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Pakeitimas 9
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2008 m. Komisijos įkurtas Pirmtakų 
nuolatinis komitetas nustatė įvairius 
sprogmenų pirmtakus, kurie gali būti 
naudojami vykdant teroristinius išpuolius, 
ir parekomendavo tinkamus Sąjungos 
lygmens veiksmus.

(2) 2008 m. Komisijos įkurtas Pirmtakų 
nuolatinis komitetas nustatė įvairius 
sprogmenų pirmtakus, kurie gali būti 
naudojami vykdant teroristinius ir kitokius 
nusikaltėlių išpuolius, ir parekomendavo 
tinkamus Sąjungos lygmens veiksmus.

Or. lt

Pakeitimas 10
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2010 m. ES ChBRB saugumo 
veiksmų plane „Cheminio, biologinio, 
radiologinio ir branduolinio saugumo 
didinimas Europos Sąjungoje“ nustatyta, 
kokiu pagrindu taikomi valstybių narių 
solidarumo ir bendradarbiavimo 
principai, ir numatyta, kaip turi būti 
praktiškai bendradarbiaujama visų 
ChBRB medžiagų klausimu. Todėl 
būtina, kad šis reglamentas atitiktų 
minėtojo veiksmų plano dalį, kurioje 
reglamentuojamos cheminės medžiagos.

Or. en

Pakeitimas 11
Véronique Mathieu
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kadangi kiekvieną kartą keičiant 
direktyvą ir jos priedus reikėtų imtis 
perkėlimo į nacionalinę teisę veiksmų 27 
valstybėse narėse ir visiems ūkinės veiklos 
vykdytojams reikėtų taikyti vienodas 
taisykles, reglamentas yra tinkamesnė 
teisinė priemonė sprogmenų pirmtakų
prekybai ir naudojimui reglamentuoti.

(5) Kadangi kiekvieną kartą keičiant 
direktyvą ir jos priedus reikėtų imtis 
perkėlimo į nacionalinę teisę veiksmų 27 
valstybėse narėse ir visiems ūkinės veiklos 
vykdytojams reikėtų taikyti vienodas 
taisykles, reglamentas yra tinkamesnė 
teisinė priemonė sandoriams dėl
sprogmenų pirmtakų reglamentuoti.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia ne reglamentuoti sprogmenų pirmtakų naudojimą, bet sandorius dėl šių pirmtakų.

Pakeitimas 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Licencijavimo sistema ir 
įsipareigojimas pranešti apie visus 
įtartinus sandorius turėtų leisti ūkinės 
veiklos vykdytojams toliau prekiauti visais 
pirmtakais ir taip bus apribotas poveikis 
laisvei verstis verslu.

Or. en

Pakeitimas 13
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reikėtų mažinti savadarbių 
sprogmenų patikimumą ir galingumą 
nustatant tam tikrų medžiagų 
koncentracijos ribas. Plačiosios 
visuomenės atstovai turėtų turėti galimybę 
naudoti medžiagas, kurių koncentracija 
viršija nustatytas ribas, tik turėdami tam 
licenciją. Tokios medžiagos turėtų būti 
tiekiamos tik turintiems tokią licenciją.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Didesnės nei nustatyta 
koncentracijos cheminių medžiagų 
pardavimas tik tiems vartotojams, kurie 
dokumentais gali patvirtinti teisėtą poreikį 
naudoti šias medžiagas, turėtų padidinti 
sprogmenų pirmtakų prekybos ir 
naudojimo saugą.
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Or. en

Pakeitimas 15
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Kadangi uždrausti naudoti sprogmenų 
pirmtakus profesinėje veikloje būtų 
neproporcinga, priemonės, susijusios su 
šių sprogmenų pirmtakų importu, prekyba 
ir naudojimu, turėtų būti taikomos tik 
plačiajai visuomenei.

(7) Kadangi uždrausti parduoti ir naudoti 
sprogmenų pirmtakus būtų neproporcinga, 
turėtų būti imamasi priemonių siekiant 
padidinti visos šių pirmtakų tiekimo 
grandinės saugumą. Galutiniams šių 
medžiagų naudotojams taikomomis 
priemonėmis nebūtų įmanoma visiškai 
pasiekti šio reglamento tikslų.

Or. fr

Pagrindimas

La restriction du champ d'application au grand public n'apparaît pas justifiée au regard de 
l'objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un État membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n'importe quel produit listé. En 
outre, l'article 3 définit le "membre du grand public" comme "toute personne physique".
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d'un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d'une 
association, comme l'obtention de certains statuts de professionnel s'effectue assez 
simplement et rapidement en Europe où la tendance est forte à la simplification des formalités 
administratives. C'est pourquoi il convient d'étendre le champ d'application du règlement à 
tous, particuliers membres du grand public et professionnels, personnes physiques et morales.
Une telle modification est indispensable pour mieux sécuriser toute la chaîne de 
commercialisation des produits dangereux listés.

Pakeitimas 16
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Techniškai neįmanoma nustatyti 
heksametilentetramino koncentracijos kuro 
tabletėse ribas. Turėtų būti priimtos 
priemonės, kurios palengvintų pranešimą 
apie įtartinus sandorius mažmeninėje 
prekyboje heksametilentetramino kuro 
tabletėmis ir kitais pirmtakais, neturinčiais 
saugių, tinkamų pakaitalų.

(8) Techniškai neįmanoma nustatyti 
heksametilentetramino koncentracijos kuro 
tabletėse ribas. Turėtų būti priimtos 
priemonės, kurios palengvintų pranešimą 
apie vagystes ar įtartinus sandorius 
mažmeninėje prekyboje 
heksametilentetramino kuro tabletėmis ir 
kitais pirmtakais, neturinčiais saugių, 
tinkamų pakaitalų.

Or. lt

Pakeitimas 17
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant supaprastinimo, su amonio 
nitratu susijusios galiojančios nuostatos 
turėtų būti įtrauktos į šį reglamentą, o 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiančio Europos cheminių 
medžiagų agentūrą12, XVII priedo 58 
įrašo 2 ir 3 dalys turėtų būti ištrintos.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tekstą suderinti su REACH reglamentu.

Pakeitimas 18
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Šiuo reglamentu reikalaujama, kad 
įtartinų sandorių atveju asmens duomenys 
būtų tvarkomi ir toliau atskleidžiami 
tretiesiems asmenims. Šis tvarkymas 
smarkiai kertasi su pagrindinėmis teisėmis 
į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų 
apsaugą. Įgyvendinant šį reglamentą 
atliekamam asmens duomenų tvarkymui 
taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo13. Atitinkamai turėtų būti 
užtikrinta, kad pagrindinė teisė, susijusi su 
asmenų, kurių asmens duomenys yra 
tvarkomi taikant šio reglamento nuostatas, 
asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, 
ypač kiek tai susiję su asmens duomenimis, 
susijusiais su licencijos išdavimu ir 
pranešimu apie sandorius, kurie laikomi 
įtartinais.

(11) Šiuo reglamentu reikalaujama, kad 
įtartinų sandorių atveju asmens duomenys 
būtų tvarkomi ir toliau atskleidžiami 
tretiesiems asmenims. Šis tvarkymas 
smarkiai kertasi su pagrindinėmis teisėmis 
į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų 
apsaugą. Įgyvendinant šį reglamentą 
atliekamam asmens duomenų tvarkymui 
taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 
dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo13. Atitinkamai turėtų būti 
užtikrinta, kad pagrindinė teisė, susijusi su 
asmenų, kurių asmens duomenys yra 
tvarkomi taikant šio reglamento nuostatas, 
asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, 
ypač kiek tai susiję su asmens duomenimis, 
susijusiais su sandorių registravimu ir 
pranešimu apie sandorius, kurie laikomi 
įtartinais.

