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Módosítás 9
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A prekurzorokkal foglalkozó állandó 
bizottság, amelyet a Bizottság 2008-ban 
hozott létre, különböző robbanóanyag-
prekurzorokat azonosított, amelyek 
terrortámadások elkövetésében esetleg 
felhasználhatónak minősülnek, és 
megfelelő uniós szintű intézkedéseket 
javasolt.

(2) A prekurzorokkal foglalkozó állandó 
bizottság, amelyet a Bizottság 2008-ban 
hozott létre, különböző robbanóanyag-
prekurzorokat azonosított, amelyek 
terrortámadások és más bűncselekmények 
elkövetésében esetleg felhasználhatónak 
minősülnek, és megfelelő uniós szintű 
intézkedéseket javasolt.

Or. lt

Módosítás 10
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A vegyi, biológiai, radiológiai és 
nukleáris (CBRN) biztonság európai 
unióbeli megerősítését célzó, 2010. évi 
cselekvési terv olyan alapokat biztosít, 
amelyeken a tagállamok közötti 
szolidaritás és együttműködés 
alapelveinek kell érvényesülniük, 
valamint gyakorlatilag az összes CBRN-
anyag tekintetében meghatározza a 
koordináció módszerét.  
Következésképpen e rendeletnek 
összhangban kell állnia a cselekvési terv 
vegyi anyagokra vonatkozó részeivel.

Or. en
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Módosítás 11
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mivel irányelv esetén minden egyes 
módosítás nemzeti átültetési intézkedéseket 
tenne szükségessé 27 tagállamban, és 
indokolt, hogy minden gazdasági 
szereplőre azonos szabályok 
vonatkozzanak, helyénvalóbb a jogi 
aktusok közül rendelettel szabályozni a 
robbanóanyag-prekurzorok forgalomba 
hozatalát és felhasználását.

(5) Mivel irányelv esetén minden egyes 
módosítás nemzeti átültetési intézkedéseket 
tenne szükségessé 27 tagállamban, és 
indokolt, hogy minden gazdasági 
szereplőre azonos szabályok 
vonatkozzanak, helyénvalóbb a jogi 
aktusok közül rendelettel szabályozni a 
robbanóanyag-prekurzorokkal 
kapcsolatos tranzakciókat.

Or. fr

Indokolás

Nem a robbanóanyag-prekurzorok felhasználása, hanem a prekurzorokkal kapcsolatos 
tranzakciók kerülnek szabályozásra.

Módosítás 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az engedélyezési rendszer és a 
gyanús tranzakciók jelentésére vonatkozó 
kötelezettség lehetővé teszi a gazdasági 
szereplők számára, hogy továbbra is 
kereskedjenek az összes prekurzorral, ami 
korlátozza a vállalkozás szabadságára 
gyakorolt hatást.

Or. en

Módosítás 13
Véronique Mathieu
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A házilag készített robbanóanyagok 
megbízhatóságát és hatóerejét csökkenteni 
kell az egyes anyagokra vonatkozó 
koncentrációs küszöbök megállapításával. 
Indokolt, hogy a lakossági fogyasztók 
csak akkor használhassák fel ezeket az 
anyagokat a meghatározott küszöbök 
fölötti koncentrációban, ha erre 
engedéllyel rendelkeznek, és az ilyen 
anyagokat csak az engedéllyel 
rendelkezőknek szolgáltassák ki

törölve

Or. fr

Indokolás

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.

Módosítás 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásának és felhasználásának 
biztonságát javítaná a koncentrációs 
küszöböt meghaladó vegyi anyagok 
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eladásának olyan felhasználókra történő 
korlátozása, akik igazolni tudják, hogy 
jogos szükségletük fűződik a vegyi anyag 
felhasználásához.

Or. en

Módosítás 15
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Mivel aránytalan lenne megtiltani a 
robbanóanyag-prekurzorok szakmai 
tevékenység során történő felhasználását, 
indokolt, hogy a robbanóanyag-
prekurzorok behozatalára, forgalomba 
hozatalára és felhasználására vonatkozó 
intézkedések csak a lakossági 
fogyasztókra legyenek alkalmazandók.

(7) Mivel aránytalan lenne megtiltani a 
robbanóanyag-prekurzorok forgalomba 
hozatalát és felhasználását, olyan 
intézkedéseket kell hozni, amelyek a vegyi 
anyagok teljes ellátási láncában növelik a 
biztonságot. A kizárólag ezen anyagok 
végfelhasználóira vonatkozó intézkedések 
nem teszik lehetővé e rendelet 
célkitűzéseinek maradéktalan 
megvalósítását.

Or. fr

Indokolás

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.
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Módosítás 16
Juozas Imbrasas

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tüzelőanyag-tablettákban felhasznált 
hexaminra vonatkozó koncentrációs 
küszöbök megállapítása technikailag nem 
lehetséges. Intézkedéseket kell elfogadni a 
hexamin tüzelőanyag-tablettákra, valamint 
a biztonságos és megfelelő alternatívákkal 
nem rendelkező egyéb prekurzorokra 
vonatkozó, kiskereskedelmi szintű gyanús 
tranzakciók jelentésének megkönnyítésére.

(8) A tüzelőanyag-tablettákban felhasznált 
hexaminra vonatkozó koncentrációs 
küszöbök megállapítása technikailag nem 
lehetséges. Intézkedéseket kell elfogadni a 
hexamin tüzelőanyag-tablettákra, valamint 
a biztonságos és megfelelő alternatívákkal 
nem rendelkező egyéb prekurzorokra 
vonatkozó, kiskereskedelmi szintű lopások 
vagy gyanús tranzakciók jelentésének 
megkönnyítésére.

Or. lt

Módosítás 17
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az egyszerűsítés érdekében indokolt 
az ammónium-nitrátra vonatkozó fennálló 
rendelkezéseket e rendeletbe felvenni, és a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló 
1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete 
58. tételének 2. és 3. pontját törölni.

törölve

Or. fr

Indokolás

A REACH rendelettel való összhangot szolgáló módosítás.
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Módosítás 18
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E rendelet személyes adatok 
feldolgozását, és gyanús tranzakciók esetén 
harmadik személyekkel való további 
közlését írja elő. Ez a feldolgozás a 
magánélet védelméhez és a személyes 
adatok védelméhez fűződő alapvető jogba 
történő komoly beavatkozást jelent. A 
személyes adatok e rendelet keretében 
megvalósuló feldolgozására a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkalmazandó. Ennek 
megfelelően biztosítani kell a személyes 
adatok védelméhez fűződő alapvető jog 
megfelelő védelmét azon egyének 
esetében, akiknek a személyes adatait e 
rendelet rendelkezéseinek alkalmazása 
során feldolgozzák, így különösen a 
személyes adatok engedélyezéssel és a 
gyanúsnak ítélt tranzakciók jelentésével 
járó feldolgozását illetően.

(11) E rendelet személyes adatok 
feldolgozását, és gyanús tranzakciók esetén 
harmadik személyekkel való további 
közlését írja elő. Ez a feldolgozás a 
magánélet védelméhez és a személyes 
adatok védelméhez fűződő alapvető jogba 
történő komoly beavatkozást jelent. A 
személyes adatok e rendelet keretében 
megvalósuló feldolgozására a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alkalmazandó. Ennek 
megfelelően biztosítani kell a személyes 
adatok védelméhez fűződő alapvető jog 
megfelelő védelmét azon egyének 
esetében, akiknek a személyes adatait e 
rendelet rendelkezéseinek alkalmazása 
során feldolgozzák, így különösen a 
személyes adatok tranzakciók
nyilvántartásával és a gyanúsnak ítélt 
tranzakciók jelentésével járó feldolgozását 
illetően.

Or. fr

Indokolás

A módosítás az engedélyek kiállításán alapuló rendszert a robbanóanyag-prekurzorokat 
érintő összes tranzakció nyilvántartásának rendszerével váltja fel.

