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Grozījums Nr. 9
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pastāvīgā komiteja prekursoru jomā, 
kuru Komisija izveidoja 2008. gadā, 
identificēja dažādus sprāgstvielu 
prekursorus, par kuriem ir aizdomas, ka tos 
varētu izmantot teroristu uzbrukumu 
veikšanai, un ieteica attiecīgu rīcību 
Savienības līmenī.

(2) Pastāvīgā komiteja prekursoru jomā, 
kuru Komisija izveidoja 2008. gadā, 
identificēja dažādus sprāgstvielu 
prekursorus, par kuriem ir aizdomas, ka tos 
varētu izmantot teroristu un cita veida 
noziedzīgu spēku uzbrukumu veikšanai, un 
ieteica attiecīgu rīcību Savienības līmenī.

Or. lt

Grozījums Nr. 10
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) 2010. gada Rīcības plāns ķīmiskās, 
bioloģiskās, radioloģiskās un 
kodoldrošības stiprināšanai Eiropas 
Savienībā (CBRN rīcības plāns) veido 
pamatu solidaritātes un sadarbības 
principu piemērošanai starp dalībvalstīm
un paredz veidus, kā šādai koordinācijai 
jānotiek praktiski attiecībā uz visām
bioloģiskām, radioloģiskām un 
kodolvielām (CBRN). Tādēļ pašreizējai
regulai ir jāatbilst šā Rīcības plāna daļai
par ķīmiskajām vielām.

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tā kā katriem grozījumiem direktīvā un 
tās pielikumos būtu vajadzīgi 
transponēšanas pasākumi 27 dalībvalstīs un 
uz visiem ekonomikas dalībniekiem būtu 
jāattiecina vieni un tie paši noteikumi, ir 
lietderīgāk par juridisko instrumentu 
sprāgstvielu prekursoru tirdzniecības un 
lietošanas regulēšanai izmantot regulu.

(5) Tā kā katriem grozījumiem direktīvā un 
tās pielikumos būtu vajadzīgi 
transponēšanas pasākumi 27 dalībvalstīs un 
uz visiem ekonomikas dalībniekiem būtu 
jāattiecina vieni un tie paši noteikumi, ir 
lietderīgāk par juridisko instrumentu 
darījumu regulēšanai saistībā ar 
sprāgstvielu prekursoriem izmantot 
regulu.

Or. fr

Pamatojums

Runa nav par sprāgstvielu prekursoru lietošanas regulēšanu, bet gan par darījumiem saistībā 
ar šiem prekursoriem.

Grozījums Nr. 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5.a) Licencēšanas shēmai un 
pienākumam ziņot par aizdomīgiem 
darījumiem jāļauj ekonomikas 
dalībniekiem arī turpmāk tirgot visus 
prekursorus, tādējādi ierobežojot to
ietekmi uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Véronique Mathieu
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāsamazina paštaisīto 
sprāgstvielu darbības paredzamība un 
jaudīgums, konkrētām vielām nosakot 
maksimāli pieļaujamos koncentrācijas 
līmeņus. Plašas sabiedrības locekļiem 
būtu jābūt iespējai šīs vielas izmantot 
koncentrācijā, kas pārsniedz noteikto 
augstāko robežkoncentrāciju, tikai tad, ja 
viņiem šajā nolūkā ir attiecīga licence.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) Paredzot tādu ķīmisku vielu, kas 
pārsniedz augstāko robežkoncentrāciju, 
pārdošanu tikai lietotājiem, kuri spēj 
pierādīt likumīgu vajadzību izmantot 
attiecīgo ķīmisko vielu, palielināsies 
drošība sprāgstvielu prekursoru 
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tirdzniecībā un lietošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tā kā būtu pārmērīgi aizliegt 
sprāgstvielu prekursorus lietot
profesionālās darbībās, uz sprāgstvielu 
prekursoru importu, tirdzniecību un 
lietošanu attiecīgie pasākumi būtu 
jāattiecina vienīgi uz plašu sabiedrību.