Or. fr

Pagrindimas

Licencijų išdavimo sistema keičiama visų sandorių dėl sprogmenų pirmtakų registravimo 
sistema.

Pakeitimas 19
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Todėl, kad būtų galima pakeisti šio 
reglamento priedus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

(13) Siekiant įtraukti naujus neteisėto 
cheminių medžiagų naudojimo kaip 
sprogmenų pirmtakų būdus arba 
remiantis moksliniais tyrimais ir 
bandymais, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai
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turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus 
dėl šio reglamento priedo. Ypač svarbu, 
kad Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

Pagrindimas

Taikomos trijų institucijų Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo 
procedūrų nuostatos. Be to, turėtų būti tik vienas priedas siekiant parengti vienintelį cheminių 
medžiagų sąrašą.

Pakeitimas 20
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kadangi šio reglamento tikslo, t. y.
plačiosios visuomenės galimybių įsigyti
cheminių medžiagų, kurios gali būti 
panaudotos savadarbių sprogmenų 
gamybai, ribojimo, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo 
veiksmo masto to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, Europos Sąjunga gali 
priimti priemones, laikydamasi 
subsidiarumo principo. Pagal 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti.

(14) Kadangi šio reglamento tikslo, t. y.
kontroliuoti sandorius dėl cheminių 
medžiagų, kurios gali būti panaudotos 
savadarbių sprogmenų gamybai, siekiant,
kad šios medžiagos nebūtų naudojamos 
neteisėtai, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo 
masto to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos 
lygiu, Europos Sąjunga gali priimti 
priemones, laikydamasi subsidiarumo 
principo. Pagal proporcingumo principą 
šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti.

Or. fr

Pagrindimas

Nors įgyvendinus šį reglamentą plačioji visuomenė galbūt mažiau bereikalingai naudos 
medžiagas, įtrauktas į sąrašą, tačiau jo tikslas vis tik nėra apriboti jų naudojimą, nes šios 
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medžiagos dažnai naudojamos. Priešingai, reikia kontroliuoti jų pardavimą ir sandorius dėl 
šių medžiagų.

Pakeitimas 21
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos 
taisyklės, susijusios su cheminių medžiagų 
arba mišinių, kurie galėtų būti panaudoti 
neteisėtai savadarbių sprogmenų gamybai, 
teikimu rinkai, siekiant apriboti plačiosios 
visuomenės galimybes jų įsigyti.

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos 
taisyklės, susijusios su cheminių medžiagų 
arba mišinių, kurie galėtų būti panaudoti 
neteisėtai savadarbių sprogmenų gamybai, 
teikimu, sandorių dėl šių medžiagų 
kontrole ir priežiūra.

Or. fr

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti taikomas visiems sandoriams (plačiosios visuomenės ir 
profesionalių vartotojų).

Pakeitimas 22
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas prieduose
įvardytoms cheminėms medžiagoms ir 
mišiniams, kurių sudėtyje yra šių 
medžiagų.

1. Šis reglamentas taikomas priede
įvardytoms cheminėms medžiagoms ir 
mišiniams, kurių sudėtyje yra šių 
medžiagų.

Or. fr

Pagrindimas

Nėra jokio mokslinio pagrindo, kodėl reikėtų parengti du atskirus sąrašus. Yra patvirtintas 2 
priede įvardytų medžiagų pavojingumas, tačiau jos neįtrauktos tarp pirmojo sąrašo 
medžiagų, nes nebuvo galima nustatyti jokios koncentracijos ribos, kurios nesiekiant jos 
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galėtų būti laikomos nepavojingomis.  Todėl, kadangi neįmanoma jų uždrausti, šioms 
medžiagoms, keista, taikomos mažiau įpareigojančios teisinės priemonės nei I priede 
įvardytoms medžiagoms.

Pakeitimas 23
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prieduose įvardytoms kariuomenės arba 
teisėsaugos institucijų naudojamoms 
cheminėms medžiagoms ir mišiniams, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų.

c) priede įvardytoms kariuomenės arba 
teisėsaugos institucijų naudojamoms 
cheminėms medžiagoms ir mišiniams, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų.

Or. fr

Pakeitimas 24
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) naudojimas – bet kokio pobūdžio 
gaminio tvarkymas, naudojimas pagal 
formulę, laikymas, apdorojimas, 
maišymas, gamyba arba bet koks kitas 
panaudojimas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 25
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) plačiosios visuomenės atstovas – bet 
kuris fizinis asmuo, kurio veiksmai 
nesusiję su jo prekyba, verslu ar profesija;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 26
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su prieduose įvardytomis 
cheminėmis medžiagomis arba mišiniais, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, kai yra 
pagrindo įtarti, kad ši cheminė medžiaga 
arba mišinys skirtas savadarbiams 
sprogmenims gaminti;

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su prieduose įvardytomis 
cheminėmis medžiagomis arba mišiniais, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, kai yra
informacijos, įtarimų ar pagrindo manyti, 
kad ši cheminė medžiaga arba mišinys 
skirtas neteisėtai sprogmenų gamybai ar 
kitam neteisėtam panaudojimui, pvz., šių 
medžiagų pardavimui tretiesiems 
asmenims; aplinkybės, kuriomis sandoris 
laikomas įtartinu, apibrėžiamos Sąjungos 
lygmeniu šiame reglamente;

Or. en

Pakeitimas 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su prieduose įvardytomis 
cheminėmis medžiagomis arba mišiniais, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, kai yra 

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su prieduose įvardytomis 
cheminėmis medžiagomis arba mišiniais, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, kai yra 
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pagrindo įtarti, kad ši cheminė medžiaga 
arba mišinys skirtas savadarbiams 
sprogmenims gaminti;

pagrindo įtarti, kad ši cheminė medžiaga 
arba mišinys skirtas savadarbiams 
sprogmenims gaminti, ypač dėl neįprasto 
kiekio, koncentracijos, derinio ir 
dažnumo;

Or. en

Pakeitimas 28
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su prieduose įvardytomis 
cheminėmis medžiagomis arba mišiniais, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, kai yra 
pagrindo įtarti, kad ši cheminė medžiaga 
arba mišinys skirtas savadarbiams 
sprogmenims gaminti;

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su prieduose įvardytomis 
cheminėmis medžiagomis arba mišiniais, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, kai dėl 
neįprasto kiekio, koncentracijos, 
dažnumo, naudojamo mokėjimo būdo ar 
kokios nors kitos itin išskirtinės 
aplinkybės yra pagrindo įtarti, kad ši 
cheminė medžiaga arba mišinys skirtas 
savadarbiams sprogmenims gaminti;
reikėtų kiekvienu atskiru atveju atidžiai 
išnagrinėti tokių įtarimų pagrįstumą 
visiškai atsižvelgiant į konkrečias 
kiekvieno sandorio aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 29
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su prieduose įvardytomis 
cheminėmis medžiagomis arba mišiniais, 

(4) įtartinas sandoris – bet koks sandoris, 
susijęs su priede įvardytomis cheminėmis 
medžiagomis arba mišiniais, kurių sudėtyje 
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kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, kai yra 
pagrindo įtarti, kad ši cheminė medžiaga 
arba mišinys skirtas savadarbiams 
sprogmenims gaminti;

yra tokių medžiagų, kai yra pagrindo įtarti, 
kad ši cheminė medžiaga arba mišinys 
skirtas savadarbiams sprogmenims 
gaminti;

Or. fr

Pakeitimas 30
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) į oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga –
bet kuri medžiaga, kuri, nors ir neįvardyta 
prieduose, klasifikuojama kaip naudota 
savadarbių sprogmenų gamybai;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 31
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) ūkinės veiklos vykdytojas – bet koks 
fizinis arba juridinis asmuo, valstybės 
sektoriaus subjektas arba tokių asmenų ir 
(arba) įstaigų grupė, kuri rinkai atlieka 
darbus, tiekia gaminius arba teikia 
paslaugas;