Módosítás 19
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek
módosítása céljából.

(13) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően – a 
vegyi anyagok robbanóanyag-
prekurzorokként történő felhasználásával 
kapcsolatos visszaélések tekintetében 
bekövetkező fejlemények figyelembevétele 
érdekében vagy kutatások és kísérletek 
alapján – jogi aktusokat fogadjon el e 
rendelet mellékletének módosítása 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz való 
egyidejű, megfelelő időben és módon 
történő továbbításáról.

Or. fr

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések 
tekintetében a három intézmény között létrejött közös megegyezés alkalmazása. Továbbá 
annak érdekében, hogy a vegyi anyagok egyetlen listán kerüljenek felsorolásra, csak egy 
melléklet maradhat.

Módosítás 20
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a házilag készített 
robbanóanyagok előállításához használható 
vegyi anyagokhoz való lakosság általi 

(14) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a házilag készített 
robbanóanyagok előállításához használható 
vegyi anyagokhoz kapcsolódó tranzakciók 
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hozzáférés korlátozása a tagállamok nem 
tudják megfelelően megvalósítani, hanem 
az a fellépés hatóköre miatt uniós szinten 
jobban elérhető, az Európai Unió a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság 
elvének megfelelően e rendelet nem lépi 
túl a célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

annak érdekében történő felügyeletét, 
hogy ezen anyagokkal ne éljenek vissza, a 
tagállamok nem tudják megfelelően 
megvalósítani, hanem az a fellépés
hatóköre miatt uniós szinten jobban 
elérhető, az Európai Unió a szubszidiaritás 
elvével összhangban intézkedéseket 
fogadhat el. Az arányosság elvének 
megfelelően e rendelet nem lépi túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. fr

Indokolás

Bár e rendelet hatálybalépésének következtében a mellékletben felsorolt anyagok nem 
feltétlenül szükséges felhasználása csökkenhet a lakosság körében, a rendelet célja nem a 
„hozzáférés korlátozása”, mivel ezen anyagokat széles körben alkalmazzák. Ugyanakkor az 
eladásokat és következésképpen az ezekhez az anyagokhoz kapcsolódó tranzakciókat 
ellenőrizni kell.

Módosítás 21
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet összehangolt szabályokat állapít 
meg azon anyagok vagy keverékek piaci
forgalomba hozatalára vonatkozóan, 
amelyek robbanóanyagok jogellenes 
előállításához használhatók fel, annak 
érdekében, hogy korlátozza ezek 
hozzáférhetőségét a lakossági fogyasztók 
számára.

E rendelet összehangolt szabályokat állapít 
meg azon anyagok vagy keverékek 
forgalomba hozatalára, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó tranzakciók 
ellenőrzésére és felügyeletére
vonatkozóan, amelyek robbanóanyagok 
jogellenes előállításához használhatók fel.

Or. fr

Indokolás

A rendeletnek az összes (lakossági és szakmai célból folytatott) tranzakcióra ki kell terjednie.
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Módosítás 22
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E rendelet a mellékletekben felsorolt 
anyagokra és az ilyen anyagokat tartalmazó 
keverékekre alkalmazandó.

1. E rendelet a mellékletben felsorolt 
anyagokra és az ilyen anyagokat tartalmazó 
keverékekre alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Tudományosan nem indokolható két különböző lista létrehozása. A 2. mellékletben felsorolt 
termékek veszélyessége bizonyított, de nem szerepelnek az 1. mellékletben, mivel esetükben 
nem lehetett olyan koncentrációs küszöböt meghatározni, amely alatt veszélytelenségük 
igazolható lett volna. Ezért, mivel nem tilthatók be, ezekre az anyagokra – meglepő módon –
kevésbé szigorú rendelkezések vonatkoznak, mint az 1. mellékletben szereplőkre.

Módosítás 23
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fegyveres erők vagy a bűnüldöző 
szervek által használt, a mellékletekben
felsorolt anyagok és az ilyen anyagokat 
tartalmazó keverékek.

c) a fegyveres erők vagy a bűnüldöző 
szervek által használt, a mellékletben
felsorolt anyagok és az ilyen anyagokat 
tartalmazó keverékek.

Or. fr

Módosítás 24
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „felhasználás”:  bármely feldolgozás, 
összeállítás, tárolás, kezelés, keverés, 
árucikk előállítása és minden egyéb 
felhasználás;

törölve

Or. fr

Módosítás 25
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „lakossági fogyasztó”: az a természetes 
személy, aki kereskedelmi, ipari vagy 
szakmai tevékenységétől eltérő célok 
érdekében jár el;

törölve

Or. fr

Módosítás 26
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletekben 
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha alapos okkal feltételezhető, 
hogy az anyagot vagy a keveréket házilag 
készített robbanóanyag előállítására 
szánják;

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletekben 
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha rendelkezésre áll olyan 
információ, felmerül olyan gyanú, vagy 
alapos okkal feltételezhető, hogy az 
anyagot vagy a keveréket robbanóanyag
törvénytelen előállítására vagy más 
törvényellenes célra – például harmadik 
félnek történő átadásra – szánják; e 
rendeletben uniós szinten kerül 
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meghatározásra, hogy egy tranzakció 
milyen körülmények között tekintendő 
gyanúsnak;

Or. en

Módosítás 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletekben 
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha alapos okkal feltételezhető, 
hogy az anyagot vagy a keveréket házilag 
készített robbanóanyag előállítására 
szánják;

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletekben 
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha alapos okkal feltételezhető, 
hogy az anyagot vagy a keveréket házilag 
készített robbanóanyag előállítására 
szánják, kiváltképp szokatlan mennyisége, 
koncentrációja, összetétele és gyakorisága 
miatt;

Or. en

Módosítás 28
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletekben 
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha alapos okkal feltételezhető, 
hogy az anyagot vagy a keveréket házilag 
készített robbanóanyag előállítására 
szánják;

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletekben 
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha a mennyiség, a 
koncentráció, a tranzakció gyakorisága, a 
fizetés módja vagy a tranzakcióhoz 
kapcsolódó bármely más szokatlan 
körülmény miatt alapos okkal 
feltételezhető, hogy az anyagot vagy a 
keveréket házilag készített robbanóanyag 
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előállítására szánják; minden egyes 
esetben gondosan meg kell vizsgálni, hogy 
fennállnak-e ezek az alapos okok, minden 
tranzakció esetében figyelembe véve az 
adott körülményeket;

Or. en

Módosítás 29
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletekben
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha alapos okkal feltételezhető, 
hogy az anyagot vagy a keveréket házilag 
készített robbanóanyag előállítására 
szánják;

(4) „gyanús tranzakció”: a mellékletben
felsorolt anyagokat vagy ezen anyagokat 
tartalmazó keverékeket érintő bármely 
tranzakció, ha alapos okkal feltételezhető, 
hogy az anyagot vagy a keveréket házilag 
készített robbanóanyag előállítására 
szánják;

Or. fr

Módosítás 30
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „jegyzékben nem szereplő anyag”: 
bármely olyan anyag, amelyet, bár a 
mellékletekben nem szerepel, házilag 
készített robbanóanyagok előállításához 
felhasznált anyagként azonosítottak;

törölve

Or. fr
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Módosítás 31
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy vagy állami 
szerv, vagy ilyen személyek és/vagy 
szervek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon munkák elvégzését, termékek 
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja;

(6) „gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, aki a 
piacon termékeket vagy szolgáltatásokat 
kínál;

Or. fr

Indokolás

A „gazdasági szereplő” meghatározásában törlendők az „állami szerv, vagy ilyen személyek 
és/vagy szervek csoportja, aki, illetve amely a piacon munkák elvégzését [...] kínálja” szavak, 
mivel ezek feleslegesek, hiszen nem tükrözik a valóságot és nem szolgálják a szöveg 
pontosítását.

