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Tarkistus 9
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komission vuonna 2008 perustama 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea 
määritti useita räjähteiden lähtöaineita, 
joita epäillään käytettävän terrori-iskujen 
tekemiseen, ja suositteli asianmukaisia 
toimia unionin tasolla.

(2) Komission vuonna 2008 perustama 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea 
määritti useita räjähteiden lähtöaineita, 
joita epäillään käytettävän terrori-iskujen 
ja muiden rikosten tekemiseen, ja 
suositteli asianmukaisia toimia unionin 
tasolla.

Or. lt

Tarkistus 10
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Vuoden 2010 
toimintasuunnitelmassa biologisen sekä 
säteily- ja ydinturvallisuuden 
edistämisestä Euroopan unionissa 
(CBRN-toimintasuunnitelma) 
määritellään perusteet jäsenvaltioiden 
välisen CBRN-aineita koskevan 
yhteisvastuun ja yhteistyön periaatteiden 
soveltamiselle ja tällaisen koordinoinnin 
toteuttamiselle käytännössä. Näin ollen 
tämän asetuksen on oltava 
toimintasuunnitelman kemikaaleja 
käsittelevän osion mukainen.

Or. en
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Tarkistus 11
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska jokainen muutos direktiiviin ja 
sen liitteisiin edellyttäisi kansallisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
27 jäsenvaltiossa ja koska kaikkiin 
talouden toimijoihin olisi sovellettava 
samoja sääntöjä, asetus on sopivampi 
säädöslaji räjähteiden lähtöaineiden 
markkinoille saattamisen ja käytön 
sääntelyyn.

(5) Koska jokainen muutos direktiiviin ja 
sen liitteisiin edellyttäisi kansallisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
27 jäsenvaltiossa ja koska kaikkiin 
talouden toimijoihin olisi sovellettava 
samoja sääntöjä, asetus on sopivampi 
säädöslaji räjähteiden lähtöaineita 
koskevien liiketoimien sääntelyyn.

Or. fr

Perustelu

Asetuksella ei säännellä räjähteiden lähtöaineiden käyttöä vaan räjähteiden lähtöaineita 
koskevia liiketoimia.

Tarkistus 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Talouden toimijoiden olisi voitava 
jatkaa kaikkien lähtöaineiden kauppaa 
huolimatta lupajärjestelmästä ja
velvollisuudesta ilmoittaa epäilyttävistä 
liiketoimista, jolloin asetus vaikuttaisi 
vähemmän elinkeinovapauteen.

Or. en

Tarkistus 13
Véronique Mathieu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kotitekoisten räjähteiden 
luotettavuutta ja voimakkuutta olisi 
vähennettävä asettamalla tietyille aineille 
pitoisuusrajat. Suureen yleisöön 
kuuluvien olisi voitava käyttää kyseisiä 
aineita määritetyt raja-arvot ylittävinä 
pitoisuuksina ainoastaan, jos heillä on 
siihen lupa. Kyseisiä aineita olisi 
toimitettava ainoastaan tällaisen luvan 
haltijoille.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Räjähteiden lähtöaineiden 
markkinoille saattamisen ja käytön 
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turvallisuutta voitaisiin parantaa 
sallimalla pitoisuuksien raja-arvot 
ylittävien kemikaalien myynti ainoastaan 
käyttäjille, jotka voivat osoittaa 
perustellun tarpeensa käyttää näitä 
kemikaaleja.

Or. en

Tarkistus 15
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Koska olisi kohtuutonta kieltää 
räjähteiden lähtöaineiden käyttö 
ammattitoimintaan, näiden lähtöaineiden 
tuontiin, markkinoille saattamiseen ja 
käyttöön liittyviä toimenpiteitä olisi 
sovellettava ainoastaan suureen yleisöön.

(7) Koska olisi kohtuutonta kieltää 
räjähteiden lähtöaineiden käyttö ja niitä 
koskeva liiketoiminta, olisi ryhdyttävä 
toimenpiteisiin niiden koko toimitusketjun 
turvallisuuden parantamiseksi.
Ainoastaan näiden aineiden 
loppukäyttäjiin sovellettavilla 
toimenpiteillä ei voida saavuttaa täysin 
tämän asetuksen tavoitteita.

Or. fr

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 16
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Heksamiinista valmistettavien 
polttoainetablettien pitoisuusrajojen 
määrittäminen ei ole teknisesti 
toteutettavissa. Olisi otettava käyttöön 
toimenpiteitä, joiden avulla olisi helpompi 
ilmoittaa vähittäiskaupan tasolla 
epäilyttävistä liiketoimista, jotka koskevat 
heksamiinipolttoainetabletteja ja muita 
sellaisia lähtöaineita, joille ei ole turvallisia 
ja soveltuvia vaihtoehtoja.

(8) Heksamiinista valmistettavien 
polttoainetablettien pitoisuusrajojen 
määrittäminen ei ole teknisesti 
toteutettavissa. Olisi otettava käyttöön 
toimenpiteitä, joiden avulla olisi helpompi 
ilmoittaa vähittäiskaupan tasolla 
varkauksista tai epäilyttävistä 
liiketoimista, jotka koskevat 
heksamiinipolttoainetabletteja ja muita 
sellaisia lähtöaineita, joille ei ole turvallisia 
ja soveltuvia vaihtoehtoja.

Or. lt

Tarkistus 17
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksinkertaisuuden vuoksi nykyiset 
ammoniumnitraattiin liittyvät säännökset 
olisi sisällytettävä tähän asetukseen ja 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 
liitteessä XVII olevan 58 kirjauksen 2 ja 
3 kohdat olisi poistettava.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus, jolla yhdenmukaistetaan asetusta REACH-asetuksen kanssa.

Tarkistus 18
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tässä asetuksessa edellytetään 
henkilötietojen käsittelyä ja niiden 
antamista edelleen kolmansille, jos kyse on 
epäilyttävistä liiketoimista. Tämä käsittely 
merkitsee vakavaa puuttumista 
yksityisyyttä ja henkilötietosuojaa 
koskeviin perusoikeuksiin. Tämän 
asetuksen puitteissa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä säännellään 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 95/46/EY. Näin 
ollen olisi varmistettava, että perusoikeus 
henkilötietosuojaan turvataan 
asianmukaisesti niille, joiden henkilötietoja 
käsitellään tämän asetuksen säännöksiä 
soveltaen, erityisesti käsiteltäessä 
henkilötietoja luvan myöntämisen ja 
epäilyttävinä pidettävistä liiketoimista 
ilmoittamisen yhteydessä.

(11) Tässä asetuksessa edellytetään 
henkilötietojen käsittelyä ja niiden 
antamista edelleen kolmansille, jos kyse on 
epäilyttävistä liiketoimista. Tämä käsittely 
merkitsee vakavaa puuttumista 
yksityisyyttä ja henkilötietosuojaa 
koskeviin perusoikeuksiin. Tämän 
asetuksen puitteissa suoritettavaa 
henkilötietojen käsittelyä säännellään 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 95/46/EY. Näin 
ollen olisi varmistettava, että perusoikeus 
henkilötietosuojaan turvataan 
asianmukaisesti niille, joiden henkilötietoja 
käsitellään tämän asetuksen säännöksiä 
soveltaen, erityisesti käsiteltäessä 
henkilötietoja liiketoimien rekisteröimisen
ja epäilyttävinä pidettävistä liiketoimista 
ilmoittamisen yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

Korvataan lupienmyöntämisjärjestelmä järjestelmällä, jossa kaikki räjähteiden lähtöaineita 
koskevat liiketoimet rekisteröidään.

