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Muudatusettepanek 9
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) 2008. aastal komisjoni loodud alaline 
lähteainete komitee määras kindlaks mitu 
lõhkeainete lähteainet, mida võidakse 
kasutada terrorirünnakute 
toimepanemiseks, ja soovitas võtta 
asjakohaseid ELi meetmeid.

(2) 2008. aastal komisjoni loodud alaline 
lähteainete komitee määras kindlaks mitu 
lõhkeainete lähteainet, mida võidakse 
kasutada terrorirünnakute ja muude 
kuritegude toimepanemiseks, ja soovitas 
võtta asjakohaseid ELi meetmeid.

Or. lt

Muudatusettepanek 10
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu keemilise, 
bioloogilise, radioloogilise ja 
tuumajulgeoleku suurendamise 2010. 
aasta tegevuskavas nähakse ette, millistes 
küsimustes tuleks kohaldada 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja 
koostöö põhimõtteid ning kuidas peaks 
tegelikkuses toimuma kõikide keemilist, 
bioloogilist, radioloogilist ja tuumaohtu 
tekitavate ainete alane kooskõlastamine.
Seetõttu on vajalik, et praegu kehtiv 
määrus oleks kooskõlas nimetatud 
tegevuskava kemikaale käsitleva osaga. 

Or. en



PE469.861v01-00 4/46 AM\873814ET.doc

ET

Muudatusettepanek 11
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna direktiivi ja selle lisade iga 
muudatuse korral tuleks 27 liikmesriigis 
võtta riiklikke ülevõtmismeetmeid ja 
kõikide majandustegevuses osalejate suhtes 
tuleks kohaldada samu eeskirju, on 
lõhkeainete lähteainete turustamise ja 
kasutamise reguleerimiseks kõige 
asjakohasem kasutada määrust.

(5) Kuna direktiivi ja selle lisade iga 
muudatuse korral tuleks 27 liikmesriigis 
võtta riiklikke ülevõtmismeetmeid ja 
kõikide majandustegevuses osalejate suhtes 
tuleks kohaldada samu eeskirju, on 
lõhkeainete lähteainetega seotud tehingute
reguleerimiseks kõige asjakohasem 
kasutada määrust.

Or. fr

Selgitus

Eesmärk on reguleerida lõhkeainete lähteainetega seotud tehinguid, mitte nende ainete 
kasutamist. 

Muudatusettepanek 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lubade väljastamise süsteem ja 
kohustus teatada kahtlustäratavatest 
tehingutest peaksid võimaldama 
majandustegevuses osalejatel jätkata 
kauplemist kõikide lähteainetega, nii et 
määruse mõju ettevõtlusvabadusele on 
piiratud.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Véronique Mathieu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Isevalmistatavate lõhkeainete 
töökindlust ja tõhusust tuleks vähendada, 
kehtestades selleks teatavatele ainetele 
kontsentratsiooni piirmäärad. Üldsuse 
hulka kuuluv isik tohiks selliseid kindlaks 
määratud kontsentratsioonikünnist 
ületavaid aineid kasutada ainult juhul, 
kui tal on selleks luba. Selliseid aineid 
tohiks anda ainult kõnealuse loa 
omanikele.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kontsentratsiooni piirmäärasid 
ületavate kemikaalide müügi piiramine 
nii, et neid müüakse ainult kasutajatele, 
kes saavad tõestada nende kemikaalide 
kasutamise põhjendatud vajadust, peaks 
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muutma lõhkeainete lähteainetega 
kauplemise ja nende kasutamise 
ohutumaks.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuna lõhkeainete lähteainete
kutsetegevuses kasutamise keeld ei oleks 
proportsionaalne, tuleks lõhkeainete 
lähteainete importimise, turustamise ja 
kasutamisega seotud meetmeid kohaldada 
ainult üldsuse suhtes.

(7) Kuna lõhkeainete lähteainete
turustamise ja kasutamise keeld ei oleks 
proportsionaalne, tuleks võtta meetmeid 
kogu tarneahela ohutuse suurendamiseks. 
Meetmete kehtestamine ainult lõhkeainete 
lähteainete lõppkasutajate suhtes ei 
võimaldaks käesoleva määruse eesmärke 
täielikult saavutada.

Or. fr

Selgitus

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 
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.

Muudatusettepanek 16
Juozas Imbrasas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Heksamiini kontsentratsiooni piirmäära 
kütusetablettides ei ole tehniliselt võimalik 
kindlaks määrata. Tuleks võtta meetmeid, 
et lihtsustada jaemüügi etapis heksamiini 
kütusetablettidega ja muude selliste 
lähteainetega seotud kahtlustäratavatest 
tehingutest teatamist, millel puuduvad 
ohutud ja sobivad alternatiivid.

(8) Heksamiini kontsentratsiooni piirmäära 
kütusetablettides ei ole tehniliselt võimalik 
kindlaks määrata. Tuleks võtta meetmeid, 
et lihtsustada jaemüügi etapis teatamist
kahtlustäratavatest tehingutest või 
vargustest, mis on seotud heksamiini 
kütusetablettide või muude lähteainetega,
millel puuduvad ohutud ja sobivad 
alternatiivid.

Or. lt

Muudatusettepanek 17
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lihtsustamise eesmärgil tuleks 
ammooniumnitraadiga seotud kehtivad 
sätted lisada käesolevasse määrusesse 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH)) 
XVII lisa kande nr 58 punktid 2 ja 3 
kustutada.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kooskõlastamine kemikaalimäärusega REACH.

Muudatusettepanek 18
Véronique Mathieu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesolev määrus eeldab isikuandmete 
töötlemist ja kahtlustäratavate tehingute 
korral nende avalikustamist kolmandatele 
osalistele. Isikuandmete töötlemise raames 
võidakse tõsiselt rikkuda põhiõigust eraelu 
puutumatusele ja õigust isikuandmete 
kaitsele. Käesoleva määrusega ettenähtud 
isikuandmete töötlemise suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24.oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta. Seega 
tuleks tagada, et selle isiku põhiõigus 
isikuandmete kaitsele, kelle isikuandmeid 
käesoleva määruse kohaldamisel 
töödeldakse, on nõuetekohaselt kaitstud, 
eelkõige juhul, kui töödeldakse 
isikuandmeid, mis peaksid olema 
kättesaadavad loa andmise ja 
kahtlustäratavateks peetavatest tehingutest
teatamise korral.

(11) Käesolev määrus eeldab isikuandmete 
töötlemist ja kahtlustäratavate tehingute 
korral nende avalikustamist kolmandatele 
osalistele. Isikuandmete töötlemise raames 
võidakse tõsiselt rikkuda põhiõigust eraelu 
puutumatusele ja õigust isikuandmete 
kaitsele. Käesoleva määrusega ettenähtud 
isikuandmete töötlemise suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24.oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta. Seega 
tuleks tagada, et selle isiku põhiõigus 
isikuandmete kaitsele, kelle isikuandmeid 
käesoleva määruse kohaldamisel 
töödeldakse, on nõuetekohaselt kaitstud, 
eelkõige juhul, kui töödeldakse 
isikuandmeid, mis peaksid olema 
kättesaadavad tehingute registreerimise ja 
kahtlustäratavateks peetavatest tehingutest 
teatamise korral.