Módosítás 32
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „mezőgazdasági termelő”: olyan 
természetes vagy jogi személy, illetve 
természetes vagy jogi személyek csoportja 
– tekintet nélkül az ilyen csoport vagy 
tagjainak nemzeti jog szerinti jogállására 
– akinek, illetve amelynek mezőgazdasági 
üzeme a Közösség területén található az 
Európai Unióról szóló szerződés 52. 
cikkében meghatározottak szerint, és aki, 
illetve amely mezőgazdasági tevékenységet 
folytat;

törölve

Or. fr
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Módosítás 33
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „mezőgazdasági tevékenység”: 
mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő 
állattartást, valamint a mezőgazdasági 
földterületek jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotának fenntartását az 
1782/2003/EK rendelet 5. cikkében 
meghatározottak szerint;

törölve

Or. fr

Módosítás 34
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben felsorolt anyagok 
vagy az ezen anyagokat tartalmazó 
keverékek nem bocsáthatók lakossági 
felhasználók rendelkezésére, lakossági 
fogyasztók ezeket nem birtokolhatják vagy 
használhatják fel, kivéve, ha a 
rendelkezésre bocsátott formában az 
anyag koncentrációja alacsonyabb az I. 
mellékletben rögzített küszöbnél vagy 
azzal megegyezik.

(1) Minden gazdasági szereplő, aki a 
mellékletben felsorolt anyagokat vagy az 
azokat tartalmazó keverékeket hoz 
forgalomba, köteles nyilvántartásba venni 
a tranzakciókat.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül az I. 
mellékletben felsorolt anyagok vagy az 
ezen anyagokat tartalmazó keverékek 
lakossági felhasználók rendelkezésére 
bocsáthatók, lakossági fogyasztók ezeket 

(2) A tranzakciók nyilvántartásba 
vételéhez kapcsolódó dokumentáció a 
következő információkat tartalmazza:
a) ha a vevő:
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birtokolhatják és felhasználhatják, feltéve, 
ha a lakossági fogyasztó az adott anyag 
vagy anyagot tartalmazó keverék 
megszerzésére jogosító engedélyt mutat 
be, amelyet valamely tagállam illetékes 
hatósága állított ki.

i. jogi személy: megnevezése, 
azonosítószáma és székhelyének címe;
ii. természetes személy: vezeték- és 
keresztneve, születési helye és ideje, 
továbbá lakcíme;
b) az anyag vagy keverék megjelölése a 
koncentráció szintjével együtt; 
c) az anyag vagy keverék mennyisége
d) az eladott anyag vagy keverék 
felhasználása a vevő nyilatkozata szerint;
e) a tranzakció dátuma;
f) a vevő aláírása, illetve jogi személy 
esetén annak a természetes személynek az 
aláírása, valamint vezeték- és keresztneve, 
aki az anyagot vagy keveréket a jogi 
személy nevében és számára átvette.

3. Ha lakossági fogyasztó az I. 
mellékletben felsorolt anyagokat vagy 
ezen anyagokat tartalmazó keverékeket az 
Európai Unió vámterületére kíván 
behozni és a behozni kívánt formában az 
anyag vagy keverék koncentrációja 
meghaladja az I. mellékletben rögzített 
küszöböt, az érintettnek a (2) bekezdésben 
említett engedélyt kell bemutatnia a 
beléptető vámhivatalnál. A (2) bekezdéssel 
összhangban kiállított engedély 
hitelességét vagy helytállóságát illetően 
felmerült kétségek esetén, valamint ha 
további tanácsra van szükség, a 
vámhatóságok felveszik a kapcsolatot az 
adott tagállam által az 5. cikknek 
megfelelően kijelölt, az engedélyek 
kibocsátására illetékes hatóságokkal.

3. A tranzakció során a vevő az anyagot 
vagy keveréket rendelkezésre bocsátó 
gazdasági szereplő számára az alábbi 
dokumentumokat adja át:
a) ha a vevő jogi személy: a jogi 
bejegyzését igazoló, hivatalos 
dokumentumot;
b) ha a vevő természetes személy: a 
személyazonosságát igazoló, hivatalos 
dokumentumot;

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül az 
ammónium-nitrát és az ammónium-
nitrátot tartalmazó keverékek – az I. 
mellékletben rögzítettet meghaladó 
koncentrációban – mezőgazdasági 
termelők rendelkezésére bocsáthatók és 
mezőgazdasági termelők ezeket 
birtokolhatják mezőgazdasági tevékenység 
során műtrágyaként való felhasználás 
céljából.

(4) Az a jogi személy, aki rendszeresen 
ugyanattól a gazdasági szereplőtől szerzi 
be a mellékletben említett anyagot, vagy a 
mellékletben szereplő anyagot tartalmazó 
keveréket, mentesül a (3) bekezdésben 
előírt kötelezettségek alól, amennyiben:
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a) e jogi személy a gazdasági szereplőtől a 
megelőző tizenkét hónap során legalább 
háromszor vásárolt ugyanolyan anyagot 
vagy ugyanolyan keveréket;
b) a gazdasági szereplőnek semmi oka 
sincs azt feltételezni, hogy az anyagot vagy 
keveréket házilag készített robbanóanyag 
előállítására szánják;
c) a gazdasági szereplő biztos abban, hogy 
a vásárolt mennyiség nem szokatlan az 
adott jogi személy esetében.

(5) Az érintett anyagot vagy keveréket a 
(2) bekezdéssel összhangban engedéllyel 
rendelkező lakossági fogyasztó 
rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő 
ellenőrzi az engedélyt és nyilvántartásba 
veszi a tranzakciót.

(5) A tranzakció nyilvántartásba vételére 
vonatkozó dokumentumokat a tranzakció 
naptári évének végétől számított legalább 
[öt éven] keresztül meg kell őrizni. Ezen 
időszak alatt a dokumentumokat az 
illetékes hatóságok kérésére vizsgálat 
céljából haladéktalanul rendelkezésére 
kell bocsátani.

(6) Az I. mellékletben felsorolt anyagokat 
vagy ezen anyagokat tartalmazó 
keverékeket lakossági fogyasztók 
rendelkezésére bocsátani kívánó 
gazdasági szereplőnek, amennyiben a 
rendelkezésre bocsátott formában az 
anyag koncentrációja meghaladja az I. 
mellékletben rögzített küszöböt, a 
csomagoláson egyértelműen fel kell 
tüntetnie, hogy az adott anyag vagy 
keverék megvásárlása, birtoklása vagy 
felhasználása a (2) bekezdésben foglaltak 
szerint engedélyhez kötött.

(6) A tranzakció nyilvántartásba vételére 
vonatkozó dokumentumok képi vagy 
egyéb adathordozó eszközön tárolt 
másolat formájában is megőrizhetők. 
Biztosítani kell, hogy az így tárolt adatok:

a) tartalma és megjelenítése az adatok 
olvasásakor megegyezzen a 
dokumentumokéval, et
b) az (5) bekezdésben meghatározott 
időtartam során mindenkor azonnal 
hozzáférhetők, haladéktalanul 
olvashatóvá tehetők és elektronikus úton 
elemezhetők legyenek.

Or. fr
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Módosítás 35
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha lakossági fogyasztó az I. 
mellékletben felsorolt anyagokat vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékeket az 
Európai Unió vámterületére kíván behozni 
és a behozni kívánt formában az anyag 
vagy keverék koncentrációja meghaladja 
az I. mellékletben rögzített küszöböt, az 
érintettnek a (2) bekezdésben említett 
engedélyt kell bemutatnia a beléptető 
vámhivatalnál. A (2) bekezdéssel 
összhangban kiállított engedély 
hitelességét vagy helytállóságát illetően 
felmerült kétségek esetén, valamint ha 
további tanácsra van szükség, a 
vámhatóságok felveszik a kapcsolatot az 
adott tagállam által az 5. cikknek 
megfelelően kijelölt, az engedélyek 
kibocsátására illetékes hatóságokkal.

