε οι ουσίες είναι 
πρόδρομες εκρηκτικών υλών και συνεπώς επικίνδυνες, οπότε πρέπει να ρυθμιστούν με βάση το 
σχέδιο κανονισμού, είτε δεν είναι και δεν υπάρχει λόγος να εφαρμοστεί για αυτές ειδικό 
καθεστώς.

Τροπολογία 61
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατάλογο των μη διαβαθμισμένων 
ουσιών, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά, 
ώστε η αλυσίδα εφοδιασμού να είναι σε 
θέση να παρακολουθεί σε εκούσια βάση το 
εμπόριο των ουσιών αυτών·

(β) κατάλογο των μη διαβαθμισμένων 
ουσιών, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά, 
ώστε η αλυσίδα εφοδιασμού να είναι σε 
θέση να παρακολουθεί το εμπόριο των 
ουσιών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 62
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 7. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
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διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές που προβλέπονται στην 
παράγραφο 6 και ο κατάλογος των μη 
διαβαθμισμένων ουσιών διανέμονται 
τακτικά κατά τον τρόπο που θεωρούν 
ενδεδειγμένο οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα 
με τους στόχους των κατευθυντήριων 
γραμμών.

διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές που προβλέπονται στην 
παράγραφο 6 διανέμονται τακτικά κατά 
τον τρόπο που θεωρούν ενδεδειγμένο οι 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους στόχους 
των κατευθυντήριων γραμμών.

Or. fr

Τροπολογία 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η υποβολή αναφοράς με βάση το 
παρόν άρθρο περιορίζεται στο όνομα, τον 
αριθμό αδείας, στα αγορασθέντα είδη, 
στο ποσό της συναλλαγής, καθώς και στη 
μέθοδο πληρωμής και στους λόγους που 
εγείρουν υπόνοιες, για μέγιστη περίοδο 
δύο ετών, εκτός εάν η ύποπτη συναλλαγή 
ή κλοπή είχε ως αποτέλεσμα τη 
διενέργεια έρευνας που ακόμη εκκρεμεί. 
Απαγορεύεται η επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτει 
φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές 
απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, συνδικαλιστική συμμετοχή, 
καθώς και οιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων σχετικά με την υγεία ή την 
σεξουαλική ζωή.

Or. en

Τροπολογία 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού και η 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού και η 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που 
περιλαμβάνονται στις εφαρμοστικές 
αποφάσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 
5, παράγραφος 6 και 6, παράγραφος 6 
διασφαλίζουν ότι:
- οι πληροφορίες κοινοποιούνται μόνο 
στις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου 
αρχές με σκοπό την διερεύνηση 
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ή άλλης 
ύποπτης αξιόποινης χρήσης πρόδρομων 
ουσιών εκρηκτικών υλών·
-  η αρχή αδειοδότησης ενημερώνει τους 
κατόχους αδειών σχετικά με το γεγονός 
ότι οι αγορές που θα πραγματοποιήσουν 
θα καταγραφούν και ενδεχομένως να 
αποτελέσουν αντικείμενο αναφοράς αν 
κριθούν ύποπτες·
- παρέχεται σαφής και συγκεκριμένος 
ορισμός των ύποπτων συναλλαγών καθώς 
και κριτήρια για τον εντοπισμό τους·
- διασφαλίζεται η ασφάλεια των 
δεδομένων·
- τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο 
εφόσον υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης και 
δημοσιοποιείται ο κατάλογος των 
δικαιούχων·
- τα υποκείμενα των στοιχείων 
δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης, 
διόρθωσης ή διαγραφής, ανάλογα με την 
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περίπτωση, και προβλέπεται μηχανισμός 
αποκατάστασης.
Πριν από την κατάρτιση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών ζητείται η 
γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 65
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού 
και η αναφορά ύποπτων συναλλαγών 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού συμμορφώνεται με την οδηγία 
95/46/ΕΚ.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
την καταγραφή των συναλλαγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος 
κανονισμού και η αναφορά ύποπτων 
συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντικατάσταση του συστήματος έκδοσης αδειών από σύστημα καταγραφής των συναλλαγών.

Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού και η 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού και η 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ 
και με τις γενικές αρχές περί προστασίας 
των δεδομένων της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων, του περιορισμού του σκοπού, 
της επικουρικότητας, της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας 
και της απαίτησης να επιδειχθεί ο δέων 
σεβασμός όσον αφορά τα δικαιώματα 
πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής 
από πλευράς του υποκειμένου των 
δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 67
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ . 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ . 
Ειδικότερα, κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για 
τη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 
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4 και 5 του παρόντος κανονισμού και η 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

4 και 5 του παρόντος κανονισμού και η 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού 
συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ.
Η συλλογή και η επεξεργασία ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων απαγορεύεται.