Or. fr

Selgitus

Lubade väljastamise süsteemi asendamine lõhkeainete lähteainetega seotud kõikide tehingute 
registreerimise süsteemiga. 

Muudatusettepanek 19
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesoleva määruse lisade 
muutmiseks tuleks komisjonile seega anda 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

(13) Selleks, et teha kohandusi vastavalt 
suundumustele kemikaalide 
väärkasutamises lõhkeainete 
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290 kohaselt volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks.

lähteainetena ja vastavalt teabele, mis on 
saadud uuringute ja katsete käigus, tuleks 
komisjonile anda Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt volitused võtta 
käesoleva määruse lisa muutmiseks vastu 
õigusakte. Eelkõige on oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
läbi asjakohaseid konsultatsioone, sh ka 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
käigus peaks komisjon tagama, et 
asjakohased dokumendid edastatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
samaaegselt, ettenähtud ajal ja viisil.

Or. fr

Selgitus

Delegeeritud õigusaktide praktilist kasutuskorda käsitleva kolme institutsiooni vahelise 
kokkuleppe rakendamine. Selleks, et luua keemiliste ainete ühtne nimekiri, peaks määrusel 
olema ainult üks lisa. 

Muudatusettepanek 20
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt piirata isevalmistatavate 
lõhkeainete tegemiseks kasutada võidavate
kemikaalide kättesaadavust üldsusele, ei 
suuda liikmesriigid piisavalt saavutada
ning meetme ulatuse tõttu on seda parem 
saavutada ELi tasandil, võib EL võtta 
meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega. Proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(14) Kuna liikmesriigid ei suuda piisaval 
määral saavutada käesoleva määruse 
eesmärki, nimelt jälgida isevalmistatavate 
lõhkeainete tegemiseks kasutada võidavate
keemiliste ainetega seotud tehinguid ja 
vältida nende ainete väärkasutamist, ning
kuna meetme ulatuse tõttu on seda
eesmärki parem saavutada ELi tasandil, 
võib EL võtta meetmeid kooskõlas 
subsidiaarsuse põhimõttega.
Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. fr
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Selgitus

Kuigi käesoleva määruse rakendamise tagajärjel võib juhtuda, et tavakodanikud hakkavad 
määruse lisas loetletud aineid vähem kasutama (kui nende kasutamine just möödapääsmatu ei 
ole), ei ole nende laialt kasutatavate ainete kättesaadavuse piiramine siiski käesoleva 
määruse eesmärk. Vastupidi, eesmärk on korraldada nende müüki paremini ning jälgida 
seejuures ka nende ainetega seotud tehinguid. 

Muudatusettepanek 21
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
selliste ainete ja segude turul
kättesaadavaks tegemist, mida võidakse 
väärkasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks 
valmistamiseks, eesmärgiga piirata nende 
kättesaadavust üldsusele.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtlustatud eeskirjad, milles käsitletakse 
selliste ainete ja segude kättesaadavaks 
tegemist ning nendega seotud tehingute 
jälgimist ja kontrolli, mida võidakse 
väärkasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks 
valmistamiseks.

Or. fr

Selgitus

Määrust tuleb kohaldada kõikidele (nii tavakodanike kui ka kutseliste kasutajate) tehingutele.

Muudatusettepanek 22
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse lisades
loetletud ainete ja selliseid aineid 
sisaldavate segude suhtes.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse lisas
loetletud ainete ja selliseid aineid 
sisaldavate segude suhtes.

Or. fr
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Selgitus

Kahe eri nimekirja koostamine ei ole teaduslikult põhjendatud. II lisas loetletud toodete 
ohtlikkus on tõestatud, kuid neid ei liigitata I lisas loetletud toodete hulka sellepärast, et ei ole 
olnud võimalik kindlaks teha kontsentratsiooni piirmäära, millest madalama 
kontsentratsiooni juures need tõestatult ohutud oleksid. Kuna neid tooteid ei saa keelustada, 
kehtiks nende suhtes üllataval kombel leebem õiguskord kui I lisas loetletud toodete suhtes. 

Muudatusettepanek 23
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lisades loetletud ainete ja selliseid aineid 
sisaldavate segude suhtes, kui neid 
kasutavad relvajõud ja õiguskaitseasutused.

c) lisas loetletud ainete ja selliseid aineid 
sisaldavate segude suhtes, kui neid 
kasutavad relvajõud ja õiguskaitseasutused.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „kasutamine” – toote töötlemine, 
valmistamine, ladustamine, käitlemine, 
segamine, tootmine ja muud liiki 
tarvitamine;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 3



PE469.861v01-00 12/46 AM\873814ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „üldsuse hulka kuuluv 
isik/tavakodanik” – füüsiline isik, kelle 
tegutsemise eesmärk ei ole seotud tema 
kaubandus-, majandus- ega 
kutsetegevusega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisades 
loetletud aineid või selliseid aineid 
sisaldavaid segusid hõlmav tehing, kui on
piisav alus kahtlustada, et ainet või segu 
kavatsetakse kasutada isevalmistatavate
lõhkeainete tegemiseks;

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisades 
loetletud aineid või selliseid aineid 
sisaldavaid segusid hõlmav tehing, kui on
teavet, kahtlusi või piisavalt alust
kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse 
kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks 
tootmiseks või ükskõik millisel muul 
ebaseaduslikul eesmärgil, näiteks nende 
ainete edastamiseks kolmandatele 
isikutele; tingimused, millisel juhul on 
tehing olemuselt kahtlustäratav, 
määratakse ELi tasandil kindlaks 
käesolevas määruses;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisades 
loetletud aineid või selliseid aineid 

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisades 
loetletud aineid või selliseid aineid 
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sisaldavaid segusid hõlmav tehing, kui on 
piisav alus kahtlustada, et ainet või segu 
kavatsetakse kasutada isevalmistatavate 
lõhkeainete tegemiseks;

sisaldavaid segusid hõlmav tehing, kui on 
piisav alus (näiteks ainete ebatavaline 
kogus, kontsentratsioon, kombinatsioon ja 
tehingute sagedus) kahtlustada, et ainet 
või segu kavatsetakse kasutada 
isevalmistatavate lõhkeainete tegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisades 
loetletud aineid või selliseid aineid 
sisaldavaid segusid hõlmav tehing, kui on
piisav alus kahtlustada, et ainet või segu 
kavatsetakse kasutada isevalmistatavate 
lõhkeainete tegemiseks;