3. Ha lakossági fogyasztó az I. 
mellékletben felsorolt anyagokat vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékeket az 
Európai Unió vámterületére kíván behozni 
és a behozni kívánt formában az anyag 
vagy keverék koncentrációja meghaladja 
az I. mellékletben rögzített küszöböt, az 
érintettnek a (2) bekezdésben említett 
engedélyt kell bemutatnia a beléptető 
vámhivatalnál. A (2) bekezdéssel 
összhangban kiállított engedély 
hitelességének vagy helytállóságának
ellenőrzése érdekében a vámhatóságok 
felveszik a kapcsolatot az adott tagállam 
által az 5. cikknek megfelelően kijelölt, az 
engedélyek kibocsátására illetékes 
hatóságokkal.

Or. en

Módosítás 36
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés sérelme nélkül az 
ammónium-nitrát és az ammónium-nitrátot 
tartalmazó keverékek – az I. mellékletben 
rögzítettet meghaladó koncentrációban –
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsáthatók és mezőgazdasági termelők 
ezeket birtokolhatják mezőgazdasági 
tevékenység során műtrágyaként való 
felhasználás céljából.

4. Az (1) bekezdés sérelme nélkül az 
ammónium-nitrát és az ammónium-nitrátot 
tartalmazó keverékek – az I. mellékletben 
rögzítettet meghaladó koncentrációban –
mezőgazdasági termelők rendelkezésére 
bocsáthatók és mezőgazdasági termelők 
ezeket birtokolhatják mezőgazdasági 
tevékenység során műtrágyaként való 
felhasználás céljából. Ugyanakkor a 
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tagállam által kijelölt illetékes hatóságok 
feladata, hogy megfelelően és 
rendszeresen ellenőrizzék, hogy a 
mezőgazdasági termelők törvényesen 
használják az ammónium-nitrátot, és 
hogy az engedélyeket nem használják 
törvénytelen ügyletek vagy 
bűncselekmények leplezésére.

Or. en

Módosítás 37
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E rendelet alkalmazásában a 
tranzakció akkor tekintendő gyanúsnak, 
ha a vásárláskor:
a) az ilyen anyagot vásárló, vagy vásárolni 
készülő lakossági fogyasztó nem akarja 
igazolni magát, illetve nem akarja 
megmutatni engedélyét;
b) a lakossági fogyasztó valamely 
anyagból olyan mennyiséget és/vagy olyan 
koncentrációban vesz, vagy kíván venni, 
amely az adott termék vagy anyag 
esetében szokatlan;
c) a lakossági fogyasztó ilyen anyagok 
szokatlan keverékét vásárolja, vagy készül 
megvenni;
d) az ilyen anyagot vásárló, vagy vásárolni 
készülő lakossági fogyasztó nincs 
tisztában az anyagok végső 
rendeltetésével;
e) az ilyen anyagot vásárló, vagy vásárolni 
készülő lakossági fogyasztó nem tudja 
bizonyítani, hogy tisztában van ezen 
anyagok felhasználásának egyes 
módjaival;
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f) az ilyen anyagot vásárló, vagy vásárolni 
készülő lakossági fogyasztó ragaszkodik a 
számla készpénzben történő 
kiegyenlítéséhez.

Or. en

Módosítás 38
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az érintett anyagot vagy keveréket a (2) 
bekezdéssel összhangban engedéllyel 
rendelkező lakossági fogyasztó 
rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő 
ellenőrzi az engedélyt és nyilvántartásba 
veszi a tranzakciót.

5. Az érintett anyagot vagy keveréket a (2) 
bekezdéssel összhangban engedéllyel 
rendelkező lakossági fogyasztó 
rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő 
ellenőrzi az engedélyt és nyilvántartásba 
veszi a tranzakciót. Amennyiben okkal 
feltételezhető, hogy hamis engedélyek 
kerültek kiállításra, a gazdasági szereplő 
kapcsolatba lép az érintett tagállam 
illetékes hatóságaival és számukra, 
valamint az összes kijelölt bűnüldöző szerv 
számára megfelelő bejelentést tesz. 
Amennyiben a helyzet nem tisztázódik, a 
gazdasági szereplőnek el kell állnia a 
tervezett tranzakciótól. A kiskereskedelem 
feladata, hogy biztosítsa, hogy a 
prekurzorokhoz kapcsolódó 
tranzakciókkal foglalkozó gazdasági 
szereplők megfelelően képzettek és 
tájékozottak legyenek a veszélyek 
tekintetében, és hogy kockázatértékelés 
révén valóban tisztában legyenek a 
kockázatokkal. A kijelölt nemzeti 
hatóságok biztosítják e bekezdés 
előírásainak érvényesítését, valamint adott 
esetben ők indítanak eljárást azon 
gazdasági szereplők ellen, akik nem 
tartják tiszteletben e rendelet előírásait, 
ezért biztonsági szempontból lazán kezelik 
a robbanóanyagok prekurzoraihoz 
kapcsolódó tranzakciókat.
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Or. en

Módosítás 39
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az érintett anyagot vagy keveréket a (2) 
bekezdéssel összhangban engedéllyel 
rendelkező lakossági fogyasztó 
rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő 
ellenőrzi az engedélyt és nyilvántartásba 
veszi a tranzakciót.

5. Az érintett anyagot vagy keveréket a (2) 
bekezdéssel összhangban engedéllyel 
rendelkező lakossági fogyasztó 
rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő 
ellenőrzi az engedélyt és nyilvántartásba 
veszi a tranzakciót. A tagállamok az 
ellenőrzési és nyilvántartási 
kötelezettségek tekintetében minden 
szükséges segítséget megadnak a kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv-knek).

Or. en

Módosítás 40
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok rögzítik a 4. cikk (2) 
bekezdésében előírt engedély megadására 
vonatkozó szabályokat. Az engedély 
megadásáról való döntés során a tagállam 
illetékes hatósága figyelembe veszi 
különösen az anyag szándékolt 
felhasználásának jogszerűségét. Az 
engedély kiadása megtagadható, ha a 
szándékolt felhasználás jogszerűsége 
alapos okkal kétségbe vonható.

törölve

2. Az illetékes hatóság legfeljebb három 
évre korlátozhatja az engedély 
érvényességét vagy kötelezheti az 
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engedélyest arra, hogy időszakonként, de 
legalább háromévente igazolja az 
engedély kibocsátásának alapjául szolgáló 
feltételek folyamatos fennállását. Az 
engedély tartalmazza az érintett anyagok 
megjelölését.
3. Az illetékes hatóságok előírhatják, hogy 
a kérelmezőnek az engedély iránti 
kérelemért díjat kell fizetnie. E díjak nem 
haladhatják meg a kérelem 
feldolgozásával járó költségeket.
4. Az engedélyt az illetékes hatóság 
felfüggesztheti vagy visszavonhatja, ha 
alapos okkal feltételezhető, hogy az 
engedély megadása alapjául szolgáló 
feltételek már nem teljesülnek.
5. Az illetékes hatóság bármely döntése 
elleni jogorvoslat tárgyában, valamint az 
engedély feltételeinek való megfeleléssel 
kapcsolatos bármely vitás ügyben a 
nemzeti jog szerint hatáskörrel rendelkező 
szerv jár el.

Or. fr

Indokolás

A hatóságok által kiállított engedélyek rendszerének megszüntetése.

Módosítás 41
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok rögzítik a 4. cikk (2) 
bekezdésében előírt engedély megadására 
vonatkozó szabályokat. Az engedély 
megadásáról való döntés során a tagállam 
illetékes hatósága figyelembe veszi 
különösen az anyag szándékolt 
felhasználásának jogszerűségét. Az 
engedély kiadása megtagadható, ha a 

1. A tagállamok rögzítik a 4. cikk (2) 
bekezdésében előírt engedély megadására 
vonatkozó szabályokat az (1a) 
bekezdésben említett uniós 
iránymutatásokkal összhangban. Az 
engedély megadásáról való döntés során a 
tagállam illetékes hatósága figyelembe 
veszi különösen az anyag szándékolt 
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szándékolt felhasználás jogszerűsége 
alapos okkal kétségbe vonható.

felhasználásának jogszerűségét. Az 
engedély kiadása megtagadható, ha a 
szándékolt felhasználás jogszerűsége 
alapos okkal kétségbe vonható.