(6) ūkinės veiklos vykdytojas – bet koks 
fizinis arba juridinis asmuo, kuris rinkai 
tiekia gaminius arba teikia paslaugas;

Or. fr

Pagrindimas

Ūkinės veiklos vykdytojo apibrėžtyje išbraukiami žodžiai „valstybės sektoriaus subjektas arba 
tokių asmenų ir (arba) įstaigų grupė, kuri [...] atlieka darbus“, nes jie nereikalingi, nesusiję 
su jokia realija arba netikslūs.
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Pakeitimas 32
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo 
arba fizinių ar juridinių asmenų grupė 
(nesvarbu, koks šios grupės ar jos narių 
juridinis statusas pagal nacionalinę teisę), 
kurių valda yra Bendrijos teritorijoje, kaip 
nurodyta Europos Sąjungos sutarties 
52 straipsnyje, ir kurie verčiasi žemės ūkio 
veikla;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 33
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) žemės ūkio veikla – žemės ūkio 
produktų gamyba, auginimas, įskaitant 
derliaus nuėmimą, melžimą, gyvūnų 
veisimą ir ūkinių gyvūnų laikymą arba 
geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės 
būklės palaikymą, kaip nustatyta Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1782/2003 5 
straipsnyje17.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 34
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. I priede įvardytos cheminės medžiagos 
arba mišiniai, kurių sudėtyje yra šių 
medžiagų, netiekiamos plačiosios 
visuomenės atstovams ir jie negali jų 
turėti arba naudoti, išskyrus atvejus, jeigu 
tiekiamos cheminės medžiagos (ta forma, 
kokia ji yra tiekiama) koncentracija yra 
mažesnė arba lygi I priede nustatytai 
ribai.

1. Bet kuris ūkinės veiklos vykdytojas, 
kuris tiekia priede įvardytas cheminės 
medžiagas arba mišinius, kurių sudėtyje 
yra tokių cheminių medžiagų, privalo 
įregistruoti sandorį.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, I 
priede įvardytos cheminės medžiagos arba 
mišiniai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, 
gali būti tiekiamos plačiosios visuomenės 
atstovams, jie gali jas turėti ir naudoti, 
jeigu plačiosios visuomenės atstovas 
pateikia tokios cheminės medžiagos arba 
mišinio, kurio sudėtyje yra šios 
medžiagos, įsigijimo licenciją, išduotą 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos.

2. Sandorių registravimo dokumentuose 
turi būti pateikiama tokia informacija:

a) kai pirkėjas yra:
i) juridinis asmuo:  jo pavadinimas, 
identifikacinis numeris ir registruotosios 
būstinės adresas;
ii) fizinis asmuo: jo vardai ir pavardės, 
gimimo data ir vieta ir adresas;
b) cheminės medžiagos ar mišinio 
pavadinimas, taip pat ir koncentracijos 
lygis;
c) cheminės medžiagos ar mišinio kiekis;
d) pateiktos cheminės medžiagos ar 
mišinio panaudojimas, kaip deklaravo 
pirkėjas;
e) sandorio sudarymo data;
f) pirkėjo parašas arba, jei tai juridinis 
asmuo, – fizinio asmens, kuris savo vardu 
priima chemines medžiagas ar mišinius, 
parašas, jo vardai ir pavardės.

3. Jeigu plačiosios visuomenės atstovas 
ketina importuoti I priede įvardytų 
cheminių medžiagų arba mišinių, kurių 

3. Sudarant sandorį pirkėjas ūkinės 
veiklos vykdytojui, kuris jam tiekia 
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sudėtyje yra šių medžiagų, į Europos 
Sąjungos muitų teritoriją, o cheminės 
medžiagos arba mišinio, kurio pavidalu 
medžiaga importuojama, koncentracija 
viršija I priede nustatytą ribą, toks asmuo 
privalo pateikti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą licenciją įvežimo šalies muitinei. 
Jei kyla abejonių dėl licencijos, išduotos 
pagal šio straipsnio 2 dalį, tikrumo ar 
teisingumo, taip pat jei reikia papildomų 
konsultacijų, muitinės tarnybos kreipiasi į 
kompetentingas institucijas, valstybių 
narių paskirtas licencijoms išduoti pagal 
5 straipsnį.

chemines medžiagas ar mišinius, pateikia:

a) kai pirkėjas yra juridinis asmuo: 
oficialų dokumentą, kuriuo patvirtinamas, 
kad jis įsteigtas teisėtai; 
b) kai pirkėjas yra fizinis asmuo: oficialų 
dokumentą, kuriuo patvirtinama jo 
tapatybė; 

4. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 
didesnės koncentracijos nei nurodyta I 
priede amonio nitratas ir mišiniai, kurių 
sudėtyje yra amonio nitrato, gali būti 
tiekiami ūkininkams ir šie gali jų turėti 
tam, kad naudotų kaip trąšas vykdydami 
žemės ūkio veiklą.

4. Juridinis asmuo, kuris iš to paties 
ūkinės veiklos vykdytojo reguliariai 
įsigyja priede įvardytas chemines 
medžiagas arba mišinius, kurių sudėtyje 
yra šių medžiagų, neprivalo vykdyti 3 
dalyje numatytos prievolės, jeigu:

a) ūkinės veiklos vykdytojas tiekė šiam 
juridiniam asmeniui tas pačias chemines
medžiagas ar mišinius ne mažiau kaip tris 
kartus per pastaruosius dvylika mėnesių;
b) ūkinės veiklos vykdytojas neturi jokio 
pagrindo įtarti, kad ši cheminė medžiaga 
arba mišinys skirtas savadarbiams 
sprogmenims gaminti;
c) ūkinės veiklos vykdytojas įsitikino, kad 
šiam juridiniam asmeniui tiekiamas kiekis 
yra įprastas.

5. Ūkinės veiklos vykdytojas, patiekęs 
cheminę medžiagą arba mišinį licenciją 
turinčiam plačiosios visuomenės atstovui 
pagal šio straipsnio 2 dalį, patikrina 
licenciją ir registruoja sandorį.

5. Sandorių registravimo dokumentai 
saugomi ne mažiau kaip [penkerius 
metus] nuo kalendorinių metų, kuriais 
buvo sudarytas atitinkamas sandoris, 
pabaigos. Šiuo laikotarpiu kompetentingų 
institucijų prašymu minėtieji dokumentai 
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nedelsiant pateikiami patikrinti.
6. Ūkinės veiklos vykdytojas, ketinantis 
tiekti plačiajai visuomenei I priede 
įvardytas chemines medžiagas arba 
mišinius, kurių sudėtyje yra tokių 
cheminių medžiagų, kai cheminės 
medžiagos (tuo pavidalu, kuriuo ji 
tiekiama) koncentracija viršija I priede 
nustatytą ribą, aiškiai pakuotėje nurodo, 
kad tą cheminę medžiagą arba mišinį 
galima įsigyti, turėti arba naudoti tik 
turint šio straipsnio 2 dalyje nurodytą 
licenciją.

6. Sandorių registravimo dokumentus 
kaip kopijas galima saugoti vaizdo 
laikmenoje arba kitoje duomenų 
laikmenoje. Reikėtų užtikrinti, kad taip 
saugomi duomenys:

a) atitiktų dokumentus savo forma ir 
turiniu, kai pateikiami skaityti; ir
b) visada būtų greitai prieinami, galėtų 
būti pateikti skaityti be delsimo ir galėtų 
būti analizuojami automatinėmis 
priemonėmis visu 5 dalyje numatytu 
laikotarpiu.