Tarkistus 19
Véronique Mathieu
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Siksi komissiolle olisi annettava 
valtuudet antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteiden 
muuttamiseksi.

(13) Räjähteiden lähtöaineina 
käytettävien kemiallisten aineiden 
väärinkäytön kehittymisen 
huomioonottamiseksi tai tutkimuksen ja 
testauksen perusteella komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteiden 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön 
järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus. Jos on tarkoitus tehdä yksi luettelo 
kemikaaleista, asetuksessa on oltava vain yksi liite.

Tarkistus 20
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämän asetuksen tavoitteena on 
rajoittaa suuren yleisön mahdollisuutta 
hankkia kemikaaleja, joita voidaan käyttää 
kotitekoisten räjähteiden tekemiseen, 

(14) Tämän asetuksen tavoitteena on 
seurata sellaisiin kemikaaleihin liittyvää
liiketoimintaa, joita voidaan käyttää 
kotitekoisten räjähteiden tekemiseen, jotta 
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eivätkä jäsenvaltiot voi sitä riittävällä 
tavalla saavuttaa. Siksi tavoite voidaan 
toiminnan mittakaavan vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten Euroopan 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

niiden väärinkäyttö voitaisiin estää, sillä
jäsenvaltiot voi sitä riittävällä tavalla 
saavuttaa. Siksi tavoite voidaan toiminnan 
mittakaavan vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten Euroopan unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Or. fr

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpanon seurauksena suuri yleisö saattaa vähentää asetuksen 
liitteessä lueteltujen aineiden ei-välttämätöntä käyttöä, mutta asetuksen tavoitteena ei 
kuitenkaan ole rajoittaa mahdollisuutta hankkia niitä, sillä kyseiset aineet ovat 
tavanomaisessa käytössä. Asetuksen tavoitteena on sen sijaan määritellä suuntaviivat näiden 
aineiden myynnille sekä seurata samalla niitä koskevia liiketoimia.

Tarkistus 21
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jotta voitaisiin rajoittaa suuren yleisön 
mahdollisuuksia hankkia sellaisia aineita
tai seoksia, joita voitaisiin käyttää väärin 
räjähteiden laittomaan valmistukseen,
tässä asetuksessa annetaan yhdenmukaiset 
säännöt niiden luovuttamisesta 
markkinoilla.

Tässä asetuksessa annetaan yhdenmukaiset 
säännöt sellaisten aineiden tai seosten, 
joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden 
laittomaan valmistukseen, luovuttamisesta 
markkinoilla sekä tällaisten liiketoimien 
seurannasta ja valvonnasta.

Or. fr

Perustelu

Asetusta on sovellettava kaikkiin liiketoimiin (sekä suuren yleisön että ammattilaisten).

Tarkistus 22
Véronique Mathieu



AM\873814FI.doc 11/47 PE469.861v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan liitteissä 
lueteltuihin aineisiin ja kyseisiä aineita 
sisältäviin seoksiin.

1. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 
lueteltuihin aineisiin ja kyseisiä aineita 
sisältäviin seoksiin.

Or. fr

Perustelu

Kahdelle eri luettelolle ei ole tieteellisiä perusteita. Liitteessä II lueteltujen aineiden 
vaarallisuus vahvistetaan, mutta niitä ei luokitella liitteessä I olevien aineiden joukkoon, sillä 
niiden pitoisuudelle ei ole pystytty määrittämään raja-arvoa, jonka alapuolella ne eivät olisi 
vaarallisia. Koska näitä aineita ei voida näin ollen kieltää, niihin sovelletaan yllättäen 
väljempää lainsäädäntöä kuin liitteessä I lueteltuihin aineisiin.

Tarkistus 23
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) liitteissä lueteltuihin aineisiin ja näitä 
aineita sisältäviin seoksiin, joita asevoimat 
tai lainvalvontaviranomaiset käyttävät.

c) liitteessä lueteltuihin aineisiin ja näitä 
aineita sisältäviin seoksiin, joita asevoimat 
tai lainvalvontaviranomaiset käyttävät.

Or. fr

Tarkistus 24
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) ’käytöllä’ aineen prosessointia, 
formulointia, varastointia, käsittelyä, 
sekoittamista tai valmistamista taikka 

Poistetaan.
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jotakin muuta hyödyntämistä;

Or. fr

Tarkistus 25
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’suureen yleisöön kuuluvalla’ 
luonnollista henkilöä, joka toimii 
tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen 
elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaansa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 26
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on aiheellista epäillä, 
että aine tai seos on tarkoitettu 
kotitekoisten räjähteiden valmistukseen;

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on tietoa, epäilyksiä tai 
osoitusta siitä, että aine tai seos on 
tarkoitettu räjähteiden laittomaan 
valmistukseen tai muihin laittomiin 
tarkoituksiin, kuten näiden aineiden 
välittämiseen kolmansille; tässä 
asetuksessa määritellään unionin tasolla, 
millaista liiketoimea pidetään 
epäilyttävänä;

Or. en
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Tarkistus 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on aiheellista epäillä, että 
aine tai seos on tarkoitettu kotitekoisten 
räjähteiden valmistukseen;

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on aiheellista epäillä, että 
aine tai seos on tarkoitettu kotitekoisten 
räjähteiden valmistukseen, erityisesti koska 
ostettujen aineiden määrä, pitoisuus, 
yhdistelmä ja ostotiheys ovat epätavallisia;

Or. en

Tarkistus 28
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on aiheellista epäillä, että 
aine tai seos on tarkoitettu kotitekoisten 
räjähteiden valmistukseen;

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on aiheellista epäillä 
ostetun aineen määrän tai pitoisuuden, 
ostotiheyden, maksutavan tai minkä 
tahansa liiketoimea koskevan 
erityispiirteen takia, että aine tai seos on 
tarkoitettu kotitekoisten räjähteiden 
valmistukseen; tällaisten syiden 
olemassaoloa on harkittava tarkkaan 
tapauskohtaisesti ja otettava kaikin puolin 
huomioon kunkin liiketoimen 
erityisolosuhteet;

Or. en

Tarkistus 29
Véronique Mathieu
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on aiheellista epäillä, että 
aine tai seos on tarkoitettu kotitekoisten 
räjähteiden valmistukseen;

(4) ’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteessä 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia koskevaa liiketoimea, 
jonka yhteydessä on aiheellista epäillä, että 
aine tai seos on tarkoitettu kotitekoisten 
räjähteiden valmistukseen;

Or. fr

Tarkistus 30
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’muulla kuin luokitellulla aineella’ 
aineita, joita ei luetella liitteissä, mutta 
joita on todettu käytetyn kotitekoisten 
räjähteiden valmistuksessa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 31
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’talouden toimijalla’ luonnollista 
henkilöä, oikeushenkilöä, julkisyhteisöä tai 
niiden ryhmää ja/tai elintä, joka toimittaa 
valmisteita, tuotteita tai palveluja 
markkinoille;

(6) ’talouden toimijalla’ luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toimittaa 
valmisteita, tuotteita tai palveluja 
markkinoille;
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Or. fr

Perustelu

"Talouden toimijan" määritelmästä poistetaan ilmaisut "julkisyhteisöä tai niiden ryhmää 
ja/tai elintä", sillä ne ovat turhia tai epätarkkoja, tai ne eivät vastaa todellisuutta.