Or. en

Módosítás 42
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A prekurzorokkal foglalkozó állandó 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság meghatározza a 
tevékenységek nemzeti szintű 
engedélyezésének feltételeire vonatkozó 
uniós iránymutatásokat. A Bizottság 
ezekben az iránymutatásokban határozza 
meg az engedélyek technikai részleteit, 
hogy elősegítse azok kölcsönös elismerését 
az összes tagállamban.

Or. en

Módosítás 43
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az összes tagállam létrehozza vagy 
kijelöli azt a hatóságot, amely a lakossági 
fogyasztók engedélyeinek kiállításáért 
felel. E hatóság továbbá felelősséggel 
tartozik a vegyi, biológiai, radiológiai és 
nukleáris biztonság európai unióbeli 
megerősítését célzó cselekvési terv 
végrehajtásáért és ellenőrzi azt.
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Or. en

Módosítás 44
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az engedélyt az illetékes hatóság 
felfüggesztheti vagy visszavonhatja, ha 
alapos okkal feltételezhető, hogy az
engedély megadása alapjául szolgáló 
feltételek már nem teljesülnek.

4. Az engedélyt az illetékes hatóság 
felfüggesztheti vagy visszavonhatja, ha 
okkal feltételezhető, hogy az engedély 
megadása alapjául szolgáló feltételek már 
nem teljesülnek.

Or. en

Módosítás 45
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az engedélyező hatóság biztosítja az 
engedélyt igénylő személyek alapvető 
jogainak tiszteletben tartását, nevezetesen 
hogy etnikai vagy nemi hovatartozásuk, 
vallásuk, szexuális irányultságuk vagy 
koruk miatt ne érje őket hátrányos 
megkülönböztetés.

Or. en

Módosítás 46
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyanús tranzakciók és a lopások 
jelentése

A gyanús tranzakciók, a hiányok és a 
lopások jelentése

Or. fr

Módosítás 47
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A mellékletekben felsorolt anyagokra és 
ezen anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó gyanús tranzakciókat az e 
cikkben foglaltakkal összhangban jelenteni 
kell.

1. A mellékletben felsorolt anyagokra és 
ezen anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó gyanús tranzakciókat az e 
cikkben foglaltakkal összhangban jelenteni 
kell.

Or. fr

Módosítás 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok a gyanús tranzakciók 
jelentésére világosan meghatározott 
telefonszámmal és e-mail címmel 
rendelkező nemzeti kapcsolattartó pontot 
hoznak létre.

2. A tagállamok a gyanús tranzakciók 
jelentésére világosan meghatározott 
telefonszámmal és e-mail címmel 
rendelkező nemzeti kapcsolattartó pontot 
hoznak létre. E kapcsolattartó pontok 
személyzete a bűnüldöző szervek 
alkalmazottai közül kerül ki.

Or. en
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Módosítás 49
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok a gyanús tranzakciók 
jelentésére világosan meghatározott 
telefonszámmal és e-mail címmel 
rendelkező nemzeti kapcsolattartó pontot 
hoznak létre.

2. A tagállamok olyan jogszabályokat 
fogadnak el, amelyek részletesen
meghatározzák a gyanús tranzakciók 
bejelentésekor alkalmazandó eljárásokat.
A tagállamok a gyanús tranzakciók 
jelentésére világosan meghatározott 
telefonszámmal és e-mail címmel 
rendelkező nemzeti kapcsolattartó pontot 
hoznak létre.

Or. en

Módosítás 50
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a gyanús tranzakciók 
jelentésére világosan meghatározott 
telefonszámmal és e-mail címmel 
rendelkező nemzeti kapcsolattartó pontot 
hoznak létre.

(2) A tagállamok a gyanús tranzakciók 
jelentésére világosan meghatározott 
telefonszámmal és e-mail címmel 
rendelkező nemzeti kapcsolattartó pontot 
hoznak létre. Nemzeti kapcsolattartó 
pontnak csak bűnüldöző hatóságot lehet 
kijelölni.

Or. lt

Módosítás 51
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha valamely gazdasági szereplő okkal 
feltételezheti, hogy a mellékletekben
felsorolt egy vagy több anyagra, vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó javasolt tranzakció gyanús 
tranzakciónak tekinthető, ezt 
haladéktalanul – lehetőség szerint az ügyfél 
személyazonosság megjelölésével – jelenti 
azon tagállam nemzeti kapcsolattartó 
pontjának, amely tagállamban a tranzakciót 
kezdeményezték.

3. Ha valamely gazdasági szereplő okkal 
feltételezheti, hogy a mellékletben felsorolt 
egy vagy több anyagra, vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó javasolt tranzakció gyanús 
tranzakciónak tekinthető, ezt 
haladéktalanul – lehetőség szerint az ügyfél 
személyazonosságának megjelölésével –
jelenti azon tagállam nemzeti 
kapcsolattartó pontjának, amely 
tagállamban a tranzakciót kezdeményezték.

Or. fr

Módosítás 52
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha valamely gazdasági szereplő okkal 
feltételezheti, hogy a mellékletekben 
felsorolt egy vagy több anyagra, vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó javasolt tranzakció gyanús 
tranzakciónak tekinthető, ezt 
haladéktalanul – lehetőség szerint az ügyfél 
személyazonosság megjelölésével – jelenti 
azon tagállam nemzeti kapcsolattartó 
pontjának, amely tagállamban a 
tranzakciót kezdeményezték.

3. Ha valamely gazdasági szereplő okkal 
feltételezheti, hogy a mellékletekben 
felsorolt egy vagy több anyagra, vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó javasolt tranzakció gyanús 
tranzakciónak tekinthető, ezt 
haladéktalanul jelenti az illetékes nemzeti 
hatóságoknak (azaz az engedélyező 
hatóságnak és a bűnüldöző szerveknek), 
ideértve – lehetőség szerint az ügyfél 
személyazonosságának megjelölésével –
azon tagállam nemzeti kapcsolattartó 
pontját, amely tagállamban a tranzakciót 
kezdeményezték.

Or. en

Módosítás 53
Cornelis de Jong
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha valamely gazdasági szereplő okkal 
feltételezheti, hogy a mellékletekben 
felsorolt egy vagy több anyagra, vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó javasolt tranzakció gyanús 
tranzakciónak tekinthető, ezt 
haladéktalanul – lehetőség szerint az 
ügyfél személyazonosság megjelölésével –
jelenti azon tagállam nemzeti 
kapcsolattartó pontjának, amely 
tagállamban a tranzakciót kezdeményezték.

3. Ha valamely gazdasági szereplő okkal 
feltételezheti, hogy a mellékletekben 
felsorolt egy vagy több anyagra, vagy ezen 
anyagokat tartalmazó keverékekre 
vonatkozó javasolt tranzakció gyanús 
tranzakciónak tekinthető a mennyiség, a 
koncentráció, a gyakoriság, a fizetés 
módja, vagy a tranzakcióhoz kapcsolódó 
bármely más szokatlan körülmény miatt, 
ezt kellő időben és logisztikai 
kapacitásának megfelelően – lehetőség 
szerint az ügyfél személyazonosságának
megjelölésével – jelenti azon tagállam 
nemzeti kapcsolattartó pontjának, amely 
tagállamban a tranzakciót kezdeményezték.