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisades 
loetletud aineid või selliseid aineid 
sisaldavaid segusid hõlmav tehing, kui on 
piisav alus aine koguse, kontsentratsiooni, 
tehingute sageduse, makseviisi või 
tehinguga seotud ükskõik millise muu 
eriliselt ebatavalise asjaolu tõttu
kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse 
kasutada isevalmistatavate lõhkeainete 
tegemiseks; selliste põhjendatud kahtluste 
asjakohasust tuleb hoolikalt kaaluda, 
käsitledes iga juhtumit eraldi ja võttes 
täielikult arvesse iga tehingu asjaolusid;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisades
loetletud aineid või selliseid aineid 
sisaldavaid segusid hõlmav tehing, kui on 
piisav alus kahtlustada, et ainet või segu 
kavatsetakse kasutada isevalmistatavate 

(4) „kahtlustäratav tehing” – lisas loetletud 
aineid või selliseid aineid sisaldavaid 
segusid hõlmav tehing, kui on piisav alus 
kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse 
kasutada isevalmistatavate lõhkeainete 
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lõhkeainete tegemiseks; tegemiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „nimekirjas nimetamata aine” – aine, 
mida ei ole lisades nimetatud, kuid mille 
kohta on teada, et seda on kasutatud 
isevalmistatud lõhkeainete tegemiseks;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „majandustegevuses osaleja” –
füüsiline ja juriidiline isik, avalik-õiguslik 
üksus ning selliste isikute ja/või asutuste 
rühm, kes pakub turul ehitustöid, tooteid 
ja teenuseid;

(6) „majandustegevuses osaleja” –
füüsiline ja juriidiline isik, kes pakub turul 
tooteid ja teenuseid;

Or. fr

Selgitus

Mõiste „majandustegevuses osaleja” määratlusest jäetakse välja fraas „avalik-õiguslik üksus 
ning selliste isikute ja/või asutuste rühm, kes pakub ehitustöid”, sest see pole vajalik, ei vasta 
tegelikele oludele ja on ebatäpne. 
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Muudatusettepanek 32
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „põllumajandustootja” – füüsiline ja 
juriidiline isik ning selliste isikute rühm, 
olenemata sellest, missugune õiguslik 
seisund sellele rühmale ja rühma 
liikmetele on riikliku õigusega antud, 
kelle põllumajandusettevõte asub 
ühenduse territooriumil, nagu on 
osutatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 
52, ning kes tegeleb põllumajandusliku 
tegevusega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „põllumajanduslik tegevus” –
põllumajandustoodete tootmine ja 
kasvatamine, sealhulgas saagikoristus, 
lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade aretamine ja 
pidamine ning maa hoidmine heades 
põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, 
nagu on kehtestatud nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artikliga 5.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Véronique Mathieu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisas loetletud aineid ja selliseid aineid 
sisaldavaid segusid ei tohi üldsusele 
kättesaadavaks teha ning üldsus ei tohi 
neid omada ega kasutada, välja arvatud 
juhul, kui kättesaadavaks tehtud aine 
kontsentratsioon on madalam I lisas 
sätestatud piirmäärast või sellega võrdne.

1. Iga majandustegevuses osaleja, kes 
lisas nimetatud aine või seda sisaldava 
segu üldsusele kättesaadavaks teeb, peab 
tehingud registreerima. 

2. Olenemata lõikest 1 võib I lisas 
loetletud aineid ja selliseid aineid 
sisaldavaid segusid üldsuse hulka 
kuuluvale isikule kättesaadavaks teha 
ning selline isik võib neid omada ja 
kasutada, kui ta esitab aine või ainet 
sisaldava segu omandamiseks loa, mille 
on andnud liikmesriigi pädev ametiasutus.

2. Tehingu registreerimisega seonduvates 
dokumentides peab sisalduma järgmine 
teave: 
a) kui ostja on
i) juriidiline isik – tema nimi, 
registreerimisnumber ja registrijärgne 
asukoht; 
ii) füüsiline isik – isiku ees- ja 
perekonnanimi, sünniaeg ja -koht ning 
elukoha aadress; 
b) aine või segu nimetus, sh 
kontsentratsioonimäär;
c) aine või segu kogus;
d) eesmärk, milleks ostja soovib ainet või 
segu kasutada; 
e) tehingu sooritamise kuupäev;
f) ostja allkiri või juriidilise isiku puhul 
selle füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi 
ning allkiri, kes aine või segu juriidilise 
isiku nimel vastu võtab.

3. Kui üldsuse hulka kuuluv isik kavatseb 
I lisas nimetatud ainet või sellist ainet 
sisaldavat segu importida Euroopa Liidu 
tolliterritooriumile ja imporditava aine või 
segu kontsentratsioon on I lisas sätestatud 
piirmäärast kõrgem, peab kõnealune isik 
esitama sisenemistolliasutusele loa, nagu 
sellele on viidatud lõikes 2. Kui tekib 
kahtlus lõike 2 kohaselt antud loa 
ehtsuses või täpsuses või kui on vaja 
täiendavat nõustamist, võtavad 
tolliasutused ühendust loa andnud 

3. Tehingu sooritamisel peab ostja ainet 
või segu müüvale majandustegevuses 
osalejale esitama järgmised dokumendid:
a) kui ostja on juriidiline isik – juriidilise 
isiku staatust tõendava ametliku 
dokumendi;
b) kui ostja on füüsiline isik – ametliku 
isikuttõendava dokumendi. 
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liikmesriigi poolt vastavalt artiklile 5 
määratud pädevate ametiasutustega.
4. Olenemata lõikest 1 võib 
põllumajandustootjatel lubada I lisas 
nimetatud kontsentratsiooni piirmäära 
ületavat ammooniumnitraati ja sellist 
ammooniumnitraati sisaldavaid segusid 
põllumajanduslikus tegevuses väetisena 
kasutada ja selleks omada.

4. Juriidiline isik, kes ostab sama 
majandustegevuses osaleja käest määruse 
lisas loetletud ainet või seda sisaldavat 
segu korrapäraselt, ei ole kohustatud 
esitama lõikes 3 ette nähtud dokumente, 
kui on täidetud järgmised tingimused:

a) majandustegevuses osaleja on müünud 
juriidilisele isikule sama ainet või segu 
eelmise kaheteistkümne kalendrikuu 
jooksul vähemalt kolm korda; 
b) majandustegevuses osalejal ei ole alust 
kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse 
kasutada isevalmistatavate lõhkeainete 
tootmiseks; 
c) majandustegevuses osaleja on 
veendunud, et müüdavad kogused ei ole 
selle juriidilise isiku puhul ebatavalised. 

5. Majandustegevuses osaleja, kes teeb 
aine või segu luba omavale 
tavakodanikule kättesaadavaks, kontrollib 
luba ja peab tehingute kohta registrit.

5. Tehingute registreerimisega seotud 
dokumente tuleb säilitada vähemalt [viis 
aastat] alates selle kalendriaasta lõpust, 
millal tehing sooritati. Sellel 
ajavahemikul on nimetatud dokumendid 
pädevate asutuste nõudmisel 
kontrollimiseks viivitamata kättesaadavad. 