Tarkistus 32
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ’viljelijällä’ tarkoitetaan sellaista 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 
taikka luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta 
ryhmän ja sen jäsenten oikeudellisesta 
asemasta kansallisessa lainsäädännössä, 
jonka tila sijaitsee yhteisön alueella, siten 
kuin Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 52 artiklassa tarkoitetaan ja 
joka harjoittaa maataloustoimintaa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 33
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’maataloustoiminnalla’ 
maataloustuotteiden tuotantoa, kasvatusta 
tai viljelyä, myös sadonkorjuuta, 
lypsämistä ja tuotantoeläinten kasvatusta 
ja pitoa, tai maan säilyttämistä viljelyn ja 
ympäristön kannalta hyvässä kunnossa, 
kuten neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1782/2003 5 artiklassa säädetään. 

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 34
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä I lueteltuja aineita tai 
kyseisiä aineita sisältäviä seoksia saa 
luovuttaa suureen yleisöön kuuluville ja 
he saavat pitää hallussaan tai käyttää 
niitä ainoastaan, jos aineiden pitoisuus 
siinä muodossa, jossa se luovutetaan, on 
pienempi tai yhtä suuri kuin liitteessä I 
asetettu raja-arvo.

1. Kaikkia talouden toimijoita, jotka 
toimittavat markkinoille liitteessä 
lueteltuja aineita tai niitä sisältäviä 
seoksia, velvoitetaan rekisteröimään 
tällaiset liiketoimet.

2. Liitteessä I lueteltuja aineita tai 
kyseisiä aineita sisältäviä seoksia voidaan 
luovuttaa suureen yleisöön kuuluville ja 
he voivat pitää hallussaan ja käyttää niitä, 
jos he esittävät jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen myöntämän luvan hankkia 
ainetta tai ainetta sisältävää seosta, 
rajoittamatta kuitenkaan 1 kohdan 
soveltamista.

2. Liiketoimien rekisteröimistä koskevien 
asiakirjojen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

a) jos ostaja on
i) oikeushenkilö: nimi, tunnistenumero ja 
kotipaikan osoite;
ii) luonnollinen henkilö: suku- ja 
etunimet, syntymäpaikka ja -aika sekä 
osoite;
b) aineen tai seoksen nimi ja pitoisuus;
c) aineen tai seoksen määrä;
d) ostajan ilmoittama aineen tai seoksen 
käyttötarkoitus;
e) liiketoimen päivämäärä;
f) ostajan allekirjoitus, tai jos kyseessä on 
oikeushenkilö, aineen tai seoksen 
nimiinsä vastaanottavan luonnollisen 
henkilön allekirjoitus sekä suku- ja 
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etunimet.
3. Jos suureen yleisöön kuuluva aikoo 
tuoda liitteessä I lueteltuja aineita tai 
kyseisiä aineita sisältäviä seoksia 
Euroopan unionin tullialueelle ja aineen 
tai seoksen pitoisuus siinä muodossa, 
jossa se tuodaan, on suurempi kuin 
liitteessä I asetettu raja-arvo, kyseisen 
henkilön on saapumistullitoimipaikassa 
esitettävä 2 kohdassa tarkoitettu lupa. Jos 
2 kohdan mukaisesti myönnetyn luvan 
aitoudesta tai paikkansapitävyydestä 
herää epäilyjä tai jos tarvitaan lisäohjeita, 
tulliviranomaisten on otettava yhteyttä 
asianomaisen jäsenvaltion 5 artiklan 
mukaisesti lupien myöntämistä varten 
nimeämiin toimivaltaisiin viranomaisiin.

3. Liiketoimea toteutettaessa ostajan on 
esitettävä aineen tai seoksen toimittavalle 
talouden toimijalle seuraavat asiakirjat:
a) jos ostaja on oikeushenkilö: virallinen 
asiakirja, joka todistaa tämän 
oikeudellisen olemassaolon;
b) jos ostaja on luonnollinen henkilö: 
virallinen henkilöllisyystodistus.

4. Ammoniumnitraattia ja sitä sisältäviä 
seoksia voidaan luovuttaa viljelijöille ja 
he voivat pitää niitä hallussaan 
maataloustoiminnassa lannoitekäyttöä 
varten pitoisuuksina, jotka ylittävät 
liitteessä I luetellut raja-arvot, 
rajoittamatta kuitenkaan 1 kohdan 
soveltamista.

4. Jos oikeushenkilö hankkii 
säännöllisesti samalta talouden toimijalta 
liitteessä tarkoitettua ainetta tai sitä 
sisältävää seosta, siihen ei sovelleta 
3 kohdassa tarkoitettua velvoitetta 
edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a) talouden toimija on toimittanut 
oikeushenkilölle samaa ainetta tai samaa 
seosta vähintään kolme kertaa 12 viime 
kuukauden aikana;
b) mikään ei anna talouden toimijalle 
aihetta epäillä, että aine tai seos on 
tarkoitettu kotitekoisten räjähteiden 
valmistukseen;
c) talouden toimija on varmistunut, että 
toimitettavat määrät ovat tavanomaisia 
kyseiselle oikeushenkilölle.

5. Talouden toimijan, joka luovuttaa 
aineen tai seoksen 2 kohdan nojalla 
suureen yleisöön kuuluvalle, jolla on 
lupa, on tarkistettava lupa ja säilytettävä 
liiketoimesta tosite.

5. Liiketoimien rekisteröimistä koskevat 
asiakirjat säilytetään vähintään [viiden 
vuoden] ajan alkaen sen kalenterivuoden 
lopusta, jonka aikana liiketoimi tehtiin. 
Tänä aikana asiakirjojen on oltava 
viipymättä saatavilla mahdolliseen 
tarkastukseen toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä.

6. Talouden toimijan, joka aikoo 6. Liiketoimien rekisteröimistä koskevat 
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luovuttaa suurelle yleisölle liitteessä I 
lueteltuja aineita tai kyseisiä aineita 
sisältäviä seoksia, joiden pitoisuus siinä 
muodossa, jossa ne luovutetaan, on 
suurempi kuin liitteessä I asetettu raja-
arvo, on ilmoitettava pakkauksessa 
selvästi, että kyseisen aineen tai seoksen 
ostaminen, hallussapito tai käyttö 
edellyttää 2 kohdassa tarkoitettua lupaa.

asiakirjat voidaan myös säilyttää 
jäljennöksinä kuvamuodossa tai muussa 
tietovälineessä. On varmistettava, että 
säilytettävät tiedot:

a) vastaavat asiakirjoja ulkonäöltään ja 
sisällöltään, kun ne saatetaan luettavaan 
muotoon; ja
b) ovat aina nopeasti saatavilla, voidaan 
saattaa viipymättä luettavaan muotoon ja 
voidaan analysoida automaattisesti koko 
5 kohdassa mainitun ajanjakson ajan.