(7) Tā kā būtu pārmērīgi aizliegt 
sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un 
lietošanu, jāievieš pasākumi, lai 
pastiprinātu to piegādes ķēdes kopuma
drošību. Ar pasākumiem, kas piemērojami 
attiecībā uz šo vielu gala patērētājiem, nav 
iespējams pilnībā sasniegt šīs regulas 
mērķus.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 16
Juozas Imbrasas

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Heksamīna koncentrācijas ierobežošana 
kurināmā tabletēs tehniski nav iespējama. 
Būtu jāpieņem pasākumi, lai vienkāršotu 
ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem 
heksamīna kurināmā tablešu un citu 
prekursoru, kuriem nav drošu un piemērotu 
alternatīvu, mazumtirdzniecības posmā.

(8) Heksamīna koncentrācijas ierobežošana 
kurināmā tabletēs tehniski nav iespējama. 
Būtu jāpieņem pasākumi, lai vienkāršotu 
ziņošanu par zādzībām vai aizdomīgiem 
darījumiem heksamīna kurināmā tablešu 
un citu prekursoru, kuriem nav drošu un 
piemērotu alternatīvu, mazumtirdzniecības 
posmā.

Or. lt

Grozījums Nr. 17
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Vienkāršošanas nolūkos esošos 
noteikumus attiecībā uz amonija nitrātu 
būtu jāiekļauj šajā regulā un būtu jāsvītro 
58. ieraksta 2. un 3. punkts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH) XVII pielikumā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījums saskaņošanai ar REACH regulu.

Grozījums Nr. 18
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Šajā regulā tiek prasīta personas datu 
apstrāde un to tālāka atklāšana trešām 
personām aizdomīgu darījumu gadījumā. 
Šāda apstrāde nozīmē būtisku iejaukšanos 
pamattiesībās uz privātās dzīves 
neaizskaramību un tiesībās uz personas 
datu aizsardzību. Personas datu apstrādei, 
ko veic, piemērojot šo regulu, piemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. 
gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 
Attiecīgi būtu jānodrošina, ka tiek 
pienācīgi aizsargātas pamattiesības uz 
personas datu aizsardzību personām, kuru 
dati tiek apstrādāti, piemērojot šo regulu, jo 
īpaši tādā personas datu apstrādē, kas būtu 
saistīta ar licences piešķiršanu un ziņošanu 
par darījumiem, kas tiek uzskatīti par 
aizdomīgiem.

(11) Šajā regulā tiek prasīta personas datu 
apstrāde un to tālāka atklāšana trešām 
personām aizdomīgu darījumu gadījumā. 
Šāda apstrāde nozīmē būtisku iejaukšanos 
pamattiesībās uz privātās dzīves 
neaizskaramību un tiesībās uz personas 
datu aizsardzību. Personas datu apstrādei, 
ko veic, piemērojot šo regulu, piemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. 
gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 
Attiecīgi būtu jānodrošina, ka tiek 
pienācīgi aizsargātas pamattiesības uz 
personas datu aizsardzību personām, kuru 
dati tiek apstrādāti, piemērojot šo regulu, jo 
īpaši tādā personas datu apstrādē, kas būtu 
saistīta ar darījumu uzskaiti un ziņošanu 
par darījumiem, kas tiek uzskatīti par 
aizdomīgiem.

Or. fr

Pamatojums

Licences izsniegšanas sistēmas aizvietošana ar visu darījumu uzskaiti saistībā ar sprāgstvielu 
prekursoriem.

Grozījums Nr. 19
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tādēļ nolūkā izdarīt grozījumus šīs 
regulas pielikumos Komisijai vajadzētu 
būt pilnvarotai pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu.