6. Majandustegevuses osaleja, kes 
kavatseb I lisas loetletud ained või 
selliseid aineid sisaldavad segud teha 
üldsusele kättesaadavaks, kusjuures 
imporditava aine või segu 
kontsentratsioon on I lisas sätestatud 
piirmäärast kõrgem, märgib pakendil 
selgelt, et selle aine või segu ostmiseks, 
omamiseks ja kasutamiseks on vaja luba, 
nagu sellele on osutatud lõikes 2.

6. Tehingute registreerimisega seotud 
dokumente võib säilitada ka koopiatena 
graafilise teabe kandjal või muul 
andmekandjal. Sellisel juhul tuleb tagada, 
et säilitatavad andmed:

a) vastavad pärast andmete loetavaks 
muutmist nii vormilt kui ka sisult 
algdokumentidele;
b) on lõikes 5 sätestatud perioodi jooksul 
kogu aeg kergesti kättesaadavad, 
viivitamatult loetavaks muudetavad ja 
automaatsete vahenditega analüüsitavad.
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Or. fr

Muudatusettepanek 35
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui üldsuse hulka kuuluv isik kavatseb I 
lisas nimetatud ainet või sellist ainet 
sisaldavat segu importida Euroopa Liidu 
tolliterritooriumile ja imporditava aine või 
segu kontsentratsioon on I lisas sätestatud 
piirmäärast kõrgem, peab kõnealune isik 
esitama sisenemistolliasutusele loa, nagu 
sellele on viidatud lõikes 2. Kui tekib 
kahtlus lõike 2 kohaselt antud loa ehtsuses 
või täpsuses või kui on vaja täiendavat 
nõustamist, võtavad tolliasutused ühendust 
loa andnud liikmesriigi poolt vastavalt 
artiklile 5 määratud pädevate 
ametiasutustega.

3. Kui üldsuse hulka kuuluv isik kavatseb I 
lisas nimetatud ainet või sellist ainet 
sisaldavat segu importida Euroopa Liidu 
tolliterritooriumile ja imporditava aine või 
segu kontsentratsioon on I lisas sätestatud 
piirmäärast kõrgem, peab kõnealune isik 
esitama sisenemistolliasutusele loa, nagu 
sellele on viidatud lõikes 2. Lõike 2 
kohaselt antud loa ehtsuse või täpsuse 
kontrollimiseks võtavad tolliasutused 
ühendust loa andnud liikmesriigi poolt 
vastavalt artiklile 5 määratud pädevate 
ametiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olenemata lõikest 1 võib 
põllumajandustootjatel lubada I lisas 
nimetatud kontsentratsiooni piirmäära 
ületavat ammooniumnitraati ja sellist 
ammooniumnitraati sisaldavaid segusid 

4. Olenemata lõikest 1 võib 
põllumajandustootjatel lubada I lisas 
nimetatud kontsentratsiooni piirmäära 
ületavat ammooniumnitraati ja sellist 
ammooniumnitraati sisaldavaid segusid 
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põllumajanduslikus tegevuses väetisena 
kasutada ja selleks omada.

põllumajanduslikus tegevuses väetisena 
kasutada ja selleks omada. Sellegipoolest 
on liikmesriikide määratud pädevatel 
ametitel kohustus korraldada 
asjakohaseid ja korrapäraseid 
kontrollitoiminguid, et tagada, et 
põllumajandustootjad kasutavad 
ammooniumnitraati seaduslikult ning 
põllumajandustootjatele väljastatavat luba 
ei kasutata ebaseaduslike tehingute ja/või 
tegevuste varjamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva määruse kohaselt tuleks 
tehingut pidada kahtlustäratavaks, kui: 
a) aineid ostev või osta kavatsev 
tavakodanik keeldub tõestamast oma 
isikut ja loa olemasolu; 
b) tavakodanik ostab või kavatseb osta 
aineid sellistes kogustes ja/või sellise 
kontsentratsiooniga, mis on neid 
konkreetseid tooteid või aineid arvestades 
ebatavaline; 
c) tavakodanik ostab või kavatseb osta 
ainete ebatavalisi kombinatsioone; 
d) tavakodanik, kes aineid ostab või osta 
kavatseb, ei ole võimeline andma täpset 
selgitust ainete lõppkasutuse kohta;
e) tavakodanik, kes aineid ostab või osta 
kavatseb, ei ole võimeline tõestama, et on 
teadlik nende ainete konkreetsest
kasutusviisist; 
f) tavakodanik, kes neid ostab või osta 
kavatseb, nõuab järjekindlalt sularahas 
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maksmist. 

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Majandustegevuses osaleja, kes teeb 
aine või segu luba omavale tavakodanikule 
kättesaadavaks, kontrollib luba ja peab 
tehingute kohta registrit.

5. Majandustegevuses osaleja, kes teeb 
aine või segu luba omavale tavakodanikule 
kättesaadavaks, kontrollib luba ja peab 
tehingute kohta registrit. Kui tal on põhjust 
kahtlustada, et esitatud luba on võltsitud, 
võtab majandustegevuses osaleja 
ühendust asjaomase liikmesriigi pädeva 
asutusega ja teavitab sellest 
nõuetekohaselt nii liikmesriigi pädevaid 
asutusi kui ka muid määratud 
õiguskaitseasutusi. Kui olukord jääb 
ebaselgeks, on majandustegevuses osaleja 
kohustatud tehingust keelduma.
Jaemüügis tuleb tagada, et 
majandustegevuses osalejad, kel võib tulla 
ette tehinguid lähteainetega, oleksid 
asjakohaselt koolitatud, ohtudest 
teavitatud, teadlikud võimalikest riskidest 
ja nad oskaksid riske hinnata. Määratud 
riiklikud asutused peavad tagama 
käesolevas lõikes esitatud nõuete 
jõustamise ning vajadusel ka selliste 
majandustegevuses osalejate vastutusele 
võtmise, kes rikuvad käesoleva määruse 
sätteid ja suhtuvad seega lõhkeainete 
lähteainetega tehtavate tehingute 
turvalisusesse ja ohutusse hooletusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Majandustegevuses osaleja, kes teeb 
aine või segu luba omavale tavakodanikule 
kättesaadavaks, kontrollib luba ja peab 
tehingute kohta registrit.

5. Majandustegevuses osaleja, kes teeb 
aine või segu luba omavale tavakodanikule 
kättesaadavaks, kontrollib luba ja peab 
tehingute kohta registrit. Liikmesriigid 
pakuvad väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd) nimetatud kontrolli-
ja registripidamisnõuete täitmiseks 
igakülgset abi.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kehtestab artikli 4 lõikes 2 
sätestatud loa andmise eeskirjad. Loa 
andmist kaaludes arvestab liikmesriigi 
pädev asutus eriti aine otstarbekohase 
kasutamise seaduspärasust. Luba ei anta, 
kui otstarbekohase kasutamise 
seaduspärasuses kahtlemiseks on 
mõistlikke põhjuseid.

välja jäetud

2. Pädev asutus võib kas piirata loa 
kehtivusaega kolme aastaga või 
kohustada loa saajat tõestama kuni 
kolmeaastase ajavahemiku tagant, et loa 
väljaandmise tingimused on endiselt 
täidetud. Loas nimetatakse asjaomased 
ained.
3. Pädevad asutused võivad taotlejatelt 
nõuda lõivu tasumist loataotluse esitamise 
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eest. Lõiv ei ületa taotluse menetlemise 
kulusid.
4. Pädev asutus võib loa kehtivuse 
peatada või loa tühistada, kui tal on alust 
arvata, et loa väljaandmise tingimused ei 
ole enam täidetud.
5. Kaebused pädeva asutuse otsuse suhtes 
ja loa väljaandmise tingimuste täitmist 
käsitlevad vaidlused vaatab läbi 
siseriiklike õigusaktide alusel vastutav 
asjaomane organ.