Or. fr

Tarkistus 35
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos suureen yleisöön kuuluva aikoo 
tuoda liitteessä I lueteltuja aineita tai 
kyseisiä aineita sisältäviä seoksia Euroopan 
unionin tullialueelle ja aineen tai seoksen 
pitoisuus siinä muodossa, jossa se tuodaan, 
on suurempi kuin liitteessä I asetettu raja-
arvo, kyseisen henkilön on 
saapumistullitoimipaikassa esitettävä 
2 kohdassa tarkoitettu lupa. Jos 2 kohdan 
mukaisesti myönnetyn luvan aitoudesta tai 
paikkansapitävyydestä herää epäilyjä tai 
jos tarvitaan lisäohjeita, tulliviranomaisten 
on otettava yhteyttä asianomaisen 
jäsenvaltion 5 artiklan mukaisesti lupien 
myöntämistä varten nimeämiin 
toimivaltaisiin viranomaisiin.

3. Jos suureen yleisöön kuuluva aikoo 
tuoda liitteessä I lueteltuja aineita tai 
kyseisiä aineita sisältäviä seoksia Euroopan 
unionin tullialueelle ja aineen tai seoksen 
pitoisuus siinä muodossa, jossa se tuodaan, 
on suurempi kuin liitteessä I asetettu raja-
arvo, kyseisen henkilön on 
saapumistullitoimipaikassa esitettävä 
2 kohdassa tarkoitettu lupa. Jotta 2 kohdan 
mukaisesti myönnetyn luvan aitous tai 
paikkansapitävyys voidaan tarkastaa, 
tulliviranomaisten on otettava yhteyttä 
asianomaisen jäsenvaltion 5 artiklan 
mukaisesti lupien myöntämistä varten 
nimeämiin toimivaltaisiin viranomaisiin.
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Or. en

Tarkistus 36
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ammoniumnitraattia ja sitä sisältäviä 
seoksia voidaan luovuttaa viljelijöille ja he 
voivat pitää niitä hallussaan 
maataloustoiminnassa lannoitekäyttöä 
varten pitoisuuksina, jotka ylittävät 
liitteessä I luetellut raja-arvot, rajoittamatta 
kuitenkaan 1 kohdan soveltamista.

4. Ammoniumnitraattia ja sitä sisältäviä 
seoksia voidaan luovuttaa viljelijöille ja he 
voivat pitää niitä hallussaan 
maataloustoiminnassa lannoitekäyttöä 
varten pitoisuuksina, jotka ylittävät 
liitteessä I luetellut raja-arvot, rajoittamatta 
kuitenkaan 1 kohdan soveltamista. On 
kuitenkin jäsenvaltion nimeämien 
toimivaltaisten viranomaisten tehtävä 
tehdä asianmukaisia säännöllisiä 
tarkastuksia, joilla varmistetaan, että 
viljelijän ammoniumnitraatin käyttö on 
perusteltua ja että viljelijöiden lupia ei 
käytetä peittämään laittomia liiketoimia 
ja/tai laitonta toimintaa.

Or. en

Tarkistus 37
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä asetusta sovellettaessa 
liiketoimintaa olisi pidettävä 
epäilyttävänä, jos ostoajankohtana suuren 
yleisöön kuuluva ostaja tai mahdollinen 
ostaja
(a) ei halua todistaa henkilöllisyyttään tai 
lupaa ostoon;
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(b) ostaa tai aikoo ostaa ainetta määrinä 
tai pitoisuuksina, jotka ovat epätavallisia 
tälle tuotteelle tai aineelle;
(c) ostaa tai aikoo ostaa epätavallisia 
yhdistelmiä näitä aineita;
(d) ostaa tai aikoo ostaa näitä aineita 
muttei ilmoita selvästi niiden lopullista 
käyttötarkoitusta;
(e) ei pysty osoittamaan, että hän tuntee 
aineiden erityisen käyttötarkoituksen;
(f) vaatii saada maksaa käteisellä.

Or. en

Tarkistus 38
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Talouden toimijan, joka luovuttaa aineen 
tai seoksen 2 kohdan nojalla suureen 
yleisöön kuuluvalle, jolla on lupa, on 
tarkistettava lupa ja säilytettävä 
liiketoimesta tosite.

5. Talouden toimijan, joka luovuttaa aineen 
tai seoksen 2 kohdan nojalla suureen 
yleisöön kuuluvalle, jolla on lupa, on 
tarkistettava lupa ja säilytettävä 
liiketoimesta tosite. Jos on perusteltua 
epäillä, että kyseessä on väärennetty lupa, 
talouden toimijan on otettava yhteyttä 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisiin 
viranomaisiin ja tiedotettava siitä 
asianmukaisesti niille ja muille nimetyille 
lainvalvontaviranomaisille. Jos tilanne on 
edelleen epäselvä, talouden toimijan on 
kieltäydyttävä aiotusta liiketoimesta. 
Vähittäiskaupan tehtävänä on varmistaa, 
että sellaisia talouden toimijoita, jotka 
saattavat olla tekemisissä lähtöaineiden 
kaupan kanssa, on koulutettu ja tiedotettu 
asianmukaisesti uhkista, ja että he tietävät 
riskeistä riskiarvioinnin perusteella. 
Nimettyjen kansallisten viranomaisten 
tehtävänä on varmistaa tämän kohdan 
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ehtojen valvonta ja mahdollisesti vaatia 
sellaisten talouden toimijoiden 
rankaisemista, jotka eivät noudata tämän 
asetuksen ehtoja vaan toimivat löyhästi 
räjähteiden lähtöaineita koskevan 
liiketoiminnan turvallisuusasioissa.

Or. en

Tarkistus 39
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Talouden toimijan, joka luovuttaa aineen 
tai seoksen 2 kohdan nojalla suureen 
yleisöön kuuluvalle, jolla on lupa, on 
tarkistettava lupa ja säilytettävä 
liiketoimesta tosite.

5. Talouden toimijan, joka luovuttaa aineen 
tai seoksen 2 kohdan nojalla suureen 
yleisöön kuuluvalle, jolla on lupa, on 
tarkistettava lupa ja säilytettävä 
liiketoimesta tosite. Jäsenvaltiot tukevat 
tarvittavalla tavalla pk-yrityksiä näiden 
tarkastus- ja tositevaatimusten 
noudattamisessa.

Or. en

Tarkistus 40
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on asetettava 
4 artiklan 2 kohdassa säädetyn luvan 
myöntämistä koskevat säännöt. 
Harkitessaan luvan myöntämistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on otettava huomioon erityisesti aineen 
aiotun käyttötarkoituksen laillisuus. Lupa 

Poistetaan.
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on evättävä, jos on aiheellista epäillä 
aiotun käytön laillisuutta.
2. Toimivaltainen viranomainen voi joko 
rajoittaa luvan voimassaoloajan enintään 
kolmeen vuoteen tai velvoittaa 
luvanhaltijan osoittamaan enintään 
kolmen vuoden välein, että luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät 
edelleen. Luvassa on mainittava aineet, 
joita se koskee.
3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat periä 
hakijoilta lupahakemuksesta maksun. 
Maksujen suuruus ei saa ylittää 
hakemuksen käsittelykustannuksia.
4. Toimivaltainen viranomainen voi 
keskeyttää luvan voimassaolon tai 
peruuttaa luvan, jos on perusteltua 
epäillä, että luvan myöntämisen 
edellytykset eivät enää täyty.
5. Toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä 
koskevat muutoksenhakupyynnöt sekä 
lupaehtojen noudattamista koskevat riidat 
on saatettava asiasta kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti vastaavan 
elimen käsiteltäviksi.