Or. fr

Pakeitimas 35
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu plačiosios visuomenės atstovas 
ketina importuoti I priede įvardytų 
cheminių medžiagų arba mišinių, kurių 
sudėtyje yra šių medžiagų, į Europos 
Sąjungos muitų teritoriją, o cheminės 
medžiagos arba mišinio, kurio pavidalu 
medžiaga importuojama, koncentracija 
viršija I priede nustatytą ribą, toks asmuo 
privalo pateikti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą licenciją įvežimo šalies muitinei.
Jei kyla abejonių dėl licencijos, išduotos 
pagal šio straipsnio 2 dalį, tikrumo ar 
teisingumo, taip pat jei reikia papildomų 
konsultacijų, muitinės tarnybos kreipiasi į 

3. Jeigu plačiosios visuomenės atstovas 
ketina importuoti I priede įvardytų 
cheminių medžiagų arba mišinių, kurių 
sudėtyje yra šių medžiagų, į Europos 
Sąjungos muitų teritoriją, o cheminės 
medžiagos arba mišinio, kurio pavidalu 
medžiaga importuojama, koncentracija 
viršija I priede nustatytą ribą, toks asmuo 
privalo pateikti šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytą licenciją įvežimo šalies muitinei.
Siekdamos patikrinti licencijos, išduotos 
pagal šio straipsnio 2 dalį, tikrumą ar 
teisingumą, muitinės tarnybos kreipiasi į 
kompetentingas institucijas, valstybių narių 
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kompetentingas institucijas, valstybių narių 
paskirtas licencijoms išduoti pagal 
5 straipsnį.

paskirtas licencijoms išduoti pagal 
5 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 36
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 
didesnės koncentracijos nei nurodyta I 
priede amonio nitratas ir mišiniai, kurių 
sudėtyje yra amonio nitrato, gali būti 
tiekiami ūkininkams ir šie gali jų turėti 
tam, kad naudotų kaip trąšas vykdydami 
žemės ūkio veiklą.

4. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, 
didesnės koncentracijos nei nurodyta I 
priede amonio nitratas ir mišiniai, kurių 
sudėtyje yra amonio nitrato, gali būti 
tiekiami ūkininkams ir šie gali jų turėti 
tam, kad naudotų kaip trąšas vykdydami 
žemės ūkio veiklą. Tačiau valstybės narės 
paskirtos kompetentingos institucijos 
privalo reguliariai vykdyti atitinkamą 
kontrolę siekdamos įsitikinti, ar ūkininkai 
naudoja amonio nitratą ir mišinius 
teisėtai ir ar ūkininkams išduotos 
licencijos nenaudojamos neteisėtiems 
sandoriams ir (arba) neteisėtai veiklai 
nuslėpti;

Or. en

Pakeitimas 37
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šiame reglamente sandoris laikomas 
įtartinu, kai pirkimo momentu:
a) plačiosios visuomenės atstovas, kuris 
perka arba ketina pirkti tokias chemines 
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medžiagas, atsisako pateikti tapatybės 
dokumentą ir licenciją;
b) plačiosios visuomenės atstovės perka 
arba ketina pirkti neįprastą kiekį 
atitinkamų cheminių medžiagų ar 
produktų ir (arba) neįprastos 
koncentracijos medžiagų ar produktų;
c) plačiosios visuomenės atstovės perka 
arba ketina pirkti neįprastus minėtųjų 
cheminių medžiagų derinius;
d) plačiosios visuomenės atstovas, kuris 
perka arba ketina pirkti minėtąsias 
chemines medžiagas, negali nurodyti, 
koks bus galutinis jų panaudojimas;
e) plačiosios visuomenės atstovas, kuris 
perka arba ketina pirkti minėtąsias 
chemines medžiagas, negali įrodyti, kad 
žino, kaip konkrečiai naudoti kiekvieną 
medžiagą;
f) plačiosios visuomenės atstovas, kuris 
perka arba ketina pirkti minėtąsias 
chemines medžiagas, reikalauja sumokėti 
grynaisiais.

Or. en

Pakeitimas 38
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ūkinės veiklos vykdytojas, patiekęs 
cheminę medžiagą arba mišinį licenciją 
turinčiam plačiosios visuomenės atstovui 
pagal šio straipsnio 2 dalį, patikrina 
licenciją ir registruoja sandorį.

5. Ūkinės veiklos vykdytojas, patiekęs 
cheminę medžiagą arba mišinį licenciją 
turinčiam plačiosios visuomenės atstovui 
pagal šio straipsnio 2 dalį, patikrina 
licenciją ir registruoja sandorį. Jei yra 
pagrindo įtarti, kad buvo išduotos 
suklastotos licencijos, ūkinės veiklos 
vykdytojas kreipiasi į atitinkamos narės 
kompetentingas institucijas ir apie tai 
praneša joms ir bet kuriai kitai paskirtai 
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teisėsaugos institucijai.  Jei padėtis lieka 
neaiški, ūkinės veiklos vykdytojas privalo 
atsisakyti numatomo sandorio. 
Mažmeninės prekybos sektorius privalo 
užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai, 
kurie galėtų susidurti su sandoriais dėl 
pirmtakų, būtų tinkamai parengiami ir 
informuojami apie grėsmes ir būtų 
faktiškai įspėjami apie kylančią riziką 
pateikiant jiems rizikos vertinimus. 
Paskirtos nacionalinės institucijos turi 
užtikrinti, kad būtų taikomos šios dalies 
nuostatos ir prireikus kreiptis į teismą dėl 
ūkinės veiklos vykdytojų, kurie nesilaiko 
šio reglamento nuostatų, nes jie taip 
nepaiso sandorių dėl sprogmenų pirmtakų 
saugos ir saugumo aspektų.

Or. en

Pakeitimas 39
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ūkinės veiklos vykdytojas, patiekęs 
cheminę medžiagą arba mišinį licenciją 
turinčiam plačiosios visuomenės atstovui 
pagal šio straipsnio 2 dalį, patikrina 
licenciją ir registruoja sandorį.

5. Ūkinės veiklos vykdytojas, patiekęs 
cheminę medžiagą arba mišinį licenciją 
turinčiam plačiosios visuomenės atstovui 
pagal šio straipsnio 2 dalį, patikrina 
licenciją ir registruoja sandorį. Valstybės 
narės teikia bet kokią pagalbą, kurios 
reikia mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ), kad jos galėtų įvykdyti 
minėtuosius patikrinimo ir registravimo 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 40
Véronique Mathieu
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nustato 
4 straipsnio 2 dalyje minėtų licencijų 
išdavimo taisykles. Svarstydama licencijos 
išdavimo klausimą valstybės narės 
kompetentinga institucija pirmiausia 
atsižvelgia į cheminės medžiagos 
planuojamo naudojimo teisėtumą. 
Licenciją išduoti atsisakoma, jeigu yra 
pagrindas abejoti planuojamo naudojimo 
teisėtumu.

Išbraukta.

2. Kompetentingos institucijos gali 
nustatyti, kad licencija galioja ne ilgiau 
kaip trejus metus, arba įpareigoti licenciją 
turintį ūkinės veiklos vykdytoją ne rečiau 
kaip kas trejus metus įrodyti, kad sąlygos, 
kuriomis licencija buvo suteikta, tebėra 
tenkinamos. Licencijoje nurodomos 
atitinkamos cheminės medžiagos.
3. Kompetentingos institucijos gali 
reikalauti, kad prašymą teikiantys 
asmenys mokėtų licencijos prašymo 
mokestį. Šie mokesčiai neviršija prašymo 
nagrinėjimo sąnaudų.
4. Kompetentinga institucija gali licenciją 
sustabdyti arba atšaukti, jeigu yra 
pagrindas manyti, jog nebesilaikoma 
sąlygų, kuriomis licencija išduota.
5. Skundus dėl bet kurio kompetentingos 
institucijos sprendimo, taip pat ginčus dėl 
atitikties licencijos išdavimo sąlygoms 
nagrinėja atitinkama įstaiga, atsakinga už 
tai pagal nacionalinę teisę.