Or. lt

Τροπολογία 68
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τροποποίηση των παραρτημάτων Τροποποίηση του παραρτήματος

Or. fr

Τροπολογία 69
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στις εξελίξεις της παράνομης χρήσης 
χημικών ουσιών ως πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών, ή με βάση την έρευνα 
και τη δοκιμή, μπορεί να εκδίδει
τροποποιήσεις στα παραρτήματα με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
τα άρθρα 10, 11 και 12. Όταν το 
επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας 
ανάγκης, ειδικότερα όταν σημειωθεί 
απότομη μεταβολή στην εκτίμηση του 
κινδύνου όσον αφορά την παράνομη 
χρήση χημικών ουσιών για την 
κατασκευή εκρηκτικών οικιακής 
παρασκευής, εφαρμόζεται το άρθρο 13.

Η Επιτροπή, προκειμένου να ανταπεξέλθει 
στις εξελίξεις της παράνομης χρήσης 
χημικών ουσιών ως πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών, ή με βάση την έρευνα 
και τη δοκιμή, έχει τη δυνατότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις επί του παραρτήματος του 
παρόντος κανονισμού.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της σύμβασης κατανόησης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τις 
πρακτικές διαδικασίες χρησιμοποίησης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 70
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον το επιβάλλουν υπέρτατοι λόγοι 
εκτάκτου ανάγκης, ιδίως σε περίπτωση 
αιφνίδιας αλλαγής της αξιολόγησης 
κινδύνων σχετικά με την καταχρηστική 
χρήση χημικών ουσιών για την οικιακή 
παρασκευή εκρηκτικών υλών, για τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται 
δυνάμει του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 13.

Or. fr

Τροπολογία 71
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 για 
αόριστη διάρκεια.

1. Η εξουσία να εκδίδει τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο.

2. Η εξουσία να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται 
στο άρθρο 9, ανατίθεται στην Επιτροπή, 
για αόριστη διάρκεια, από …*.
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3. Η κατά το άρθρο 9 εξουσιοδότηση 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην ίδια απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 
ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπόκειται στις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
άρθρα 11 και 12..

4. Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 9 τίθεται σε ισχύ 
μόνο εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο δεν διατυπώσουν 
αντιρρήσεις εντός δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εφόσον κατά τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
* ΕΕ: παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία που αντιστοιχεί στην έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Or. fr

Τροπολογία 72
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο.

διαγράφεται

2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν 
πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει τον άλλο 
νομοθέτη και την Επιτροπή, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, 
καθώς και τους λόγους της εν λόγω 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. fr

Τροπολογία 73
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

διαγράφεται
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Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά ένα μήνα.
2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, τότε 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει την ημερομηνία που η ίδια 
προβλέπει.
3. Η πράξη κατ’ εξουσιοδότηση μπορεί 
να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αρχίσει 
να ισχύει πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να μην εγείρουν 
αντιρρήσεις.
4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Or. fr

Τροπολογία 74
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται, εντός προθεσμίας έξι 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
κοινοποίησης, να προβάλουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης. 
Στην περίπτωση αυτή, η πράξη παύει να 
εφαρμόζεται. Το όργανο που διατυπώνει 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν 
αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 
5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ακυρώνει την εν λόγω πράξη χωρίς 
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αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.

καθυστέρηση μόλις κοινοποιηθεί σε 
αυτήν η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου να 
διατυπώσουν αντιρρήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφαρμογή της συμφωνίας συνεννόησης μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τις 
πρακτικές λεπτομέρειες για τη χρησιμοποίηση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 75
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15
Μεταβατική διάταξη

διαγράφεται

Η κατοχή και χρήση των ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή 
μειγμάτων αυτών των ουσιών που 
υπερβαίνουν τα όρια συγκέντρωσης που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι 
εξακολουθεί να επιτρέπεται για το ευρύ 
κοινό για διάστημα έως [36 μήνες μετά 
την έκδοση]

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη για μεταβατική διάταξη εφόσον καταργείται το σύστημα αδειοδότησης, 
όπως προτείνεται. Μπορεί εξάλλου να διατυπωθούν ερωτήματα σχετικά με τις συνέπειες που θα 
υπάρξουν εφόσον σημειωθεί υπέρβαση της προβλεπόμενης προθεσμίας των 36 μηνών: τα μέλη 
του ευρέος κοινού οφείλουν να κοινοποιήσουν (σε ποιον;) τις εν λόγω ουσίες; Πρέπει να 
ζητήσουν άδεια; Οι δημόσιες αρχές θα διαπιστώσουν πραγματικά αν τα φυσικά πρόσωπα 
κατέχουν, χωρίς άδεια, τις εν λόγω ουσίες που αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού;
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Τροπολογία 76
Jan Mulder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θα επανεξετασθεί [5 
έτη μετά την έκδοση].