Or. fr

Perustelu

Kumotaan järjestelmä, jossa viranomaiset myöntävät luvat.

Tarkistus 41
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on asetettava 
4 artiklan 2 kohdassa säädetyn luvan 
myöntämistä koskevat säännöt. 
Harkitessaan luvan myöntämistä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 

1. Kunkin jäsenvaltion on asetettava 
4 artiklan 2 kohdassa säädetyn luvan 
myöntämistä koskevat säännöt 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen unionin 
suuntaviivojen mukaisesti. Harkitessaan 
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on otettava huomioon erityisesti aineen 
aiotun käyttötarkoituksen laillisuus. Lupa 
on evättävä, jos on aiheellista epäillä aiotun 
käytön laillisuutta.

luvan myöntämistä jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon erityisesti aineen aiotun 
käyttötarkoituksen laillisuus. Lupa on 
evättävä, jos on aiheellista epäillä aiotun 
käytön laillisuutta.

Or. en

Tarkistus 42
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio kuulee lähtöaineita 
käsittelevää pysyvää komiteaa ja 
määrittelee sen jälkeen unionin 
suuntaviivat ehdoille, joihin kansallisen 
lupienmyöntämisen olisi perustuttava. 
Komissio määrittelee suuntaviivoissa 
lupia koskevat tekniset yksityiskohdat, 
jotta helpotetaan lupien vastavuoroista 
tunnustamista kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 43
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
tai nimettävä viranomainen, joka on 
vastuussa lupien myöntämisestä suurelle 
yleisölle. Tämän viranomaisen olisi myös 
otettava vastuu biologisen sekä säteily- ja 
ydinturvallisuuden edistämistä Euroopan 
unionissa koskevan 
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toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 
ja sen valvonnasta.

Or. en

Tarkistus 44
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
keskeyttää luvan voimassaolon tai 
peruuttaa luvan, jos on perusteltua epäillä, 
että luvan myöntämisen edellytykset eivät 
enää täyty.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
keskeyttää luvan voimassaolon tai 
peruuttaa luvan, jos epäillään, että luvan 
myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Or. en

Tarkistus 45
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lupia myöntävä viranomainen 
varmistaa, että menettelyssä otetaan aina 
huomioon lupaa anovien henkilöiden 
perusoikeudet, kuten oikeus tulla 
kohdelluksi ilman rotuun, sukupuoleen, 
sukupuoliseen suuntautumiseen tai ikään 
perustuvaa syrjintää.

Or. en

Tarkistus 46
Véronique Mathieu
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Epäilyttävistä liiketoimista ja varkauksista 
ilmoittaminen

Epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja 
varkauksista ilmoittaminen

Or. fr

Tarkistus 47
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteissä lueteltuja aineita tai niitä 
sisältäviä seoksia koskevista epäilyttävistä 
liiketoimista on ilmoitettava tämän artiklan 
mukaisesti.

1. Liitteessä lueteltuja aineita tai niitä 
sisältäviä seoksia koskevista epäilyttävistä 
liiketoimista on ilmoitettava tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista 
varten kansallinen yhteyspiste, jonka 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
ilmoitetaan selvästi.

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista 
varten kansallinen yhteyspiste, jonka 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
ilmoitetaan selvästi. Yhteyspisteen 
henkilökuntana toimii 
lainvalvontaviranomaisten 
henkilökuntaa.

Or. en
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Tarkistus 49
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista 
varten kansallinen yhteyspiste, jonka 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
ilmoitetaan selvästi.

2. Jäsenvaltioiden on annettava lisäksi 
säännöksiä, joissa määritellään 
yksityiskohtaisesti menettelyt, joita 
käytetään epäilyttävistä liiketoimista 
ilmoitettaessa. Kunkin jäsenvaltion on 
perustettava epäilyttävistä liiketoimista 
ilmoittamista varten kansallinen 
yhteyspiste, jonka puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite ilmoitetaan selvästi.

Or. en

Tarkistus 50
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista 
varten kansallinen yhteyspiste, jonka 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
ilmoitetaan selvästi.

2. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista 
varten kansallinen yhteyspiste, jonka 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
ilmoitetaan selvästi. Kansallisena 
yhteyspisteenä voi toimia vain 
lainvalvontaviranomainen.

Or. lt

Tarkistus 51
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijoiden, joilla on syytä 
epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee 
yhtä tai useampaa liitteissä lueteltua ainetta 
tai niitä sisältävää seosta, on epäilyttävä, 
on ilmoitettava tästä viipymättä sen 
jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, 
jossa liiketoimi oli tarkoitus toteuttaa, ja 
jos mahdollista, ilmoitettava asiakkaan 
henkilöllisyys.

3. Talouden toimijoiden, joilla on syytä 
epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee 
yhtä tai useampaa liitteessä lueteltua 
ainetta tai niitä sisältävää seosta, on 
epäilyttävä, on ilmoitettava tästä 
viipymättä sen jäsenvaltion kansalliselle 
yhteyspisteelle, jossa liiketoimi oli 
tarkoitus toteuttaa, ja jos mahdollista, 
ilmoitettava asiakkaan henkilöllisyys.

Or. fr

Tarkistus 52
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijoiden, joilla on syytä 
epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee 
yhtä tai useampaa liitteissä lueteltua ainetta 
tai niitä sisältävää seosta, on epäilyttävä, 
on ilmoitettava tästä viipymättä sen 
jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, 
jossa liiketoimi oli tarkoitus toteuttaa, ja 
jos mahdollista, ilmoitettava asiakkaan 
henkilöllisyys.

3. Talouden toimijoiden, joilla on syytä 
epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee 
yhtä tai useampaa liitteissä lueteltua ainetta 
tai niitä sisältävää seosta, on epäilyttävä, 
on ilmoitettava tästä viipymättä 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille 
(eli lupa- ja lainvalvontaviranomaisille) ja 
sen jäsenvaltion kansalliselle 
yhteyspisteelle, jossa liiketoimi oli 
tarkoitus toteuttaa, ja jos mahdollista, 
ilmoitettava asiakkaan henkilöllisyys.

Or. en

Tarkistus 53
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijoiden, joilla on syytä 
epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee 
yhtä tai useampaa liitteissä lueteltua ainetta 
tai niitä sisältävää seosta, on epäilyttävä, 
on ilmoitettava tästä viipymättä sen 
jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, 
jossa liiketoimi oli tarkoitus toteuttaa, ja 
jos mahdollista, ilmoitettava asiakkaan 
henkilöllisyys.

3. Talouden toimijoiden, joilla on syytä 
epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee 
yhtä tai useampaa liitteissä lueteltua ainetta 
tai niitä sisältävää seosta, on epäilyttävä 
ostettavan aineen määrän tai pitoisuuden, 
ostotiheyden, maksutavan tai jonkin 
muun erityisen epätavallisen olosuhteen 
takia, on ilmoitettava tästä riittävän 
ajoissa ja logististen valmiuksiensa 
mukaan sen jäsenvaltion kansalliselle 
yhteyspisteelle, jossa liiketoimi oli 
tarkoitus toteuttaa, ja jos mahdollista, 
ilmoitettava asiakkaan henkilöllisyys.