Or. fr

Selgitus

Kaotatakse süsteem, kus lubasid väljastavad riigiasutused. 

Muudatusettepanek 41
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik kehtestab artikli 4 lõikes 2 
sätestatud loa andmise eeskirjad. Loa 
andmist kaaludes arvestab liikmesriigi 
pädev asutus eriti aine otstarbekohase 
kasutamise seaduspärasust. Luba ei anta, 
kui otstarbekohase kasutamise 
seaduspärasuses kahtlemiseks on 
mõistlikke põhjuseid.

1. Liikmesriik kehtestab artikli 4 lõikes 2 
sätestatud loa andmise eeskirjad kooskõlas 
ELi suunistega, millele on viidatud lõike 1 
punktis a. Loa andmist kaaludes arvestab 
liikmesriigi pädev asutus eriti aine 
otstarbekohase kasutamise seaduspärasust.
Luba ei anta, kui otstarbekohase 
kasutamise seaduspärasuses kahtlemiseks 
on mõistlikke põhjuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)



AM\873814ET.doc 23/46 PE469.861v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon koostab pärast alalise 
lähteainete komiteega konsulteerimist ELi 
suunised lubade riiklikul tasandil 
väljastamise tingimuste kohta. Komisjon 
peaks nendes suunistes täpsustama 
lubade tehnilisi üksikasju, et lihtsustada 
lubade vastastikust tunnustamist kõikides 
liikmesriikides. 

Or. en

Muudatusettepanek 43
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Iga liikmesriik loob või määrab ameti, 
mis vastutab üldsusele lubade 
väljastamise eest. See amet peaks võtma 
endale vastutuse ka Euroopa Liidu 
keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja 
tuumajulgeoleku suurendamise 
tegevuskava rakendamise ja rakendamise 
järelvalve eest. 

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus võib loa kehtivuse peatada 
või loa tühistada, kui tal on alust arvata, et 
loa väljaandmise tingimused ei ole enam 

4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lube väljastav asutus tagab, et austab 
alati luba taotlevate isikute põhiõiguseid, 
eelkõige õigust mittediskrimineerimisele 
rassi, soo, usu, seksuaalse sättumuse või 
vanuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahtlustäratavatest tehingutest ja 
vargustest teatamine

Kahtlustäratavatest tehingutest, 
kadumistest ja vargustest teatamine

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kahtlustäratavatest tehingutest lisades 1. Kahtlustäratavatest tehingutest lisas
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nimetatud ainetega või neid aineid 
sisaldavate segudega teatatakse käesoleva 
artikli alusel.

nimetatud ainetega või neid aineid 
sisaldavate segudega teatatakse käesoleva 
artikli alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik määrab riikliku 
kontaktpunkti ning esitab selgel kujul selle 
telefoninumbri ja e-posti aadressi 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks.

2. Liikmesriik määrab riikliku 
kontaktpunkti ning esitab selgel kujul selle 
telefoninumbri ja e-posti aadressi 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks.
Sellistes kontaktpunktides töötavad 
õiguskaitseasutuste töötajad.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik määrab riikliku 
kontaktpunkti ning esitab selgel kujul selle 
telefoninumbri ja e-posti aadressi 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks.

2. Lisaks kehtestavad liikmesriigid 
õigusaktid, millega sätestatakse 
üksikasjalikult kahlustäratavatest 
tehingutest teatamise kord. Liikmesriik 
määrab riikliku kontaktpunkti ning esitab 
selgel kujul selle telefoninumbri ja e-posti 
aadressi kahtlustäratavatest tehingutest 
teatamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik määrab riikliku 
kontaktpunkti ning esitab selgel kujul selle 
telefoninumbri ja e-posti aadressi 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks.

2. Liikmesriik määrab riikliku 
kontaktpunkti ning esitab selgel kujul selle 
telefoninumbri ja e-posti aadressi 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks.
Riiklikuks kontaktpunktiks võib määrata 
ainult õiguskaitseasutuse.

Or. lt

Muudatusettepanek 51
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Majandustegevuses osalejad, kel on alust 
arvata, et kavandatav tehing ühe või mitme
lisades nimetatud ainega või neid aineid 
sisaldava seguga äratab kahtlust, teatab 
sellest viivitamata tehingu kavandamise 
järgse liikmesriigi kontaktpunktile, esitades 
võimaluse korral kliendi andmed.

3. Majandustegevuses osalejad, kel on alust 
arvata, et kavandatav tehing ühe või mitme
lisas nimetatud ainega või neid aineid 
sisaldava seguga äratab kahtlust, teatab 
sellest viivitamata tehingu kavandamise 
järgse liikmesriigi kontaktpunktile, esitades 
võimaluse korral kliendi andmed.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Majandustegevuses osalejad, kel on alust 
arvata, et kavandatav tehing ühe või mitme 

3. Majandustegevuses osalejad, kel on alust 
arvata, et kavandatav tehing ühe või mitme 
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lisades nimetatud ainega või neid aineid 
sisaldava seguga äratab kahtlust, teatab 
sellest viivitamata tehingu kavandamise 
järgse liikmesriigi kontaktpunktile, esitades 
võimaluse korral kliendi andmed.

lisades nimetatud ainega või neid aineid 
sisaldava seguga äratab kahtlust, teatab 
sellest viivitamata pädevatele riiklikele 
ametiasutustele (nimelt lube väljastavale 
asutusele ja õiguskaitseasutustele) ja
tehingu kavandamise järgse liikmesriigi 
kontaktpunktile, esitades võimaluse korral 
kliendi andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Majandustegevuses osalejad, kel on alust 
arvata, et kavandatav tehing ühe või mitme 
lisades nimetatud ainega või neid aineid 
sisaldava seguga äratab kahtlust, teatab
sellest viivitamata tehingu kavandamise 
järgse liikmesriigi kontaktpunktile, esitades 
võimaluse korral kliendi andmed.