Or. fr

Pagrindimas

Išbraukiamos nuostatos dėl valdžios institucijų vykdomo licencijų išdavimo sistemos.



AM\873814LT.doc 23/47 PE469.861v01-00

LT

Pakeitimas 41
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė nustato 
4 straipsnio 2 dalyje minėtų licencijų 
išdavimo taisykles. Svarstydama licencijos 
išdavimo klausimą valstybės narės 
kompetentinga institucija pirmiausia 
atsižvelgia į cheminės medžiagos 
planuojamo naudojimo teisėtumą.
Licenciją išduoti atsisakoma, jeigu yra 
pagrindas abejoti planuojamo naudojimo 
teisėtumu.

1. Kiekviena valstybė narė nustato 
4 straipsnio 2 dalyje minėtų licencijų 
išdavimo taisykles vadovaudamasi 1a 
dalyje nurodytomis Sąjungos gairėmis.
Svarstydama licencijos išdavimo klausimą 
valstybės narės kompetentinga institucija 
pirmiausia atsižvelgia į cheminės 
medžiagos planuojamo naudojimo 
teisėtumą. Licenciją išduoti atsisakoma, 
jeigu yra pagrindas abejoti planuojamo 
naudojimo teisėtumu.

Or. en

Pakeitimas 42
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, pasikonsultavusi su 
Pirmtakų nuolatiniu komitetu, tvirtina 
Sąjungos gaires dėl licencijų suteikimo 
sąlygų nacionaliniu mastu. Ji šiose 
gairėse nustato techninius duomenis, 
kurie padėtų valstybėms narėms jas 
bendrai pripažinti.

Or. en

Pakeitimas 43
Ana Gomes
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria instituciją, atsakingą už licencijų
išdavimą plačiajai visuomenei. Ši 
institucija taip pat turėtų būti atsakinga 
už veiksmų plano „Cheminio, biologinio, 
radiologinio ir branduolinio saugumo 
didinimas Europos Sąjungoje“ 
įgyvendinimą ir prižiūrėti, kaip jis 
įgyvendinamas.

Or. en

Pakeitimas 44
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija gali licenciją 
sustabdyti arba atšaukti, jeigu yra 
pagrindas manyti, jog nebesilaikoma 
sąlygų, kuriomis licencija išduota.

Pakeitimas tekstui lietuvių k. įtakos 
neturi..

Or. en

Pakeitimas 45
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Už licencijų išdavimą atsakinga 
institucija užtikrina, kad bet kokiomis 
aplinkybėmis būtų paisoma asmenų, kurie 
prašo išduoti licencijas, pagrindinių 
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teisių, t. y. teisės nebūti 
diskriminuojamam dėl rasės, lyties, 
religijos, seksualinės orientacijos ar 
amžiaus.

Or. en

Pakeitimas 46
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie įtartinus sandorius ir 
vagystes

Pranešimas apie įtartinus sandorius, 
dingimą ir vagystes

Or. fr

Pakeitimas 47
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apie įtartinus sandorius dėl prieduose
įvardytų cheminių medžiagų arba mišinių, 
kurių sudėtyje yra šių medžiagų, 
pranešama, kaip nustatyta šiame 
straipsnyje.

1. Apie įtartinus sandorius dėl priede
įvardytų cheminių medžiagų arba mišinių, 
kurių sudėtyje yra šių medžiagų, 
pranešama, kaip nustatyta šiame 
straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria
nacionalinį ryšių palaikymo centrą, turintį 
aiškų telefono numerį ir e. pašto adresą, 
kuriam būtų galima pranešti apie įtartinus 
sandorius.

2. Kiekviena valstybė narė įsteigia
nacionalinį ryšių palaikymo centrą, turintį 
aiškų telefono numerį ir e. pašto adresą, 
kuriais būtų galima pranešti apie įtartinus 
sandorius. Šiuos ryšių palaikymo centrus 
aprūpina darbuotojais kompetentingos 
teisėsaugos institucijos.

Or. en

Pakeitimas 49
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria
nacionalinį ryšių palaikymo centrą, turintį 
aiškų telefono numerį ir e. pašto adresą, 
kuriam būtų galima pranešti apie įtartinus 
sandorius.

2. Valstybės narės taip pat priima teisės 
aktus, kuriuose išsamiai 
reglamentuojama tvarka, kaip pranešti 
apie įtartinus sandorius. Kiekviena 
valstybė narė įsteigia nacionalinį ryšių 
palaikymo centrą, turintį aiškų telefono 
numerį ir e. pašto adresą, kuriais būtų 
galima pranešti apie įtartinus sandorius.

Or. en

Pakeitimas 50
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė paskiria
nacionalinį ryšių palaikymo centrą, turintį 
aiškų telefono numerį ir e. pašto adresą, 
kuriam būtų galima pranešti apie įtartinus 

2. Kiekviena valstybė narė įsteigia
nacionalinį ryšių palaikymo centrą, turintį 
aiškų telefono numerį ir e. pašto adresą, 
kuriais būtų galima pranešti apie įtartinus 
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sandorius. sandorius. Nacionaliniu ryšių palaikymo 
centru gali būti skiriama tik teisėsaugos 
institucija.

Or. lt

Pakeitimas 51
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkinės veiklos vykdytojai, turintys 
pagrindo manyti, kad siūlomas sandoris, 
susijęs su viena arba daugiau prieduose
įvardytų cheminių medžiagų, yra įtartinas, 
nedelsdami praneša apie tai (nurodydami, 
jei įmanoma, kliento tapatybę) valstybės 
narės, kurioje pasiūlyta sudaryti sandorį, 
nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

3. Ūkinės veiklos vykdytojai, turintys 
pagrindo manyti, kad siūlomas sandoris, 
susijęs su viena arba daugiau priede
įvardytų cheminių medžiagų arba mišinių, 
kurių sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, 
yra įtartinas, nedelsdami praneša apie tai 
(nurodydami, jei įmanoma, kliento 
tapatybę) valstybės narės, kurioje pasiūlyta 
sudaryti sandorį, nacionaliniam ryšių 
palaikymo centrui.

Or. fr

Pakeitimas 52
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkinės veiklos vykdytojai, turintys 
pagrindo manyti, kad siūlomas sandoris, 
susijęs su viena arba daugiau prieduose 
įvardytų cheminių medžiagų, yra įtartinas, 
nedelsdami praneša apie tai (nurodydami, 
jei įmanoma, kliento tapatybę) valstybės 
narės, kurioje pasiūlyta sudaryti sandorį, 
nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

3. Ūkinės veiklos vykdytojai, turintys 
pagrindo manyti, kad siūlomas sandoris, 
susijęs su viena arba daugiau prieduose 
įvardytų cheminių medžiagų arba mišinių, 
kurių sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, 
yra įtartinas, nedelsdami praneša apie tai
(nurodydami, jei įmanoma, kliento 
tapatybę) kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms (t. y. už 
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licencijų išdavimą atsakingai institucijai 
ir teisėsaugos institucijoms) ir valstybės 
narės, kurioje pasiūlyta sudaryti sandorį, 
nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

Or. en

Pakeitimas 53
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ūkinės veiklos vykdytojai, turintys 
pagrindo manyti, kad siūlomas sandoris, 
susijęs su viena arba daugiau prieduose 
įvardytų cheminių medžiagų, yra įtartinas,
nedelsdami praneša apie tai (nurodydami, 
jei įmanoma, kliento tapatybę) valstybės 
narės, kurioje pasiūlyta sudaryti sandorį, 
nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

3. Ūkinės veiklos vykdytojai, turintys 
pagrindo manyti, kad dėl kiekio, 
koncentracijos, dažnumo, naudojamo 
mokėjimo būdo ar kokios nors kitos itin 
išskirtinės aplinkybės siūlomas sandoris, 
susijęs su viena arba daugiau prieduose 
įvardytų cheminių medžiagų arba mišinių, 
kurių sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, 
yra įtartinas, laiku ir atsižvelgdami į savo 
logistikos priemones praneša apie tai
(nurodydami, jei įmanoma, kliento 
tapatybę) valstybės narės, kurioje pasiūlyta 
sudaryti sandorį, nacionaliniam ryšių 
palaikymo centrui.