Or. en

Tarkistus 54
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
kaikista muistakin epäilyttävistä 
liiketoimista, jotka koskevat muita kuin 
luokiteltuja aineita ja niitä sisältäviä 
seoksia.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 55
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Talouden toimijoiden on ilmoitettava Poistetaan.
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kaikista muistakin epäilyttävistä 
liiketoimista, jotka koskevat muita kuin 
luokiteltuja aineita ja niitä sisältäviä 
seoksia.

Or. en

Tarkistus 56
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
kaikista muistakin epäilyttävistä 
liiketoimista, jotka koskevat muita kuin 
luokiteltuja aineita ja niitä sisältäviä 
seoksia.

4. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
kaikista muistakin epäilyttävistä 
liiketoimista, jotka koskevat muita kuin 
luokiteltuja aineita ja niitä sisältäviä 
seoksia, tässä asetuksessa esitetyn 
epäilyttävän liiketoimen määritelmän 
mukaisesti sekä kansallisissa 
säännöksissä määriteltävien epäilyttäviä 
liiketoimia koskevien menettelyjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 57
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
myös huomattavista liitteissä lueteltujen 
aineiden ja niitä sisältävien seosten 
varkauksista sen jäsenvaltion kansalliselle 
yhteyspisteelle, jossa varkaus tapahtui.

5. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
myös liitteessä lueteltujen aineiden ja niitä 
sisältävien seosten varkauksista sekä 
huomattavista katoamisista sen 
jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, 
jossa varkaus tai katoaminen tapahtui.

Or. fr
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Perustelu

Ehdotetaan, että lisätään velvoite ilmoittaa paitsi näiden aineiden varkauksista, myös 
katoamisista. Voidaan ajatella, että talouden toimija ei löydä näitä aineita lyhyen tai 
pidemmän ajan kuluessa epäilemättä kuitenkaan varkautta.

Tarkistus 58
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
myös huomattavista liitteissä lueteltujen 
aineiden ja niitä sisältävien seosten 
varkauksista sen jäsenvaltion kansalliselle 
yhteyspisteelle, jossa varkaus tapahtui.

5. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
myös kaikista liitteissä lueteltujen aineiden 
ja niitä sisältävien seosten varkauksista sen 
jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, 
jossa varkaus tapahtui.

Or. en

Tarkistus 59
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kansallisessa yhteyspisteessä 
säilytetään varmassa paikassa ja 
luottamuksellisesti 7 artiklan mukaisesti 
epäilyttävistä liiketoimista saadut tiedot, 
eikä yhteyspiste voi luovuttaa näitä tietoja 
kuin sellaisen toimivaltaisen 
lainvalvontaviranomaisen pyynnöstä, joka 
tutkii terroristitoimintaa tai muuta 
epäiltyä rikosta, jossa käytetään 
räjähteiden lähtöaineita.
Näitä tietoja ei voida käyttää muihin kuin 
ensimmäisessä alakohdassa mainittuihin 
tarkoituksiin.

Or. lt
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Tarkistus 60
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
talouden toimijoiden yhteistyön 
helpottamiseksi, erityisesti muiden kuin 
luokiteltujen aineiden osalta, komissio 
laatii ja päivittää lähtöaineita koskevaa 
pysyvää komiteaa kuultuaan ohjeita 
kemikaalien toimitusketjun avuksi. 
Ohjeisiin sisällytetään erityisesti:

6. Toimivaltaisten viranomaisten ja 
talouden toimijoiden yhteistyön 
helpottamiseksi komissio laatii ja päivittää 
lähtöaineita koskevaa pysyvää komiteaa 
kuultuaan ohjeita kemikaalien 
toimitusketjun avuksi. Ohjeisiin 
sisällytetään erityisesti:

a) tietoja epäilyttävien liiketoimien 
tunnistamisesta ja ilmoittamisesta;

a) tietoja epäilyttävien liiketoimien ja 
huomattavien varkauksien tai 
katoamisten tunnistamisesta ja 
ilmoittamisesta;

b) säännöllisesti päivitettävä luettelo 
muista kuin luokitelluista aineista, jonka 
tarkoituksena on auttaa toimitusketjua 
vapaaehtoisesti valvomaan näillä aineilla 
käytävää kauppaa;
c) muita hyödyllisinä pidettäviä tietoja. b) muita hyödyllisinä pidettäviä tietoja tai 

suosituksia.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään tekstiä sekä ilmoittamisvaatimuksen laajuuden perustana olevia 
oletuksia. Siksi ehdotetaan, että asetusehdotuksesta poistetaan huonosti ymmärrettävissä 
oleva ilmaisu "muut kuin luokitellut aineet". Joko aineet ovat räjähteiden lähtöaineita ja siksi 
vaarallisia, ja niitä on säänneltävä asetusehdotuksen mukaisesti, tai ne eivät ole eikä niihin 
näin ollen ole syytä soveltaa erityismenettelyä.

Tarkistus 61
Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) säännöllisesti päivitettävä luettelo 
muista kuin luokitelluista aineista, jonka 
tarkoituksena on auttaa toimitusketjua 
vapaaehtoisesti valvomaan näillä aineilla 
käytävää kauppaa;

b) säännöllisesti päivitettävä luettelo 
muista kuin luokitelluista aineista, jonka 
tarkoituksena on auttaa toimitusketjua 
valvomaan näillä aineilla käytävää 
kauppaa;

Or. en

Tarkistus 62
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on huolehdittava siitä, että 
6 kohdassa tarkoitettuja ohjeita ja muiden 
kuin luokiteltujen aineiden luetteloa
jaetaan säännöllisesti toimivaltaisen 
viranomaisen sopimaksi katsomalla tavalla 
ohjeiden tavoitteiden mukaisesti.

7. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on huolehdittava siitä, että 
6 kohdassa tarkoitettuja ohjeita jaetaan 
säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen 
sopimaksi katsomalla tavalla ohjeiden 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Tässä artiklassa tarkoitettu 
ilmoittaminen koskee ainoastaan nimeä, 
lupanumeroa, ostettuja tuotteita, 
kauppasummaa ja maksutapaa sekä 
epäilysten syitä, ja tietojen säilyttämisen 
määräaika on 2 vuotta, jos epäilyttävä 
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liiketoimi tai varkaus ei ole johtanut 
tutkimukseen, joka on yhä käynnissä. On 
kiellettyä käsitellä sellaisia henkilötietoja, 
joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys, tai jotka koskevat terveyttä tai 
seksuaalista käyttäytymistä.

Or. en

Tarkistus 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisen luvan 
myöntämisen edellyttämässä 
henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisen luvan 
myöntämisen edellyttämässä 
henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.

Edellä 5 artiklan 6 kohdassa ja 6 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettuihin 
täytäntöönpanopäätöksiin sisältyvillä 
ohjeilla varmistetaan, että
– tiedot luovutetaan ainoastaan 
toimivaltaisille lainvalvontaviranomaisille 
terroristitoiminnan tai muun epäillyn 
räjähteiden lähtöaineiden rikollisen 
väärinkäytön tutkimiseksi;
– lupaviranomainen ilmoittaa 
luvanhaltijoille, että heidän ostonsa 
rekisteröidään ja niistä voidaan 
raportoida eteenpäin, jos niitä pidetään 
epäilyttävinä;
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– epäilyttävä liiketoimi ja sen 
tunnistamiskriteerit määritellään selvästi 
ja konkreettisesti;
– tietosuoja varmistetaan;
– tiedot ovat saatavilla ainoastaan, jos 
niiden tiedoksi saaminen on 
välttämätöntä, ja vastaanottajaluettelo 
julkistetaan;
– rekisteröidyillä on oikeus tutustua omiin 
tietoihinsa ja oikaista tai poistaa niitä 
tarvittaessa, ja että kehitetään 
oikeussuojamenettely.
Ennen näiden ohjeiden laatimista 
kuullaan Euroopan 
tietosuojavaltuutettua.