Or. en

Módosítás 54
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gazdasági szereplők jelentenek 
minden egyéb gyanús tranzakciót, amely 
jegyzékben nem szereplő anyagot vagy 
ilyen anyagot tartalmazó keverékeket 
érint.

törölve

Or. fr

Módosítás 55
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gazdasági szereplők jelentenek 
minden egyéb gyanús tranzakciót, amely 
jegyzékben nem szereplő anyagot vagy 
ilyen anyagot tartalmazó keverékeket 
érint.

törölve

Or. en

Módosítás 56
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gazdasági szereplők jelentenek 
minden egyéb gyanús tranzakciót, amely 
jegyzékben nem szereplő anyagot vagy 
ilyen anyagot tartalmazó keverékeket érint.

4. A gyanús tranzakció e rendeletbeli 
meghatározásával, valamint a gyanús 
tranzakciókra vonatkozó eljárásokat 
nemzeti szinten szabályozó 
rendelkezésekkel összhangban a gazdasági 
szereplők jelentenek minden egyéb gyanús 
tranzakciót, amely jegyzékben nem 
szereplő anyagot vagy ilyen anyagot 
tartalmazó keverékeket érint.

Or. en

Módosítás 57
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A gazdasági szereplők jelentik továbbá a 
mellékletekben felsorolt anyagokat és az 
ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket 
érintő jelentős lopások eseteit azon 
tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, 

5. A gazdasági szereplők jelentik továbbá a 
mellékletben felsorolt anyagokat és az 
ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket 
érintő jelentős lopások és hiányok eseteit 
azon tagállam nemzeti kapcsolattartó 
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ahol a lopásra sor került. pontjának, ahol a lopásra vagy a hiány 
észlelésére sor került.

Or. fr

Indokolás

A lopások mellett azt is jelezni kell, ha egy anyagból hiányt tapasztalnak. Elképzelhető, hogy 
egy gazdasági szereplőnek hosszabb-rövidebb időn át hiánya van egy adott anyagból, de nem 
is gyanakszik lopásra.

Módosítás 58
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A gazdasági szereplők jelentik továbbá a 
mellékletekben felsorolt anyagokat és az 
ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket 
érintő jelentős lopások eseteit azon 
tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, 
ahol a lopásra sor került.

5. A gazdasági szereplők jelentik továbbá a 
mellékletekben felsorolt anyagokat és az 
ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket 
érintő összes lopást azon tagállam nemzeti 
kapcsolattartó pontjának, ahol a lopásra sor 
került.

Or. en

Módosítás 59
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nemzeti kapcsolattartó pont a 7. 
cikkel összhangban biztonságos helyen 
tárolja és bizalmasan kezeli a gyanús 
tranzakciókról kapott információkat, és 
ezeket kizárólag a terrorcselekményeket és 
a robbanóanyag-prekurzorok 
felhasználásával kapcsolatos más 
bűncselekményeket vizsgáló, illetékes 
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bűnüldöző hatóság kérésére adja ki.
Az információk kizárólag az első 
bekezdésben említett célokra 
használhatók.

Or. lt

Módosítás 60
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság az illetékes hatóságok és a 
gazdasági szereplők közötti együttműködés 
elősegítése érdekében, különös tekintettel 
a jegyzékben nem szereplő anyagokra, a 
prekurzorokkal foglalkozó állandó 
bizottsággal való konzultációt követően 
kidolgozza és naprakész állapotba hozza a 
vegyianyag-szállítói láncot segítő 
iránymutatást. Az iránymutatás különösen 
az alábbiakat tartalmazza:

6. A Bizottság az illetékes hatóságok és a 
gazdasági szereplők közötti együttműködés 
elősegítése érdekében a prekurzorokkal 
foglalkozó állandó bizottsággal való 
konzultációt követően kidolgozza és 
naprakész állapotba hozza a vegyianyag-
szállítói láncot segítő iránymutatást. Az 
iránymutatás különösen az alábbiakat 
tartalmazza:

a) információk a tranzakciók ügyletek
felismerését és jelentésének módját 
illetően;

a) információk a gyanús tranzakciók, 
illetve a jelentős lopások és hiányok
felismerését és jelentésének módját 
illetően;

b) a jegyzékben nem szereplő anyagok 
rendszeresen frissített felsorolása, 
amelynek segítségével a szállítói lánc 
önkéntes alapon figyelemmel kísérheti az 
ilyen anyagok kereskedelmét;
c) egyéb hasznosnak ítélt információk. b) egyéb hasznosnak ítélt információk vagy 

ajánlások.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a szöveg és a jelentéstételi követelmény alkalmazási körére vonatkozó 
feltételezések tisztázásához járul hozzá. Ezért javasoljuk a nehezen értelmezhető „a 
jegyzékben nem szereplő anyagok” kifejezés törlését. Az anyagok vagy robbanóanyag-
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prekurzorok, így veszélyesek, tehát a rendelettervezetnek megfelelően szabályozni kell őket, 
vagy nem tartoznak ebbe a körbe, tehát esetükben nem is kell külön szabályokat alkalmazni.

Módosítás 61
Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jegyzékben nem szereplő anyagok 
rendszeresen frissített felsorolása, 
amelynek segítségével a szállítói lánc 
önkéntes alapon figyelemmel kísérheti az 
ilyen anyagok kereskedelmét;

b) a jegyzékben nem szereplő anyagok 
rendszeresen frissített felsorolása, 
amelynek segítségével a szállítói lánc 
figyelemmel kísérheti az ilyen anyagok 
kereskedelmét;

Or. en

Módosítás 62
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok illetékes hatóságai 
gondoskodnak arról, hogy az iránymutatás 
célkitűzéseivel összhangban az illetékes 
hatóságok által megfelelőnek ítélt módon 
sor kerüljön a (6) bekezdésben említett 
iránymutatás és a jegyzékben nem szereplő 
anyagok felsorolásának rendszeres 
terjesztésére.

7. A tagállamok illetékes hatóságai 
gondoskodnak arról, hogy az iránymutatás 
célkitűzéseivel összhangban az illetékes 
hatóságok által megfelelőnek ítélt módon 
sor kerüljön a (6) bekezdésben említett 
iránymutatás rendszeres terjesztésére.

Or. fr

Módosítás 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e cikk szerinti jelentés a névre, az 
engedély számára, a megvásárolt 
cikkekre, a tranzakció mennyiségére, a 
fizetés módjára és a gyanút keltő 
körülményekre korlátozódik, legfeljebb 
kétéves időtartamra, hacsak a gyanús 
tranzakció vagy lopás nyomán nem 
indítottak nyomozást, amely még nem 
zárult le. Tilos az olyan személyes adatok 
feldolgozása, amelyekből következtetni 
lehet a faji vagy etnikai hovatartozásra, a 
politikai nézetekre, a vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre, a 
szakszervezeti tagságra, továbbá az 
egészségi állapotra vagy a szexuális életre.

Or. en

Módosítás 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet az 
e rendelet 4. és 5. cikke szerinti engedélyek 
kibocsátása és a gyanús tranzakciók e 
rendelet 6. cikke szerinti jelentése tesz 
szükségessé, megfeleljen a 95/46/EK 
irányelvnek.

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet az 
e rendelet 4. és 5. cikke szerinti engedélyek 
kibocsátása és a gyanús tranzakciók e 
rendelet 6. cikke szerinti jelentése tesz 
szükségessé, megfeleljen a 95/46/EK 
irányelvnek.

Az 5. cikk (6) bekezdésében és a 6. cikk (6) 
bekezdésében említett végrehajtási 
határozatokban található iránymutatások 
biztosítják a következőket:
– információt kizárólag az illetékes 
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bűnüldözési szervek kaphatnak a 
terrorcselekmények vagy a 
robbanóanyagokkal való törvényellenes 
visszaélés gyanújának kivizsgálása 
céljából;
– az engedélyező hatóság tájékoztatja az 
engedély tulajdonosát arról, hogy 
vásárlásai rögzítésre és gyanú esetén 
bejelentésre kerülnek;
– a gyanús tranzakciók egyértelmű és 
konkrét meghatározását, valamint az 
azonosításukra szolgáló kritériumokat;
– az adatok biztonságát;
– az adatok csak azok számára 
hozzáférhetők, akiknek feltétlenül 
tudomást kell szerezniük róluk, és ezek 
listája nyilvánosságra kerül;
– az adatalanyok adott esetben javítás 
vagy törlés céljából hozzáférnek az 
adatokhoz, és jogorvoslati mechanizmus 
kerül meghatározásra.
Az európai adatvédelmi biztossal 
konzultációra kerül sor az iránymutatások 
kidolgozása előtt.