Or. en

Pakeitimas 54
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša apie 
kitus įtartinus sandorius, susijusius su į 
oficialų sąrašą neįtrauktomis
medžiagomis ir mišiniais, kurių sudėtyje 

Išbraukta.
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yra šių cheminių medžiagų.

Or. fr

Pakeitimas 55
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša apie 
kitus įtartinus sandorius, susijusius su į 
oficialų sąrašą neįtrauktomis 
medžiagomis ir mišiniais, kurių sudėtyje 
yra šių cheminių medžiagų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 56
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša apie 
kitus įtartinus sandorius, susijusius su į 
oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis 
ir mišiniais, kurių sudėtyje yra šių 
cheminių medžiagų.

4. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša apie 
kitus įtartinus sandorius, susijusius su į 
oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis 
ir mišiniais, kurių sudėtyje yra šių 
cheminių medžiagų, remdamiesi šiame 
reglamente nustatyta įtartino sandorio 
apibrėžtimi ir vadovaudamiesi 
nacionalinės teisės aktais, kuriuose 
reglamentuojama įtartinų sandorių atveju 
taikoma tvarka.

Or. en
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Pakeitimas 57
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ūkinės veiklos vykdytojai taip pat 
praneša apie svarbias prieduose įvardytų 
cheminių medžiagų ir mišinių, kurių 
sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, 
vagystes valstybės narės, kurioje įvyko 
vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo 
centrui.

5. Ūkinės veiklos vykdytojai taip pat 
praneša apie priede įvardytų cheminių 
medžiagų ir mišinių, kurių sudėtyje yra šių 
cheminių medžiagų, didelio masto
vagystes ir dingimą valstybės narės, 
kurioje įvyko vagystė ar dingimas, 
nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

Or. fr

Pagrindimas

Siūloma įtraukti prievolę pranešti ne tik apie vagystes, bet ir apie cheminių medžiagų 
dingimą. Iš tiesų įmanoma įsivaizduoti, kad ūkinės veiklos vykdytojas gali galbūt gana ilgą 
laikotarpį nerasti tam tikrų cheminių medžiagų ir negalvoti, kad jos pavogtos.

Pakeitimas 58
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ūkinės veiklos vykdytojai taip pat 
praneša apie svarbias prieduose įvardytų 
cheminių medžiagų ir mišinių, kurių 
sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, 
vagystes valstybės narės, kurioje įvyko 
vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo 
centrui.

5. Ūkinės veiklos vykdytojai taip pat 
praneša apie prieduose įvardytų cheminių 
medžiagų ir mišinių, kurių sudėtyje yra šių 
cheminių medžiagų, vagystes valstybės 
narės, kurioje įvyko vagystė, nacionaliniam 
ryšių palaikymo centrui.

Or. en

Pakeitimas 59
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nacionalinis ryšių palaikymo centras 
gautą informaciją apie įtartinus sandorius 
laiko saugiai ir konfidencialiai 
vadovaudamasis 7 straipsniu ir gali ją 
atskleisti tik kompetentingos teisėsaugos 
institucijos, tiriančios terorizmo veiklą ar 
kitokį įtariamą nusikalstamą 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakų 
panaudojimą, prašymu.
Informacija negali būti naudojama kitais 
nei pirmoje pastraipoje nurodytais 
tikslais.

Or. lt

Pakeitimas 60
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekiant palengvinti kompetentingų 
institucijų ir ūkinės veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimą, ypač kiek tai susiję su į 
oficialų sąrašą neįtrauktomis cheminėmis 
medžiagomis, Komisija, pasikonsultavusi 
su Pirmtakų nuolatiniu komitetu, parengia 
ir atnaujina gaires, skirtas padėti cheminių 
medžiagų tiekimo grandinei. Gairėse 
pirmiausia pateikiama:

6. Siekiant palengvinti kompetentingų 
institucijų ir ūkinės veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimą, Komisija, 
pasikonsultavusi su Pirmtakų nuolatiniu 
komitetu, parengia ir atnaujina gaires, 
skirtas padėti cheminių medžiagų tiekimo 
grandinei. Gairėse pirmiausia pateikiama:

a) informacija apie tai, kaip atpažinti 
įtartinus sandorius ir apie juos pranešti;

a) informacija apie tai, kaip atpažinti 
įtartinus sandorius ir didelio masto 
vagystes ar dingimą ir apie juos pranešti;

b) reguliariai atnaujinamas į oficialų 
sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas, kuris 
leidžia tiekimo grandinės atstovams 
savanoriškai stebėti prekybą tokiomis 
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medžiagomis;
c) kita informacija, kurią galima laikyti 
naudinga.

b) kita informacija ar rekomendacijos,
kurias galima laikyti naudingomis.

Or. fr

Pagrindimas

Tai padės patikslinti tekstą ir prielaidas dėl reikalavimo pranešti apie įtartinus sandorius 
taikymo srities. Būtent todėl siūloma išbraukti mažai suprantamus žodžius „į oficialų sąrašą 
neįtrauktos cheminės medžiagos“. Arba medžiagos yra sprogmenų pirmtakai ir, vadinasi, 
pavojingos ir todėl jos privalo būti reglamentuojamos remiantis reglamento projektu, arba 
jos nėra pavojingos ir todėl joms neturi būti taikoma specialioji tvarka.

Pakeitimas 61
Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reguliariai atnaujinamas į oficialų sąrašą 
neįtrauktų medžiagų sąrašas, kuris leidžia 
tiekimo grandinės atstovams savanoriškai
stebėti prekybą tokiomis medžiagomis;

b) reguliariai atnaujinamas į oficialų sąrašą 
neįtrauktų medžiagų sąrašas, kuris leidžia 
tiekimo grandinės atstovams stebėti 
prekybą tokiomis medžiagomis;

Or. en

Pakeitimas 62
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos užtikrina, kad šio straipsnio 
6 dalyje nurodytos gairės ir į oficialų 
sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas būtų 
reguliariai platinami taip, kaip 
kompetentingoms institucijoms atrodo 
tinkama remiantis gairių tikslais.

7. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos užtikrina, kad šio straipsnio 
6 dalyje nurodytos gairės būtų reguliariai
platinamos taip, kaip kompetentingoms 
institucijoms atrodo tinkama remiantis 
gairių tikslais.
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Or. fr

Pakeitimas 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Pranešant pagal šį straipsnį reikia 
nurodyti tik pavardę, licencijos numerį, 
nupirktas prekes, sandorio sumą, 
mokėjimo būdą ir priežastis, dėl ko kilo 
įtarimų, per neilgesnį nei 2 metų 
laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, jei dėl 
įtartino sandorio ar vagystės buvo 
pradėtas tyrimas, kuris vyksta iki šiol.
Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, 
kurie atskleidžia asmens rasinę ir etninę 
kilmę, politinius, religinius ar filosofinius 
įsitikinimus, narystę profesinėse 
sąjungose ir duomenis apie sveikatą ar 
lytinį gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB. 
Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB. 
Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 
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95/46/EB. 95/46/EB.