Or. en

Tarkistus 65
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisen luvan 
myöntämisen edellyttämässä 
henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 artiklan mukaisen liiketoimien 
rekisteröimisen edellyttämässä 
henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.

Or. fr

Perustelu

Korvataan lupienmyöntämisjärjestelmä liiketoimien rekisteröimistä koskevalla järjestelmällä.
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Tarkistus 66
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisen luvan 
myöntämisen edellyttämässä 
henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisen luvan 
myöntämisen edellyttämässä 
henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY sekä 
yleisiä tietosuojaperiaatteita, kuten 
tietojen minimoinnin, käyttötarkoituksen 
rajoittamisen, toissijaisuuden, 
suhteellisuuden ja tarpeellisuuden 
periaatteet, sekä rekisteröidyn oikeutta 
tutustua omiin tietoihinsa sekä oikaista ja 
poistaa niitä.

Or. en

Tarkistus 67
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisen luvan 
myöntämisen edellyttämässä 

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
tämän asetuksen nojalla suoritettu 
henkilötietojen käsittely on direktiivin 
95/46/EY mukaista. Kunkin jäsenvaltion 
on erityisesti huolehdittava, että tämän 
asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisen luvan 
myöntämisen edellyttämässä 
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henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.

henkilötietojen käsittelyssä ja tämän 
asetuksen 6 artiklan mukaisessa 
ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista 
noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.
Tietyntyyppisiä tietoja on kiellettyä kerätä 
ja käsitellä.

Or. lt

Tarkistus 68
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liitteiden muuttaminen Liitteen muuttaminen

Or. fr

Tarkistus 69
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä muutoksia liitteisiin 
delegoiduilla säädöksillä 10, 11 ja 
12 artiklan mukaisesti räjähteiden 
lähtöaineina käytettävien kemiallisten 
aineiden väärinkäytön kehittymisen 
huomioonottamiseksi tai tutkimuksen ja 
testauksen perusteella. Jos on painavat 
perusteet käyttää kiireellistä menettelyä, 
erityisesti jos kotitekoisten räjähteiden 
valmistamiseen käytettävien kemiallisten 
aineiden väärinkäyttöä koskevassa 
riskinarvioinnissa tapahtuu äkillinen 
muutos, sovelletaan 13 artiklaa.

Siirretään komissiolle valta antaa 
räjähteiden lähtöaineina käytettävien 
kemiallisten aineiden väärinkäytön 
kehittymisen huomioonottamiseksi tai 
tutkimuksen ja testauksen perusteella 
tämän asetuksen liitteeseen tehtäviä 
muutoksia koskevia delegoituja säädöksiä
10 artiklan mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön 
järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus.

Tarkistus 70
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan nojalla annettaviin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
13 artiklassa säädettyä menettelyä, kun 
tämä on tarpeen erittäin kiireellisistä 
syistä, erityisesti jos kotitekoisten 
räjähteiden valmistamiseen käytettävien 
kemiallisten aineiden väärinkäyttöä 
koskevassa riskinarvioinnissa tapahtuu 
äkillinen muutos.

Or. fr

Tarkistus 71
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 
9 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Siirretään 9 artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
… päivästä …kuuta …*.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
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päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Valta antaa delegoituja säädöksiä 
myönnetään komissiolle 11 ja 12 artiklassa 
vahvistettavin edellytyksin.

4. Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne vastusta 
säädöstä. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
* EUVL: pyydetään lisäämään tämän 
asetuksen voimaantulopäivämäärä. 

Or. fr

Tarkistus 72
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

Poistetaan.

2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
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säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. fr

Tarkistus 73
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla 

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Tätä ajanjaksoa voidaan 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta pidentää yhdellä kuukaudella.

Poistetaan.

2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
3. Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
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vastustaa kyseistä säädöstä.
4. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. fr

Tarkistus 74
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat
vastustaa delegoitua säädöstä kuuden 
viikon kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Siinä tapauksessa 
säädöksen soveltaminen lakkaa. Säädöstä 
vastustava toimielin esittää syyt, miksi se 
vastustaa delegoitua säädöstä.

2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi
10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua 
säädöstä. Siinä tapauksessa komissio 
kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, 
kun Euroopan parlamentin tai neuvoston 
päätös vastustaa sitä on annettu sille 
tiedoksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön 
järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus.

Tarkistus 75
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla 

Komission teksti Tarkistus

15 artikla
Siirtymäsäännös

Poistetaan.
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Suureen yleisöön kuuluvien on edelleen 
[36 kuukautta asetuksen antamisen 
jälkeen] asti saatava pitää hallussaan ja 
käyttää liitteessä I lueteltuja aineita tai 
niiden seoksia pitoisuuksina, jotka 
ylittävät liitteessä I asetetut raja-arvot.

Or. fr

Perustelu

Siirtymäsäännökselle ei ole enää perusteita, jos lupajärjestelmästä luovutaan, kuten tässä 
ehdotetaan. Voidaan lisäksi kysyä, mitä tapahtuu säädetyn 36 kuukauden määräajan jälkeen: 
Onko suureen yleisöön kuuluvien palautettava (kenelle?) edellä tarkoitetut aineet? Onko 
heidän edellytettävä tältä taholta lupaa? Aikovatko viranomaiset todella tarkistaa, 
säilyttävätkö luonnolliset henkilöt ilman lupaa edellä tarkoitettuja aineita, jotka on hankittu 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa?

Tarkistus 76
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen 
[5 vuoden kuluttua sen antamisesta].

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen 
[4 vuoden kuluttua sen antamisesta].

Or. en

Tarkistus 77
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen 
[5 vuoden kuluttua sen antamisesta].

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen 
... päivänä ...kuuta ...*. Kun asetusta 
tarkastellaan uudelleen, on arvioitava sen 
tehokkuutta ja sen vaikutuksia 
perusoikeuksiin.
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 EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä 5 vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. lt

Tarkistus 78
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

Aineen nimi ja 
CAS RN -numero 
(Chemical 
Abstracts Service 
Registry Number)

Pitoisuus 
vähintään

Yhdistetyn 
nimikkeistön 
(CN) 28 tai 
29 ryhmän 
1 huomautuksen 
vaatimukset 
täyttävän erillisen 
kemiallisesti 
määritetyn 
yhdisteen 
yhdistetyn 
nimikkeistön 
koodi (CN-koodi) 
{ks. 30 päivänä 
syyskuuta 2009 
annettu asetus 
(EY) 
N:o 948/2009, 
EUVL L 287, 
31.10.2009}

Sellaisen seoksen 
tai valmisteen 
yhdistetyn 
nimikkeistön 
(CN) koodi, jossa 
ei ole ainesosia 
(esim. elohopeaa, 
maa-
jalometalleja, 
harvinaisia 
maametalleja tai 
radioaktiivisia 
aineita), joiden 
perusteella se 
voitaisiin 
luokitella 
johonkin toiseen 
CN-koodiin {ks. 
30 päivänä 
syyskuuta 2009 
annettu asetus 
(EY) 
N:o 948/2009, 
EUVL L 287, 
31.10.2009} 