Or. en

Módosítás 65
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet az 
e rendelet 4. és 5. cikke szerinti engedélyek 
kibocsátása és a gyanús tranzakciók e 

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet a 
tranzakciók az e rendelet 4. cikke szerinti 
nyilvántartásba vétele és a gyanús 
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rendelet 6. cikke szerinti jelentése tesz 
szükségessé, megfeleljen a 95/46/EK 
irányelvnek.

tranzakciók e rendelet 6. cikke szerinti 
jelentése tesz szükségessé, megfeleljen a 
95/46/EK irányelvnek.

Or. fr

Indokolás

Az engedélyek kiállításán alapuló rendszert a tranzakció nyilvántartásba vételének rendszere 
váltja fel.

Módosítás 66
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet az 
e rendelet 4. és 5. cikke szerinti engedélyek 
kibocsátása és a gyanús tranzakciók e 
rendelet 6. cikke szerinti jelentése tesz 
szükségessé, megfeleljen a 95/46/EK 
irányelvnek.

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet az 
e rendelet 4. és 5. cikke szerinti engedélyek 
kibocsátása és a gyanús tranzakciók e 
rendelet 6. cikke szerinti jelentése tesz 
szükségessé, megfeleljen a 95/46/EK 
irányelvnek, valamint az 
adatminimalizálás, a célkorlátozás, a 
szubszidiaritás, illetve az arányosság és 
szükségesség általános adatvédelemi 
elveinek, továbbá hogy teljesítse az 
adatalanyok hozzáféréssel, helyesbítéssel 
és törléssel kapcsolatos jogainak 
tiszteletben tartására vonatkozó előírást.

Or. en

Módosítás 67
Rolandas Paksas
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Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel18. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet az 
e rendelet 4. és 5. cikke szerinti engedélyek 
kibocsátása és a gyanús tranzakciók e 
rendelet 6. cikke szerinti jelentése tesz 
szükségessé, megfeleljen a 95/46/EK 
irányelvnek.

A tagállamok biztosítják, hogy a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása összhangban álljon a 
95/46/EK irányelvvel. A tagállamok így 
különösen azt biztosítják, hogy a 
személyes adatok feldolgozása, amelyet az 
e rendelet 4. és 5. cikke szerinti engedélyek 
kibocsátása és a gyanús tranzakciók e 
rendelet 6. cikke szerinti jelentése tesz 
szükségessé, megfeleljen a 95/46/EK 
irányelvnek. Tilos a különleges adatok 
gyűjtése és feldolgozása.

Or. lt

Módosítás 68
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mellékletek módosítása A melléklet módosítása

Or. fr

Módosítás 69
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a vegyi anyagokkal 
robbanóanyag-prekurzorok céljára való 
visszaélések terén mutatkozó fejlemények 
figyelembevétele érdekében, vagy 

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a vegyi anyagokkal robbanóanyag-
prekurzorok céljára való visszaélések terén 
mutatkozó fejlemények figyelembevétele 
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kutatások és kísérletek alapján a 10., 11. és 
12. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján a mellékletekre 
vonatkozó módosításokat fogadhat el.
Rendkívül sürgős esetben, így különösen a 
kockázatértékelésben a vegyi anyagokkal a 
házilag készített robbanóanyagok 
előállítása céljából való visszaélést illetően 
bekövetkező hirtelen változás esetén a 13. 
cikket kell alkalmazni.

érdekében vagy kutatások és kísérletek 
alapján a 10. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhasson el e rendelet mellékletének 
módosítása céljából.

Or. fr

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések 
tekintetében a három intézmény között létrejött közös megegyezés alkalmazása.

Módosítás 70
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívül sürgős esetben, így különösen 
a kockázatértékelésben a vegyi 
anyagokkal a házilag készített 
robbanóanyagok előállítása céljából való 
visszaélést illetően bekövetkező hirtelen 
változás esetén az e cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusokra a 13. cikkben előírt eljárást kell 
alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 71
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikkben említett, felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskört határozatlan időre 
ruházzák a Bizottságra.

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság …*-ától határozatlan 
időre felhatalmazást kap a 9. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a 
benne megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően azonnal és
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit a 11. és a 12. cikk határozza 
meg.

(5) A 9. cikknek megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
csak akkor léphetnek hatályba, ha sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel ellenük kifogást az azt követő két 
hónapon belül, hogy a Bizottság értesítette 
őket a jogi aktusról, illetve ha ezen 
határidő lejárta előtt mind az Európai 
Parlament, mind pedig a Tanács 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
* HL: kérjük az e rendelet 
hatálybalépésének megfelelő dátumot 
beilleszteni. 

Or. fr
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Módosítás 72
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikkben 
említett felhatalmazást.

törölve

2. Annak az intézménynek, amely belső 
eljárást indított annak eldöntésére, hogy 
vissza szándékozik-e vonni a 
felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy 
a végső határozat meghozatalát 
megelőzően ésszerű időn belül 
tájékoztassa arról a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve a visszavonás 
tárgyát képező felhatalmazást, valamint a 
visszavonás lehetséges indokait.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul, vagy az abban megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A
határozat nem érinti a felhatalmazáson 
alapuló, már hatályban lévő jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. fr

Módosítás 73
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés 

törölve
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időpontjától kezdődő két hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időszak egy hónappal meghosszabbodik.
2. Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az 
aktus az abban megállapított időpontban 
lép hatályba.
3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 
lehet hirdetni és az aktus hatályba léphet, 
ha az Európai Parlament és a Tanács ezt 
az időpontot megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást.
4. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, a szóban 
forgó jogi aktus nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megjelöli kifogásának indokait.

Or. fr

Módosítás 74
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés időpontjától kezdődő hat hetes 
határidőn belül kifogást emelhet a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Ebben az esetben a jogi aktus a 
továbbiakban nem alkalmazandó. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
10. cikk (5) bekezdésében említett eljárás 
szerint kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen. Ilyen esetben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogásáról szóló határozatról való 
értesítést követően a Bizottság 
haladéktalanul visszavonja az érintett 
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megjelöli kifogásának indokait. jogszabályt.

Or. fr

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések 
tekintetében a három intézmény között létrejött közös megegyezés alkalmazása.

Módosítás 75
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk
Átmeneti rendelkezések

törölve

Az I. mellékletben felsorolt anyagok vagy 
ezen anyagok keverékeinek az I. 
mellékletben rögzített koncentrációs 
küszöbök fölött lakossági felhasználók 
általi birtoklása és felhasználása [az 
elfogadástól számított 36 hónapig] 
továbbra is megengedett.

Or. fr

Indokolás

Nincs szükség átmeneti rendelkezésekre, ha a javasoltaknak megfelelően eltörlik az 
engedélyezési rendszert. Feltehetjük továbbá a kérdést, hogy milyen következmények várhatók 
a 36 hónapos határidő leteltével: a lakosságnak kell majd az érintett anyagokról jelentést 
tennie (kinek?)? Engedélyt kell majd kérniük? A hatóságok valóban megvizsgálják majd, hogy 
az engedéllyel nem rendelkező természetes személyek birtokolnak-e ezen rendelet 
hatálybalépése előtt vásárolt, e rendeletben szabályozott anyagot?

Módosítás 76
Jan Mulder

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet [az elfogadástól számított 5 év
elteltével] felül kell vizsgálni.

E rendeletet [az elfogadástól számított 4 év
elteltével] felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 77
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet [az elfogadástól számított 5 év 
elteltével] felül kell vizsgálni.