5 straipsnio 6 dalyje ir 6 straipsnio 6 
dalyje numatytomis įgyvendinimo 
sprendimų gairėmis užtikrinama, kad:
– informacija būtų teikiama tik 
kompetentingoms teisėsaugos 
institucijoms tyrimų dėl terorizmo veiklos
ar kitokio įtariamo nusikalstamo 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakų 
panaudojimo tikslais;
– licencijas išduodanti institucija 
informuotų licencijų turėtojus apie tai, 
kad jų pirkimai bus įregistruoti ir apie 
juos bus galima pranešti, jei bus manoma, 
kad jie įtartini;
– būtų numatyta aiški ir konkreti įtartinų 
sandorių apibrėžtis ir kriterijai, pagal 
kuriuos būtų galima juos atpažinti;
– būtų garantuota duomenų apsauga;
– su duomenimis būtų galima susipažinti 
tik pagal ,,būtina žinoti“ principą ir kad 
būtų skelbiamas adresatų sąrašas;
– prireikus atitinkamas asmuo turėtų 
galimybę prieiti prie duomenų, juos taisyti 
ir ištrinti ir kad būtų numatyta 
apskundimo tvarka.
Prieš rengiant minėtąsias gaires 
konsultuojamasi su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu.

Or. en

Pakeitimas 65
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB18.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB18.
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Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 
95/46/EB.

Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 straipsnį būtų registruojami sandoriai ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 
95/46/EB.

Or. fr

Pagrindimas

Licencijų išdavimo sistema keičiama sandorių registravimo sistema.

Pakeitimas 66
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB. 
Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 
95/46/EB.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB. 
Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 
95/46/EB, bendruosius duomenų 
apsaugos principus, t. y. principus, pagal 
kuriuos naudojama kuo mažiau duomenų 
ir kuo labiau ribotais tikslais, 
subsidiarumo, proporcingumo ir 
būtinumo principus, ir reikalavimą 
deramai paisyti atitinkamų asmenų teisės 
prieiti prie savo duomenų, juos taisyti ar 
ištrinti.

Or. en
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Pakeitimas 67
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB18. 
Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 
95/46/EB.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
taikant šį reglamentą tvarkomi asmens 
duomenys atitiktų Direktyvą 95/46/EB. 
Svarbiausia, kiekviena valstybė narė 
užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas, 
kurio reikia tam, kad pagal šio reglamento 
4 ir 5 straipsnius būtų išduota licencija ir 
pagal šio reglamento 6 straipsnį pranešama 
apie įtartinus sandorius, atitiktų Direktyvą 
95/46/EB. Draudžiama rinkti ir tvarkyti 
ypatingas duomenų kategorijas.

Or. lt

Pakeitimas 68
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedų keitimas Priedo keitimas

Or. fr

Pakeitimas 69
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įtraukti naujus neteisėto 
cheminių medžiagų naudojimo kaip 
sprogmenų pirmtakų būdus arba

Siekiant įtraukti naujus neteisėto cheminių 
medžiagų naudojimo kaip sprogmenų 
pirmtakų būdus arba remiantis moksliniais 
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remdamasi moksliniais tyrimais ir 
bandymais Komisija gali priimti priedų
dalinius pakeitimus, priimdama 
deleguotus aktus pagal 10, 11 ir 12 
straipsnius. Dėl neatidėliotinų skubos 
priežasčių, ypač jei netikėtai pasikeičia 
cheminių medžiagų neteisėto naudojimo 
savadarbiams sprogmenims gaminti 
rizikos vertinimas, taikomas 13 straipsnis.

tyrimais ir bandymais, Komisijai pagal 
10 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus dėl šio reglamento
priedų dalinio keitimo.

Or. fr

Pagrindimas

Taikomos trijų institucijų Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo 
procedūrų nuostatos.

Pakeitimas 70
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu tais atvejais, kai netikėtai pasikeičia 
cheminių medžiagų neteisėto naudojimo 
savadarbiams sprogmenims gaminti 
rizikos vertinimas, to reikia dėl privalomų 
skubos priežasčių, pagal šį straipsnį 
priimtiems deleguotiesiems aktams 
taikoma 13 straipsnyje numatyta 
procedūra.

Or. fr

Pakeitimas 71
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 9 straipsnyje 1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
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nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam laikui.

deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

2. 9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo ...*.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 9 straipsnyje 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą,
Komisija apie jį kartu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

3. Komisijai suteiktiems įgaliojimams 
priimti deleguotus teisės aktus taikomos 
11 ir 12 straipsniuose nustatytos sąlygos.

4. Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos
Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.
* OL: prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 

Or. fr

Pakeitimas 72
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 9 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus.

Išbraukta.

2. Institucija, kuri pradėjo vidaus 
procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti 
įgaliojimus, prieš priimdama galutinį 
sprendimą per pagrįstą laikotarpį 
informuoja kitą instituciją ir Komisiją, 
nurodydama suteiktus įgaliojimus, kurie 
gali būti atšaukti, ir galimas tokio 
atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėliau, tame 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotų teisės 
aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. fr

Pakeitimas 73
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto per du mėnesius nuo 
pranešimo datos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas vienam mėnesiui.

Išbraukta.

2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
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nustatytą dieną.
3. Deleguotas teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 
nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba 
informavo Komisiją apie savo ketinimą 
nepareikšti prieštaravimų.
4. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti 
institucija nurodo prieštaravimo dėl 
deleguoto teisės akto priežastis.

Or. fr

Pakeitimas 74
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
akto per šešias savaites nuo pranešimo 
datos. Tokiu atveju aktas nustoja galioti. 
Prieštaraujanti institucija nurodo 
prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto 
priežastis.

2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto pagal 10 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
procedūrą. Tokiu atveju Komisija 
nedelsdama panaikina teisės aktą po 
pranešimo apie Europos Parlamento arba 
Tarybos sprendimą pareikšti 
prieštaravimą.

Or. fr

Pagrindimas

Taikomos trijų institucijų Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo 
procedūrų nuostatos.

Pakeitimas 75
Véronique Mathieu
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Nuostata dėl pereinamojo laikotarpio
Plačiosios visuomenės atstovams bus 
toliau leidžiama turėti ir naudoti I priede 
įvardytas medžiagas arba tų medžiagų 
mišinius, kurių koncentracija didesnė nei 
nustatyta I priede, kol praeis [36 mėnesiai 
po reglamento priėmimo].

Or. fr

Pagrindimas

Nuostata dėl pereinamojo laikotarpio nebereikalinga, jeigu panaikinama licencijavimo 
sistema, kaip yra siūloma. Beje, gali iškilti klausimas, kokios yra pasekmės, kai praeina 
numatytas 36 mėnesių laikotarpis: ar plačiosios visuomenės atstovai turi atiduoti atitinkamas 
medžiagas (kam)? Ar jie turi prašyti išduoti licenciją? Ar valdžios institucijos iš tikrųjų 
patikrins pas fizinius asmenis, ar jie be licencijos turi atitinkamas medžiagas, įsigytas prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui?

Pakeitimas 76
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento peržiūra vykdoma [praėjus 
5 metams po jo priėmimo].

Šio reglamento peržiūra vykdoma [praėjus 
4 metams po jo priėmimo].

Or. en

Pakeitimas 77
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento peržiūra vykdoma [praėjus 
5 metams po jo priėmimo].

Šio reglamento peržiūra vykdoma …* 
Atliekant peržiūrą turi būti įvertintas šio 
reglamento veiksmingumas ir jo poveikis 
pagrindinėms teisėms.