Vetyperoksidi 
(CAS RN 7722-
84-1) 

12 paino-% 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometaani 30 paino-% 2904 20 00 3824 90 97
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(CAS RN 75-52-
5) 

Typpihappo 
(CAS RN 7697-
37-2) 

3 paino-% 2808 00 00 3824 90 97

Kaliumkloraatti 
(CAS RN 3811-
04-9) 

40 paino-% 2829 19 00 3824 90 97

Kalium-
perkloraatti (CAS 
RN 7778-74-7),

40 paino-% 2829 90 10 3824 90 97

Natriumkloraatti 
(CAS RN 7775-
09-9) 

40 paino-% 2829 11 00 3824 90 97

Natrium-
perkloraatti (CAS 
RN 7601-89-0)

40 paino-% 2829 90 10 3824 90 97

Ammonium-
nitraatti (CAS RN 
6484-52-2) 

typpipitoisuus 
ammonium-
nitraatista 
laskettuna 
16 paino-
prosenttia

3102 30 10 
(vesiliuoksena)
3102 30 90 
(muussa 
muodossa)

3824 90 97

Tarkistus

Aineen nimi ja 
CAS RN -numero 
(Chemical 
Abstracts Service 
Registry Number)

Yhdistetyn 
nimikkeistön 
(CN) 28 tai 
29 ryhmän 
1 huomautuksen 
vaatimukset 
täyttävän erillisen 
kemiallisesti 
määritetyn 
yhdisteen 
yhdistetyn 
nimikkeistön 
koodi (CN-koodi) 
{ks. 30 päivänä 
syyskuuta 2009 
annettu asetus 
(EY) N:o 
948/2009, EUVL 
L 287, 
31.10.2009}

Sellaisen seoksen 
tai valmisteen 
yhdistetyn 
nimikkeistön 
(CN) koodi, jossa 
ei ole ainesosia 
(esim. elohopeaa, 
maa-
jalometalleja, 
harvinaisia 
maametalleja tai 
radioaktiivisia 
aineita), joiden 
perusteella se 
voitaisiin 
luokitella 
johonkin toiseen 
CN-koodiin {ks. 
30 päivänä 
syyskuuta 2009 
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annettu asetus 
(EY) N:o 
948/2009, 
EUVL L 287, 
31.10.2009} 

Vetyperoksidi 
(CAS RN 7722-
84-1), kun sen 
pitoisuus on 
vähintään 
12 paino-%

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometaani 
(CAS RN 75-52-
5), kun sen 
pitoisuus on 
vähintään
 20 paino-%

2904 20 00 3824 90 97

Typpihappo 
(CAS RN 7697-
37-2), kun sen 
pitoisuus on 
vähintään
3 paino-%

2808 00 00 3824 90 97

Kaliumkloraatti 
(CAS RN 3811-
04-9), kun sen 
pitoisuus on 
vähintään
40 paino-%

2829 19 00 3824 90 97

Kalium-
perkloraatti (CAS 
RN 7778-74-7), 
kun sen pitoisuus 
on vähintään
40 paino-%

2829 90 10 3824 90 97

Natrium-
perkloraatti (CAS 
RN 7601-89-0), 
kun sen pitoisuus 
on vähintään
40 paino-%

2829 90 10 3824 90 97

Ammonium-
nitraatti (CAS RN 
6484-52-2), kun 
sen
typpipitoisuus 
ammonium-
nitraatista 

3102 30 10 
(vesiliuoksena)
3102 30 90 
(muussa 
muodossa)

3824 90 97
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laskettuna on 
vähintään 
16 painoprosenttia
Heksamiini (CAS 
RN 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Rikkihappo (CAS 
RN 7664-93-9), 
kun sen pitoisuus 
on vähintään 
30 paino-%

2807 00 10 3824 90 97

Nitrometaani 
(CAS RN 67-64-
1), kun sen 
pitoisuus on 
vähintään 
95 paino-%

2914 11 00 3824 90 97

Kaliumnitraatti 
(CAS 7757-79-1), 
kun sen 
typpipitoisuus 
kaliumnitraatista 
laskettuna on 
vähintään 
5 painoprosenttia

2834 21 00 3824 90 97

Natriumnitraatti 
(CAS RN 7631-
99-4), kun sen 
typpipitoisuus 
natrium-
nitraatista 
laskettuna on 
vähintään 
5 painoprosenttia

3102 50 10 
(luonnollinen)
3102 50 90 (muu 
kuin 
luonnollinen)

3824 90 97
3824 90 97

Kalsiumnitraatti 
(CAS RN 10124-
37-5), kun sen 
typpipitoisuus 
kalsiumnitraatis-
ta laskettuna on 
vähintään 
5 painoprosenttia

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Perustelu

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

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

Tarkistus 79
Véronique Mathieu

Ehdotus asetukseksi
Liite 2

Komission teksti

LIITE II
Aineet (sellaisinaan tai seoksissa), joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on 
ilmoitettava
Yhdistetyn nimikkeistön 
(CN) 28 ryhmän 
1 huomautuksen, 
29 ryhmän 
1 huomautuksen tai 
31 ryhmän 
1 huomautuksen 
b alakohdan vaatimukset 
täyttävän erillisen 
kemiallisesti määritetyn 
yhdisteen yhdistetyn 
nimikkeistön koodi (CN-
koodi){ ks. 30 päivänä 
syyskuuta 2009 annettu 
asetus (EY) 
N:o 948/2009, EUVL 
L 287, 31.10.2009}

Yhdistetyn nimikkeistön 
(CN) 28 ryhmän 
1 huomautuksen, 
29 ryhmän 
1 huomautuksen tai 
31 ryhmän 
1 huomautuksen 
b alakohdan vaatimukset 
täyttävän erillisen 
kemiallisesti määritetyn 
yhdisteen yhdistetyn 
nimikkeistön koodi (CN-
koodi) ks. 30 päivänä 
syyskuuta 2009 annettu 
asetus (EY) 
N:o 948/2009, EUVL 
L 287, 31.10.2009

Sellaisen seoksen tai 
valmisteen yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodi, 
jossa ei ole sellaisia 
ainesosia (esim. 
elohopeaa, maa-
jalometalleja, harvinaisia 
maametalleja tai 
radioaktiivisia aineita), 
joiden perusteella se 
voitaisiin luokitella 
johonkin toiseen CN-
koodiin {ks. 30 päivänä 
syyskuuta 2009 annettu 
asetus (EY) N:o 
948/2009, EUVL L 287, 
31.10.2009}

Heksamiini (CAS RN 
100-97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Rikkihappo (CAS RN 
7664-93-9)

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

2914 11 00 3824 90 97

Kaliumnitraatti (CAS 
7757-79-1);

2834 21 00 3824 90 97

Natriumnitraatti (CAS 
RN 7631-99-4)

3102 50 10 
(luonnollinen)
3102 50 90 (muu kuin 
luonnollinen)

3824 90 97
3824 90 97

Kalsiumnitraatti (CAS 
RN 10124-37-5);

2834 29 80 3824 90 97

Ammoniumkalsium-
nitraatti (CAS RN 15245-
12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Tarkistus

Poistetaan.

Or. fr