Ο παρών κανονισμός θα επανεξετασθεί [4 
έτη μετά την έκδοση].

Or. en

Τροπολογία 77
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θα επανεξετασθεί [5 
έτη μετά την έκδοση]

Ο παρών κανονισμός θα επανεξετασθεί 
...*. Κατά την επανεξέταση, θα πρέπει να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του 
παρόντος κανονισμού καθώς και οι 
επιπτώσεις του στα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

 ΕΕ, να εισαχθεί η ημερομηνία: 5 έτη 
από την ημερομηνία έκδοσης του 
παρόντος κανονισμού.

Or. lt

Τροπολογία 78
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Όνομα της ουσίας Ελάχιστη Κωδικός Κωδικός 
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και αριθμός 
ευρετηρίου της 
Chemical
Abstracts Service
(CAS RN)

περιεκτικότητα Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 
(ΣΟ) για αμιγή 
προϊόντα 
καθορισμένης 
χημικής 
σύστασης τα 
οποία πληρούν τις 
απαιτήσεις της 
σημείωσης 1 
κεφάλαιο 28 ή 29 
της ΣΟ, 
αντιστοίχως {βλ. 
κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 948/2009 
της Επιτροπής, 
της 30ής 
Σεπτεμβρίου 
2009, ΕΕ L 287 
της 31.10.2009.}

Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 
(ΣΟ) για 
μείγματα ή 
παρασκευάσματα 
χωρίς συστατικά 
μέρη (π.χ. 
υδράργυρος, 
πολύτιμα 
μέταλλα ή 
μέταλλα σπανίων 
γαιών ή 
ραδιενεργές 
ουσίες) που θα 
κατέτασσαν την 
ουσία υπό άλλο 
κωδικό ΣΟ {βλ. 
κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 948/2009 
της Επιτροπής, 
της 30ής 
Σεπτεμβρίου 
2009, ΕΕ L 287 
της 31.10.2009.} 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (CAS 
RN 7722-84-1)

12 % p/p 2847 00 00 3824 90 97

Νιτρομεθάνιο 
(CAS RN 75-52-
5)

30 % p/p 2904 20 00 3824 90 97

Νιτρικό οξύ 
(CAS RN 7697-
37-2)

3 % p/p 2808 00 00 3824 90 97

Χλωρικό κάλιο 
(CAS RN 3811-
04-9)

40 % p/p 2829 19 00 3824 90 97

Υπερχλωρικό 
κάλιο (CAS RN 
7778-74-7)

40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97

Χλωρικό νάτριο 
(CAS RN 3811-
04-9)

40 % p/p 2829 11 00 3824 90 97

Υπερχλωρικό 
νάτριο (CAS RN 
7601-89-0)

40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97

Νιτρικό αμμώνιο 
(CAS RN 6484-

16 % κατά βάρος 
σε σχέση με το 

3102 30 90 (σε 
υδατικό διάλυμα) 3824 90 97
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52-2) νιτρικό αμμώνιο 3102 30 90 
(άλλο)

Τροπολογία

Όνομα της ουσίας 
και αριθμός 
ευρετηρίου της 
Chemical
Abstracts Service
(CAS RN)

Κωδικός 
Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 
(ΣΟ) για αμιγή 
προϊόντα 
καθορισμένης 
χημικής 
σύστασης τα 
οποία πληρούν τις 
απαιτήσεις του 
κεφαλαίου 28 
σημείωση 1, του 
κεφαλαίου 29 
σημείωση 1 ή του 
κεφαλαίου 31 
σημείωση 1 
στοιχείο β) της 
ΣΟ, αντιστοίχως 
{βλ. κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 
948/2009 της 
Επιτροπής, της 
30ής Σεπτεμβρίου 
2009, ΕΕ L 287 
της 31.10.2009.}

Κωδικός 
Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 
(ΣΟ) για 
μείγματα ή
παρασκευάσματα 
χωρίς συστατικά 
μέρη (π.χ. 
υδράργυρος, 
πολύτιμα 
μέταλλα ή 
μέταλλα σπανίων 
γαιών ή 
ραδιενεργές 
ουσίες) που θα 
κατέτασσαν την 
ουσία υπό άλλο 
κωδικό ΣΟ {βλ. 
κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 948/2009 
της Επιτροπής, 
της 30ής 
Σεπτεμβρίου 
2009, ΕΕ L 287 
της 31.10.2009} 

Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (CAS
RN 7722-84-1) 
εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 12 % p/p

2847 00 00 3824 90 97

Νιτρομεθάνιο 
(CAS RN 75-52-
5) εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 20 % vol/vol

2904 20 00 3824 90 97

Νιτρικό οξύ 2808 00 00 3824 90 97
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(CAS RN 7697-
37-2) εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 3 % p/p
Χλωρικό κάλιο 
(CAS RN 3811-
04-9) εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 40 % p/p 

2829 19 00 3824 90 97

Υπερχλωρικό 
κάλιο (CAS RN
7778-74-7) 
εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 40 % p/p 

2829 90 10 3824 90 97

Υπερχλωρικό 
νάτριο (CAS RN
7601-89-0) 
εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 40 % p/p

2829 90 10 3824 90 97

Νιτρικό αμμώνιο 
(CAS RN 6484-
52-2) εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει το 
16% κατά βάρος 
σε σχέση με το 
νιτρικό αμμώνιο

3102 30 10 (σε 
υδατικό διάλυμα)
3102 30 90 (μη 
φυσικό)

3824 90 97

Εξαμίνη (CAS 
RN 100-97-00) 2921 29 00 3824 90 97

Θειικό οξύ (CAS
RN 7664-93-9) 
εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 30 % p/p

2807 00 10 3824 90 97

Ακετόνη (CAS 2914 11 00 3824 90 97
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RN 67-64-1) 
εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 95 % p/p
Νιτρικό κάλιο 
(CAS RN 7757-
79-1) εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 5% κατά 
βάρος σε σχέση 
με το νιτρικό 
κάλιο 

2834 21 00 3824 90 97

Νιτρικό νάτριο 
(CAS RN 7631-
99-4) εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 5% κατά 
βάρος σε σχέση 
με το νιτρικό 
νάτριο

3102 50 10 
(φυσικό)
3102 50 90 (μη 
φυσικό)

3824 90 97
3824 90 97

Νιτρικό ασβέστιο 
(CAS RN 10124-
37-5) εφόσον η 
ελάχιστη 
περιεκτικότητά 
του υπερβαίνει 
τα 5% κατά 
βάρος σε σχέση 
με το νιτρικό 
ασβέστιο

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 79
Véronique Mathieu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Παράρτημα II
Ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα για τις οποίες αναφέρονται οι ύποπτες 
συναλλαγές
Κωδικός Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας (ΣΟ) για 
αμιγή προϊόντα 
καθορισμένης χημικής 
σύστασης τα οποία 
πληρούν τις απαιτήσεις 
του κεφαλαίου 28 
σημείωση 1, του 
κεφαλαίου 29 σημείωση 
1 ή του κεφαλαίου 31 
σημείωση 1 στοιχείο β) 
της ΣΟ, αντιστοίχως {βλ. 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
948/2009 της Επιτροπής, 
της 30ής Σεπτεμβρίου 
2009, ΕΕ L 287 της 
31.10.2009.}

Κωδικός Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας (ΣΟ) για 
αμιγή προϊόντα 
καθορισμένης χημικής 
σύστασης τα οποία 
πληρούν τις απαιτήσεις 
του κεφαλαίου 28 
σημείωση 1, του 
κεφαλαίου 29 σημείωση 
1 ή του κεφαλαίου 31 
σημείωση 1 στοιχείο β) 
της ΣΟ, αντιστοίχως {βλ. 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
948/2009 της Επιτροπής, 
της 30ής Σεπτεμβρίου 
2009, ΕΕ L 287 της 
31.10.2009.}

Κωδικός Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας (ΣΟ) για 
μείγματα ή 
παρασκευάσματα χωρίς 
συστατικά μέρη (π.χ. 
υδράργυρος, πολύτιμα 
μέταλλα ή μέταλλα 
σπανίων γαιών ή 
ραδιενεργές ουσίες) που 
θα κατέτασσαν την ουσία 
υπό άλλο κωδικό ΣΟ {βλ. 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
948/2009 της Επιτροπής, 
της 30ής Σεπτεμβρίου 
2009, ΕΕ L 287 της 
31.10.2009.}

Εξαμίνη (CAS RN 100-
97-00)

2921 29 00 3824 90 97

Θειικό οξύ (CAS RN 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97
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Ακετόνη (CAS RN 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Νιτρικό κάλιο (CAS RN 
7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Νιτρικό νάτριο (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (φυσικό)
3102 50 90 (μη φυσικό)

3824 90 97
3824 90 97

Νιτρικό ασβέστιο (CAS 
RN 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Νιτρικό άλας ασβέστιο-
αμμωνίου (CAS RN 
15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Τροπολογία

διαγράφεται

Or. fr