 OL prašome įrašyti datą: praėjus 5 
metams po šio reglamento priėmimo 
dienos

Or. lt

Pakeitimas 78
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Cheminės 
medžiagos 
pavadinimas ir 
Cheminių 
medžiagų 
santrumpų 
tarnybos registro 
numeris (CAS 
RN)

Minimalus kiekis Kombinuotosios 
nomenklatūros 
(KN) kodas, 
skirtas tiksliai 
apibrėžtos 
cheminės 
sandaros 
junginiams, 
atitinkantiems 
KN 28 arba 29 
skirsnio 1 pastabą 
(žr. 2009 m. 
rugsėjo 30 d. 
Reglamentą (EB) 
Nr. 948/2009, OL 
L 287, 2009 10 
31)

Kombinuotosios 
nomenklatūros 
(KN) kodas, 
skirtas mišiniams 
arba preparatams 
be sudedamųjų 
dalių (pvz., 
gyvsidabrio, 
brangiųjų arba 
retųjų žemių 
metalų arba 
radioaktyviųjų 
medžiagų), kurį 
naudojant 
nustatoma 
klasifikacija pagal 
kitą KN kodą (žr. 
2009 m. rugsėjo 
30 d. Reglamentą 
(EB) 
Nr. 948/2009, OL 
L 287, 
2009 10 31) 
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Vandenilio 
peroksidas (CAS 
RN 7722-84-1) 

12 % pagal masę 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometanas 
(CAS RN 75-52-
5) 

30 % pagal masę 2904 20 00 3824 90 97

Nitrato rūgštis 
(CAS RN 7697-
37-2) 

3 % pagal masę 2808 00 00 3824 90 97

Kalio chloratas 
(CAS RN 3811-
04-9) 

40 % pagal masę 2829 19 00 3824 90 97

Kalio 
perchloratas 
(CAS RN 7778-
74-7)

40 % pagal masę 2829 90 10 3824 90 97

Natrio chloratas 
(CAS RN 7775-
09-9) 

40 % pagal masę 2829 11 00 3824 90 97

Natrio 
perchloratas 
(CAS RN 7601-
89-0)

40 % pagal masę 2829 90 10 3824 90 97

Amonio nitratas 
(CAS RN 6484-
52-2) 

16 % masės 
sudaro azotas, 
atsižvelgiant į 
santykį su 
amonio nitratu

3102 30 10 
(vandeninis 
tirpalas)
3102 30 90 (kita)

3824 90 97

Pakeitimas

Cheminės 
medžiagos 
pavadinimas ir 
Cheminių 
medžiagų 
santrumpų 
tarnybos registro 
numeris (CAS 
RN)

Kombinuotosios 
nomenklatūros 
(KN) kodas, 
skirtas tiksliai 
apibrėžtos 
cheminės 
sandaros 
junginiams, 
atitinkantiems 
KN 28 arba 29 
skirsnio 1 pastabą 
(žr. 2009 m. 
rugsėjo 30 d. 
Reglamentą (EB) 

Kombinuotosios 
nomenklatūros 
(KN) kodas, 
skirtas mišiniams 
arba preparatams 
be sudedamųjų 
dalių (pvz., 
gyvsidabrio, 
brangiųjų arba 
retųjų žemių 
metalų arba 
radioaktyviųjų 
medžiagų), kurį 
naudojant 
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Nr. 948/2009, OL 
L 287, 2009 10 
31)

nustatoma 
klasifikacija pagal 
kitą KN kodą (žr. 
2009 m. rugsėjo 
30 d. Reglamentą 
(EB) 
Nr. 948/2009, OL 
L 287, 
2009 10 31) 

Vandenilio 
peroksidas (CAS 
RN 7722-84-1), 
kai jo minimalus 
kiekis yra 
didesnis nei 12 % 
pagal masę

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometanas 
(CAS RN 75-52-
5), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
20 % pagal turį

2904 20 00 3824 90 97

Nitrato rūgštis 
(CAS RN 7697-
37-2), kai jos 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
3 % pagal masę

2808 00 00 3824 90 97

Kalio chloratas 
(CAS RN 3811-
04-9), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
40 % pagal masę  

2829 19 00 3824 90 97

Kalio 
perchloratas 
(CAS RN 7778-
74-7), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
40 % pagal masę  

2829 90 10 3824 90 97

Natrio 
perchloratas 
(CAS RN 7601-
89-0), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
40 % pagal masę

2829 90 10 3824 90 97
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Amonio nitratas 
(CAS RN 6484-
52-2), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
16 % pagal 
amonio nitrato 
azoto masę

3102 30 10 
(vandeninis 
tirpalas)
3102 30 90 (kita)

3824 90 97

Heksametilentetr
aminas (CAS RN 
100-97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Sieros rūgštis 
(CAS RN 7664-
93-9), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
30 % pagal masę

2807 00 10 3824 90 97

Acetonas (CAS 
RN 67-64-1), kai 
jo minimalus 
kiekis yra 
didesnis nei 95 % 
pagal masę

2914 11 00 3824 90 97

Kalio nitratas 
(CAS RN 7757-
79-1), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
5 % pagal kalio 
nitrato azoto 
masę

2834 21 00 3824 90 97

Natrio nitratas 
(CAS RN 7631-
99-4), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
5 % pagal natrio 
nitrato azoto 
masę

3102 50 10 
(natūralus)
3102 50 90 
(kitoks nei 
natūralus)

3824 90 97
3824 90 97

Kalcio nitratas 
(CAS RN 10124-
37-5), kai jo 
minimalus kiekis 
yra didesnis nei 
5 % pagal kalcio 
nitrato azoto 
masę

2834 29 80 3824 90 97
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Or. fr

Pagrindimas

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

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

Pakeitimas 79
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedas

Komisijos siūlomas tekstas

II priedas
Grynos medžiagos arba į mišinių sudėtį įeinančios medžiagos, dėl kurių įtartinų sandorių 
pranešama
Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) 
kodas, skirtas tiksliai 
apibrėžtos cheminės 
sandaros junginiams, 
atitinkantiems KN 
atitinkamai 28 skirsnio 
1 pastabą, 29 skirsnio 
1 pastabą arba 
31 skirsnio 1b pastabą 
(žr. 2009 m. rugsėjo 30 d. 
Reglamentą (EB) 
Nr. 948/2009, OL L 287, 
2009 10 31)

Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) 
kodas, skirtas tiksliai 
apibrėžtos cheminės 
sandaros junginiams, 
atitinkantiems KN 
atitinkamai 28 skirsnio 
1 pastabą, 29 skirsnio 
1 pastabą arba 
31 skirsnio 1b pastabą 
(žr. 2009 m. rugsėjo 30 d. 
Reglamentą (EB) 
Nr. 948/2009, OL L 287, 
2009 10 31)

Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) 
kodas, skirtas mišiniams 
arba preparatams be 
sudedamųjų dalių (pvz., 
gyvsidabrio, brangiųjų 
arba retųjų žemių metalai 
arba radioaktyviosios 
medžiagos), naudojant 
kurį nustatoma 
klasifikacija pagal kitą 
KN kodą (žr. 2009 m. 
rugsėjo 30 d. Reglamentą 
(EB) Nr. 948/2009, OL L 
287, 2009 10 31)

Heksametilentetramino 2921 29 00 3824 90 97



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

LT

(CAS RN 100-97-0)
Sieros rūgštis (CAS RN 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acetonas (CAS RN 67-
64-1)

2914 11 00 3824 90 97

Kalio nitratas (CAS RN 
7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Natrio nitratas (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (natūralus)
3102 50 90 (kitoks nei 
natūralus)

3824 90 97
3824 90 97

Kalcio nitratas (CAS RN 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Kalcio amonio nitratas 
(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Pakeitimas

Išbraukta.

Or. fr