3. Majandustegevuses osalejad, kel on alust 
arvata, et kavandatav tehing ühe või mitme 
lisades nimetatud ainega või neid aineid 
sisaldava seguga äratab kahtlust koguse,
kontsentratsiooni, tehingute sageduse, 
makseviisi või mõne muu eriti ebatavalise 
asjaolu tõttu, teatavad sellest ette nähtud 
ajal ja vastavalt oma logistilisele 
suutlikkusele tehingu kavandamise järgse 
liikmesriigi kontaktpunktile, esitades 
võimaluse korral kliendi andmed.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Majandustegevuses osalejad teatavad 
kõikidest kahtlustäratavatest tehingutest 
nimekirjas nimetamata ainete ja neid 

välja jäetud
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aineid sisaldavate segudega.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Majandustegevuses osalejad teatavad 
kõikidest kahtlustäratavatest tehingutest 
nimekirjas nimetamata ainete ja neid 
aineid sisaldavate segudega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Majandustegevuses osalejad teatavad 
kõikidest kahtlustäratavatest tehingutest 
nimekirjas nimetamata ainete ja neid aineid 
sisaldavate segudega.

4. Majandustegevuses osalejad teatavad 
kõikidest kahtlustäratavatest tehingutest 
nimekirjas nimetamata ainete ja neid aineid 
sisaldavate segudega, lähtudes käesolevas 
määruses esitatud kahtlustäratava 
tehingu mõiste määratlusest ja riiklikest 
õigusaktidest, millega reguleeritakse 
kahtlustäratavate tehingutele 
kohaldatavat korda.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Véronique Mathieu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Majandustegevuses osalejad teatavad ka
lisades nimetatud ainete või neid aineid 
sisaldavate segude suurtest vargustest selle 
liikmesriigi kontaktpunktile, kus vargus 
toimus.

5. Majandustegevuses osalejad teatavad ka
lisas nimetatud ainete või neid aineid 
sisaldavate segude kõikidest 
märkimisväärsetest vargustest ja 
kadumistest selle liikmesriigi 
kontaktpunktile, kus vargus või kadumine
toimus.

Or. fr

Selgitus

Ettepanek nõuda lisaks ainete vargusest teatamisele ka ainete kadumisest teatamist. Võib 
juhtuda, et ettevõtja ei leia kõnealuseid aineid pikema või lühema aja jooksul üles, kuid ei 
kahtlusta vargust.

Muudatusettepanek 58
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Majandustegevuses osalejad teatavad ka 
lisades nimetatud ainete või neid aineid 
sisaldavate segude suurtest vargustest selle 
liikmesriigi kontaktpunktile, kus vargus 
toimus.

5. Majandustegevuses osalejad teatavad ka 
lisades nimetatud ainete või neid aineid 
sisaldavate segude kõikidest vargustest 
selle liikmesriigi kontaktpunktile, kus 
vargus toimus.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Riiklik kontaktpunkt säilitab 
kahtlustäratavate tehingute kohta saadud 
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teavet vastavalt artiklile 7 kindlas kohas, 
konfidentsiaalsena ning väljastab seda 
ainult terrorismi või muud 
kahtlustäratavat lõhkeainete lähteainete 
kuritegelikku kasutust uuriva pädeva 
õiguskaitseasutuse nõudel.
Teavet tohib kasutada ainult lõikes 1 
nimetatud eesmärkidel.

Or. lt

Muudatusettepanek 60
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon koostab pärast konsulteerimist 
alalise lähteainete komiteega suunised 
kemikaalide tarneahela kohta ja 
ajakohastab neid, et soodustada pädevate 
asutuste ja majandustegevuses osalejate 
vahel koostööd eriti nimekirjades 
nimetamata ainete puhul. Suunised 
sisaldavad eelkõige:

6. Komisjon koostab pärast konsulteerimist 
alalise lähteainete komiteega suunised 
kemikaalide tarneahela kohta ja 
ajakohastab neid, et soodustada pädevate 
asutuste ja majandustegevuses osalejate 
vahel koostööd. Suunised sisaldavad
eelkõige:

a) teavet selle kohta, kuidas ära tunda 
kahtlustäratavaid tehinguid ja neist teatada;

a) teavet selle kohta, kuidas ära tunda
kahtlustäratavaid tehinguid, 
märkimisväärseid varguseid ja kadumisi 
ning kuidas neist teatada;

b) korrapäraselt uuendatavat nimekirjas 
nimetamata lähteainete nimekirja, mis 
võimaldab tarneahela osalistel 
vabatahtlikult selliste ainetega toimuvat 
kauplemist jälgida;
c) muud kasulikuks peetavat teavet. b) muud teavet või soovitusi, mida võib

kasulikuks pidada.

Or. fr

Selgitus

Kasulik oleks selgitada ettepaneku teksti ja teatamiskohustuse ulatusega seotud eeldusi. 
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Seetõttu ongi tehtud ettepanek kaotada raskesti arusaadav mõiste „nimekirjas nimetamata 
aine”. Tegemist on kas lõhkeainete lähteainete ja seetõttu ohtlike ainetega, mille kasutamist 
tuleks reguleerida vastavalt määruse eelnõule, või ohutute ainetega, mille suhtes ei ole 
erikorra kohaldamine vajalik.

Muudatusettepanek 61
Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) korrapäraselt uuendatavat nimekirjas 
nimetamata lähteainete nimekirja, mis 
võimaldab tarneahela osalistel
vabatahtlikult selliste ainetega toimuvat 
kauplemist jälgida;

b) korrapäraselt uuendatavat nimekirjas 
nimetamata lähteainete nimekirja, mis 
võimaldab tarneahela osalistel selliste 
ainetega toimuvat kauplemist jälgida;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriikide pädevad asutused 
tagavad, et lõikes 6 ettenähtud suuniseid ja 
nimekirjas nimetamata lähteainete 
nimekirja levitatakse korrapärasel viisil, 
mida pädevad asutused vastavalt suuniste 
eesmärkidele kohaseks peavad.

7. Liikmesriikide pädevad asutused 
tagavad, et lõikes 6 ettenähtud suuniseid 
levitatakse korrapärasel viisil, mida 
pädevad asutused vastavalt suuniste 
eesmärkidele kohaseks peavad.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Käesoleva artikli kohaselt tuleb 
teatada ainult nimi, loa number, ostetud 
kauba nimetus, tehingu väärtus, 
makseviis ja põhjus, miks tehing äratab 
kahtlust, ning andmeid tuleb säilitada 
maksimaalselt kaks aastat, v.a juhul, kui 
kahtlustäratava tehingu või vargusega 
seoses viiakse läbi uurimist. Keelatud on 
töödelda isikuandmeid, mis kajastavad 
rassilist või etnilist kuuluvust, poliitilisi 
vaateid, usulisi ja filosoofilisi 
veendumusi, kuuluvust ametiühingusse, 
samuti tervislikku seisundit või 
seksuaalelu.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse artiklitega 4 ja 5 nõutud loa 
andmiseks ning artikli 6 kohaselt 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks 
toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse artiklitega 4 ja 5 nõutud loa 
andmiseks ning artikli 6 kohaselt 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks 
toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Rakendusotsustes sisalduvate suunistega, 
millele on viidatud artikli 5 lõikes 6 ja 
artikli 6 lõikes 6, tagatakse, et:
– teave avaldatakse ainult pädevatele 
õiguskaitseasutustele terrorismi või muu 
lõhkeainete lähteainete oletatava 
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kuritegeliku väärkasutamise uurimise 
eesmärgil;
– lube väljastav asutus teavitab 
loaomanikke sellest, et nende ostud 
registreeritakse ning et nendest ostudest 
võidakse kahtluste tekkimisel teatada;
– kahtlustäratavad tehingud ja nende 
tuvastamise kriteeriumid on selgelt ja 
konkreetselt määratletud;
– kindlustatud on andmekaitse;
– andmetele juurdepääsu suhtes 
rakendatakse teadmisvajaduse põhimõtet 
ja andmete saajate loetelu avaldatakse;
– andmesubjektidel on õigus vajadusel 
andmetega tutvuda, neid parandada ja 
kustutada ning ette on nähtud 
kahjuhüvitusnõuete mehhanism.
Enne suuniste koostamist 
konsulteeritakse Euroopa 
andmekaitseinspektoriga.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse artiklitega 4 ja 5 nõutud loa 
andmiseks ning artikli 6 kohaselt
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks 
toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse artikliga 4 nõutud tehingute 
registreerimiseks ning artiklis 6 ette 
nähtud kahtlustäratavatest tehingutest 
teatamiseks toimub kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ.