E rendeletet ...* felül kell vizsgálni. A 
felülvizsgálat során értékelni kell e 
rendelet hatékonyságát és az alapvető 
jogokra gyakorolt hatását.

 HL szíveskedjenek a dátumot 
beilleszteni: öt évvel e rendelet elfogadását 
követően.

Or. lt

Módosítás 78
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Az anyag 
megnevezése és 
Chemical 
Abstracts Service 
nyilvántartási 
száma (CAS-
szám)

Minimális jelen 
lévő mennyiség

Kombinált 
Nómenklatúra 
(KN) kód a KN 
28., illetve 29. 
árucsoportjához 
tartozó 1. 
megjegyzés 
követelményeine

Kombinált 
Nómenklatúra 
(KN) kód a más 
KN-kód szerinti 
besorolást 
indokoló 
alkotórészt (pl. 
higany, 
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k megfelelő, 
önálló, vegyileg 
meghatározott 
vegyületek 
esetében {lásd a 
2009. szeptember 
30-i 948/2009/EK 
rendeletet, HL L 
287., 
2009.10.31.}

nemesfémek vagy 
ritkaföldfémek, 
radioaktív 
anyagok) nem 
tartalmazó 
keverék vagy 
készítmény 
esetében {lásd a 
2009. szeptember 
30-i 948/2009/EK 
rendeletet, HL L 
287., 
2009.10.31.} 

Hidrogén-peroxid 
(CAS-szám: 
7722-84-1) 

12 % (m/m) 2847 00 00 3824 90 97

(CAS-szám: 75-
52-5) 30 % (m/m) 2904 20 00 3824 90 97

(CAS-szám: 
7697-37-2) 3 % (m/m) 2808 00 00 3824 90 97

Kálium-klorát 
(CAS-szám: 
3811-04-9) 

40 % (m/m) 2829 19 00 3824 90 97

Kálium-perklorát 
(CAS-szám: 
7778-74-7)

40 % (m/m) 2829 90 10 3824 90 97

Nátrium-klorát 
(CAS-szám: 
7775-09-9) 

40 % (m/m) 2829 11 00 3824 90 97

Nátrium-perklorát 
(CAS-szám: 
7601-89-0)

40 % (m/m) 2829 90 10 3824 90 97

Ammónium-nitrát 
(CAS-szám: 
6484-52-2) 

Az ammónium-
nitrátra számítva 
16 tömegszázalék 
nitrogén

3102 30 10 (vizes 
oldatban)
3102 30 90 (más)

3824 90 97

Módosítás

Az anyag 
megnevezése és 
Chemical 
Abstracts Service 
nyilvántartási 
száma (CAS-

Kombinált 
Nómenklatúra 
(KN) kód a KN 
28., illetve 29. 
árucsoportjához 
tartozó 1. 

Kombinált 
Nómenklatúra 
(KN) kód a más 
KN-kód szerinti 
besorolást 
indokoló 
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szám) megjegyzés 
követelményeine
k megfelelő, 
önálló, vegyileg 
meghatározott 
vegyületek 
esetében {lásd a 
2009. szeptember 
30-i 948/2009/EK 
rendeletet, HL L 
287., 
2009.10.31.}

alkotórészt (pl. 
higany, 
nemesfémek vagy 
ritkaföldfémek, 
radioaktív 
anyagok) nem 
tartalmazó 
keverék vagy 
készítmény 
esetében {lásd a 
2009. szeptember 
30-i 948/2009/EK 
rendeletet, HL L 
287., 
2009.10.31.} 

Hidrogén-peroxid 
(CAS-szám: 
7722-84-1), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
12%-ot (m/m).

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometán 
(CAS-szám: 75-
52-5), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
20%-ot 
(térfogat%)

2904 20 00 3824 90 97

Salétromsav 
(CAS-szám: 
7697-37-2), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
3%-ot (m/m).

2808 00 00 3824 90 97

Kálium-klorát 
(CAS-szám: 
3811-04-9), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
40%-ot (m/m).  

2829 19 00 3824 90 97

Kálium-perklorát 
(CAS-szám: 
7778-74-7), ha a 
minimális jelen 

2829 90 10 3824 90 97
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lévő mennyiség 
meghaladja a 
40%-ot (m/m).  
Nátrium-perklorát 
(CAS-szám: 
7601-89-0), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
40%-ot (m/m).

2829 90 10 3824 90 97

Ammónium-nitrát 
(CAS-szám: 
6484-52-2), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja az 
ammónium-
nitrátból 
származó 16 
tömegszázaléknyi 
nitrogént

3102 30 10 (vizes 
oldatban)
3102 30 90 (más)

3824 90 97

Hexamin (CAS-
szám: 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Kénsav (CAS-
szám: 7664-93-
9), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
30%-ot (m/m).

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (CAS-
szám: 67-64-1), 
ha a minimális 
jelen lévő 
mennyiség 
meghaladja a 
95%-ot (m/m).

2914 11 00 3824 90 97

Kálium-nitrát 
(CAS-szám: 
7757-79-1), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
kálium-nitrátból 
származó 5 
tömegszázaléknyi 
nitrogént

2834 21 00 3824 90 97

Nátrium-nitrát 3102 50 10 3824 90 97
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(CAS-szám: 
7631-99-4), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
nátrium-nitrátból 
származó 5 
tömegszázaléknyi 
nitrogént

(természetes)
3102 50 90 (más)

3824 90 97

Kalcium-nitrát 
(CAS-szám: 
10124-37-5), ha a 
minimális jelen 
lévő mennyiség 
meghaladja a 
kalcium-nitrátból 
származó 5 
tömegszázaléknyi 
nitrogént

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Indokolás

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 
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.

Módosítás 79
Véronique Mathieu

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg

II. MELLÉKLET
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Azon – akár önmagukban, akár keverékekben előforduló – anyagok, amelyekre 
vonatkozóan a gyanús tranzakciókat jelenteni kell
Kombinált Nómenklatúra 
(KN) kód a KN 28. 
árucsoportjához tartozó 
1. megjegyzés, 29. 
árucsoportjához tartozó 
1. megjegyzés, vagy 31. 
árucsoportjához tartozó 
1.b) megjegyzés 
követelményeinek 
megfelelő, önálló, 
vegyileg meghatározott 
vegyületek esetében {lásd 
a 2009. szeptember 30-i 
948/2009/EK rendeletet, 
HL L 287., 2009.10.31.}

Kombinált Nómenklatúra 
(KN) kód a KN 28. 
árucsoportjához tartozó 
1. megjegyzés, 29. 
árucsoportjához tartozó 
1. megjegyzés, vagy 31. 
árucsoportjához tartozó 
1.b) megjegyzés 
követelményeinek 
megfelelő, önálló, 
vegyileg meghatározott 
vegyületek esetében {lásd 
a 2009. szeptember 30-i 
948/2009/EK rendeletet, 
HL L 287., 2009.10.31.}

Kombinált Nómenklatúra 
(KN) kód a más KN-kód 
szerinti besorolást 
indokoló alkotórészt (pl. 
higany, nemesfémek vagy 
ritkaföldfémek, 
radioaktív anyagok) nem 
tartalmazó keverékek 
vagy készítmények 
esetében {lásd a 2009. 
szeptember 30-i 
948/2009/EK rendeletet, 
HL L 287., 2009.10.31.}

Hexamin (CAS-szám: 
100-97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Kénsav (CAS-szám: 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (CAS-szám: 67-
64-1)

2914 11 00 3824 90 97

Kálium-nitrát (CAS-
szám: 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nátrium-nitrát (CAS-
szám: 7631-99-4)

3102 50 10 (természetes)
3102 50 90 (más)

3824 90 97
3824 90 97

Kalcium-nitrát (CAS-
szám: 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Ammónium-kalcium-
nitrát (CAS-szám: 15245-
12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Módosítás

törölve

Or. fr