Or. fr
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Selgitus

Lubade väljastamise süsteemi asendamine tehingute registreerimise süsteemiga.

Muudatusettepanek 66
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse artiklitega 4 ja 5 nõutud loa 
andmiseks ning artikli 6 kohaselt 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks 
toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
määruse artiklitega 4 ja 5 nõutud loa 
andmiseks ning artikli 6 kohaselt 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks 
toimub kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ ja 
üldiste andmekaitsepõhimõtetega, milleks 
on võimalikult väheste andmete kogumise, 
eesmärgi piiritlemise, subsidiaarsuse, 
proportsionaalsuse ja vajalikkuse 
põhimõtted ning kohustus austada 
nõuetekohaselt andmesubjekti õigust 
andmetega tutvuda, neid parandada ja 
kustutada.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 

Liikmesriik tagab, et isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kooskõlas direktiiviga 
95/46/EÜ. Eelkõige tagab liikmesriik, et 
isikuandmete töötlemine käesoleva 
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määruse artiklitega 4 ja 5 nõutud loa 
andmiseks ning artikli 6 kohaselt 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks 
toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

määruse artiklitega 4 ja 5 nõutud loa 
andmiseks ning artikli 6 kohaselt 
kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks 
toimub kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.
Erikategooriatesse kuuluvate andmete 
kogumine ja töötlemine on keelatud.

Or. lt

Muudatusettepanek 68
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisade muutmine Lisa muutmine

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse keemiliste ainete 
väärkasutamisel lõhkeainete lähteainetena
toimunud arengut või lähtuvalt uuringute ja 
katsete tulemustest, võib komisjon muuta 
lisasid delegeeritud aktidega artiklite 10, 
11 ja 12 alusel. Kui see on vajalik tungiva 
kiireloomulisuse tõttu, eriti kui 
riskihinnangut, mis käsitleb keemiliste 
ainete väärkasutamist isevalmistatavate 
lõhkeainete valmistamiseks, on järsult 
muudetud, kohaldatakse artiklit 13.

Selleks et teha kohandusi vastavalt 
suundumustele kemikaalide 
väärkasutamises lõhkeainete lähteainetena
ja vastavalt teabele, mis on saadud
uuringute ja katsete käigus, on komisjon 
volitatud artikli 10 alusel vastu võtma 
delegeeritud õigusakte käesoleva määruse 
lisa muutmiseks.

Or. fr
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Selgitus

Rakendatakse kolme institutsiooni ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide kasutamise 
praktilise korra küsimuses.

Muudatusettepanek 70
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tungiva kiireloomulisuse korral, eeskätt 
juhul, kui isevalmistatavate lõhkeainete 
valmistamiseks kasutatavate keemiliste 
ainete väärkasutamist käsitlevat 
riskihinnangut järsku muudetakse, 
kohaldatakse käesoleva artikli alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusaktide 
suhtes artiklis 13 sätestatud menetlust.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
õigus võtta vastu artiklis 9 osutatud
delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 9 osutatud volitused 
delegeeritakse komisjonile määramata 
ajaks alates ...*.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 9 osutatud volitused igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
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Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 11 ja 12 sätestatud tingimusi.

4. Artikli 9 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
alates nimetatud õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemisest või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on komisjonile
enne selle ajavahemiku lõppemist 
teatanud, et nad ei ole kõnealuse 
õigusakti vastuvõtmise vastu. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda ajavahemikku kahe kuu võrra 
pikendada.
* ELT: lisada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev. 

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 9 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.

välja jäetud

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
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tagasi võtta, ja võimalikud tagasivõtmise 
põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

välja jäetud

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning õigusakt jõustub selles 
nimetatud kuupäeval.
3. Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada.
4. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.
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Or. fr

Muudatusettepanek 74
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
kuue nädala jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitada. Sellisel juhul 
õigusakti kohaldamine peatatakse. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada artikli 10 lõikes 5 osutatud korras.
Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti
kehtetuks kohe, kui talle on teatatud 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
otsusest esitada vastuväiteid.

Or. fr

Selgitus

Rakendatakse kolme institutsiooni ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide kasutamise 
praktilise korra küsimuses.

Muudatusettepanek 75
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15
Üleminekusätted

välja jäetud

Tavakodanikul on lubatud omada ja 
kasutada I lisas loetletud aineid või nende 
ainete segusid I lisas sätestatud 
kontsentratsioonikünnist ületaval määral 
kuni [36 kuud pärast määruse 
vastuvõtmist]

Or. fr
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Selgitus

Kui loasüsteem kaotatakse, nagu kavandatud, ei ole üleminekuaeg enam vajalik. Siiski tekib 
küsimus, mis saab siis, kui ettenähtud 36-kuuline tähtaeg lõppeb: kas tavakodanikel tuleb 
kõnealustest ainetest teatada (kellele?)? Kas tavakodanikel tuleb taotleda luba? Kas 
ametiasutused hakkavad tõepoolest kontrollima, ega füüsilised isikud ei oma loata enne 
käesoleva määruse jõustumist omandatud kõnealuseid aineid?

Muudatusettepanek 76
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus vaadatakse läbi [viis 
aastat pärast selle vastuvõtmist].

Käesolev määrus vaadatakse läbi [neli 
aastat pärast selle vastuvõtmist].

Or. en

Muudatusettepanek 77
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus vaadatakse läbi [viis 
aastat pärast selle vastuvõtmist].

Käesolev määrus vaadatakse läbi ...*. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata 
praegu kehtiva määruse tõhusust ja selle 
mõju põhiõiguste suhtes.

 ELT: lisada kuupäev viis aastat pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist.

Or. lt
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Muudatusettepanek 78
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek

Aine nimetus ja 
CASi number 
(Chemical 
Abstracts Service 
Registry number, 
edaspidi „CAS 
RN”)

Minimaalne 
kontsentratsioon

Kombineeritud 
nomenklatuuri 
(CN) kood 
eraldi kindla 
keemilise 
koostisega 
ühendite jaoks, 
mis vastavad 
kombineeritud 
nomenklatuuri 
28. grupi 
esimese 
märkuse 
tingimustele vt 
30. septembri 
2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 
948/2009, ELT 
L 287, 
31.10.2009.

Kombineeritud 
nomenklatuuri 
(CN) kood ilma 
lisanditeta segu 
või valmistise 
jaoks (nt 
elavhõbe, 
väärismetallid, 
haruldased 
muldmetallid, 
radioaktiivsed 
ained), mis 
tingivad 
klassifitseerimise 
muu CN koodi 
alla vt 30. 
septembri 2009. 
aasta määrus 
(EÜ) nr 
948/2009, ELT L 
287, 31.10.2009. 

Vesinikperoksiid 
(CAS RN 7722-84-
1) 

12 
massiprotsendini

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometaan (CAS 
RN 75-52-5) 

30 
massiprotsendini 2904 20 00 3824 90 97

Lämmastikhape 
(CAS RN 7697-37-
2) 

3 
massiprotsendini 2808 00 00 3824 90 97

Kaaliumkloraat 
(CAS RN 3811-04-
9) 

40 
massiprotsendini 2829 19 00 3824 90 97

Kaaliumperkloraat 
(CAS 7778-74-7);

40 
massiprotsendini 2829 90 10 3824 90 97

Naatriumkloraat 
(CAS RN 7775-09-
9) 

40 
massiprotsendini 2829 11 00 3824 90 97
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Naatriumperkloraat 
(CAS RN 7601-89-
0)

40 
massiprotsendini 2829 90 10 3824 90 97

Ammooniumnitraat 
(CAS RN 6484-52-
2) 

lämmastikku 
16 % 
ammoonium-
nitraadi massist

3102 30 10 
(vesilahusena) 
3102 30 90 
(muu)

3824 90 97

Muudatusettepanek

Aine nimetus ja 
CASi number 
(Chemical 
Abstracts Service 
Registry number, 
edaspidi „CAS 
RN”)

Kombineeritud 
nomenklatuuri 
(CN) kood 
eraldi kindla 
keemilise 
koostisega 
ühendite jaoks, 
mis vastavad 
kombineeritud 
nomenklatuuri 
28. või 29. 
grupi esimese 
märkuse 
tingimustele 
(vt 30. 
septembri 
2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 
948/2009, ELT 
L 287, 
31.10.2009.)

Kombineeritud 
nomenklatuuri 
(CN) kood ilma 
lisanditeta segu 
või valmistise 
jaoks (nt 
elavhõbe, 
väärismetallid, 
haruldased 
muldmetallid, 
radioaktiivsed 
ained), mis 
tingivad 
klassifitseerimise 
muu CN koodi 
alla 
(vt 30. septembri 
2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 
948/2009, ELT L 
287, 31.10.2009.) 

Vesinikperoksiid 
(CAS RN 7722-
84-1), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui 
12 massiprotsenti

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometaan 
(CAS RN 75-52-
5), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui 
20 massiprotsenti

2904 20 00 3824 90 97
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Lämmastikhape 
(CAS RN 7697-
37-2), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui
3 massiprotsenti

2808 00 00 3824 90 97

Kaaliumkloraat 
(CAS RN 3811-
04-9), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui
40 massiprotsenti

2829 19 00 3824 90 97

Kaalium-
perkloraat 
(CAS RN 7778-
74-7), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui
40 massiprotsenti 

2829 90 10 3824 90 97

Naatrium-
perkloraat 
(CAS RN 7601-
89-0), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui
40 massiprotsenti

2829 90 10 3824 90 97

Ammoonium-
nitraat 
(CAS RN 6484-
52-2), kui 
lämmastiku 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui
16% 
ammoonium-
nitraadi massist

3102 30 10 
(vesilahusena)
3102 30 90 
(muu)

3824 90 97

Heksamiin (CAS 
RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Väävelhape 
(CAS RN 7664-
93-9), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 

2807 00 10 3824 90 97
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on suurem kui 
30 massiprotsenti
Atsetoon 
(CAS RN 67-64-
1), kui selle 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui 
95 massiprotsenti

2914 11 00 3824 90 97

Kaaliumnitraat 
(CAS RN 7757-
79-1), kui 
lämmastiku 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui 
5% 
kaaliumnitraadi 
massist

2834 21 00 3824 90 97

Naatriumnitraat 
(CAS RN 7631-
99-4), kui 
lämmastiku 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui 
5% 
naatriumnitraadi 
massist

3102 50 10 
(looduslik)
3102 50 90 
(muu kui 
looduslik)

3824 90 97
3824 90 97

Kaltsiumnitraat 
(CAS RN 10124-
37-5), kui 
lämmastiku 
minimaalne 
kontsentratsioon 
on suurem kui 
5% 
kaltsiumnitraadi 
massist

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Selgitus

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, siganlement des transactions 
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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.

Muudatusettepanek 79
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa

Komisjoni ettepanek

II lisa
Ained või nende segud, mille puhul tuleb teatada kahtlustäratavatest tehingutest
Kombineeritud 
nomenklatuuri (CN) 
kood eraldi kindla 
keemilise koostisega 
ühendite jaoks, mis 
vastavad kombineeritud 
nomenklatuuri 28. grupi 
esimese märkuse, 29. 
grupi esimese märkuse 
või 31. grupi esimese
märkuse punkti b 
tingimustele vt 30. 
septembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 
948/2009, ELT L 287, 
31.10.2009

Kombineeritud 
nomenklatuuri (CN) 
kood eraldi kindla 
keemilise koostisega 
ühendite jaoks, mis 
vastavad kombineeritud 
nomenklatuuri 28. grupi 
esimese märkuse, 29. 
grupi esimese märkuse 
või 31. grupi esimese 
märkuse punkti b 
tingimustele vt 30. 
septembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 
948/2009, ELT L 287, 
31.10.2009

Kombineeritud 
nomenklatuuri (CN) 
kood ilma lisanditeta 
segude või valmististe 
jaoks (nt elavhõbe, 
väärismetallid, 
haruldased muldmetallid, 
radioaktiivsed ained), mis 
tingivad klassifitseerimise 
muu CN koodi alla vt 30. 
septembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 
948/2009, ELT L 287, 
31.10.2009

Heksamiin (CAS RN 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Väävelhape (CAS RN 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Atsetoon (CAS RN 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Kaaliumnitraat (CAS RN 
7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Naatriumnitraat (CAS 3102 50 10 (looduslik)
3102 50 90 (muu kui 

3824 90 97
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RN 7631-99-4) looduslik) 3824 90 97
Kaltsiumnitraat (CAS RN 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Ammoonium-
kaltsiumnitraat (CAS RN 
15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. fr