(13) Lai pielāgotos ķīmisko vielu 
ļaunprātīgas izmantošanas par 
sprāgstvielu prekursoriem attīstības 
tendencēm vai pamatojoties uz pētījumiem 
un testēšanu, ir jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu
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attiecībā grozījumiem šīs regulas 
pielikumā. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētus aktus, vajadzētu nodrošināt, ka
attiecīgos dokumentus vienlaikus, bez 
kavēšanās un pienācīgā veidā nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Pamatojums

Piemērojot triju iestāžu kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.
Turklāt, tā kā tiks veidots vienots ķīmisko vielu saraksts, ir nepieciešams tikai viens pielikums.

Grozījums Nr. 20
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
ierobežot plašas sabiedrības piekļuvi
ķīmiskām vielām, ko var izmantot 
paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai, 
dalībvalstis nespēj pilnībā sasniegt un 
darbības apjoma vai rezultātu dēļ tas ir 
vieglāk sasniedzams Savienības līmenī, 
Eiropas Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(14) Tā kā šīs regulas mērķi, proti, 
uzraudzīt darījumus saistībā ar ķīmiskām 
vielām, ko var izmantot paštaisītu 
sprāgstvielu izgatavošanai, lai novērstu to 
ļaunprātīgu izmantošanu, dalībvalstis 
nespēj pilnībā sasniegt un darbības apjoma 
vai rezultātu dēļ tas ir vieglāk sasniedzams 
Savienības līmenī, Eiropas Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

Or. fr

Pamatojums

Pat ja šīs regulas ieviešana radīs pielikumā minēto vielu nebūtiskās izmantošanas 
samazināšanos plašā sabiedrībā, tās mērķis tomēr nav „ierobežot” pieeju šīm vielām, jo tās 
tiek plaši izmantotas. Runa ir par to pārdošanas regulēšanu un tādējādi par darījumu 
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uzraudzību saistībā ar šīm vielām.

Grozījums Nr. 21
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido saskaņotus 
noteikumus par to, kā darīt pieejamas tirgū
tādas vielas un maisījumus, ko varētu 
ļaunprātīgi izmantot sprāgstvielu 
nelikumīgai izgatavošanai, nolūkā 
ierobežot šādu vielu un maisījumu 
pieejamību plašai sabiedrībai.

Ar šo regulu izveido saskaņotus 
noteikumus par to, kā darīt pieejamas tādas 
vielas un maisījumus, ko varētu ļaunprātīgi 
izmantot sprāgstvielu nelikumīgai 
izgatavošanai, kā arī kontrolēt un 
uzraudzīt darījumus saistībā ar šīm vielām 
un maisījumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šo regulu ir paredzēts attiecināt uz visiem darījumiem (plašā sabiedrībā un speciālistu vidū).

Grozījums Nr. 22
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
2 pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro vielām, kas 
uzskaitītas pielikumos, un maisījumiem, 
kuru sastāvā ir pielikumos uzskaitītās 
vielas.

1. Šo regulu piemēro vielām, kas 
uzskaitītas pielikumā, un maisījumiem, 
kuru sastāvā ir pielikumos uzskaitītās 
vielas.

Or. fr

Pamatojums

Divu atsevišķu sarakstu izveidei nav zinātniska pamatojuma. 2. pielikumā minēto vielu
bīstamība ir pierādīta, bet tās nav iekļautas 1. pielikuma vielu sarakstā, jo nebija iespējams 
noteikt augstāko robežkoncentrāciju, zemāk par kuru tiek paredzēts, ka tās nav bīstamas.
Tādējādi, tā kā šīs vielas nevar aizliegt, tās pārsteidzošā kārtā tiks pakļautas mazāk 
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ierobežojošam tiesiskajam režīmam nekā 1. pielikumā minētās vielas.

Grozījums Nr. 23
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pielikumos uzskaitītajām vielām un 
maisījumiem, kas satur šādas vielas, ja tos 
izmanto bruņotie spēki vai 
tiesībaizsardzības iestādes.

c) pielikumā uzskaitītajām vielām un 
maisījumiem, kas satur šādas vielas, ja tos 
izmanto bruņotie spēki vai 
tiesībaizsardzības iestādes.

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „lietošana” ir jebkura apstrāde, 
sagatavošana lietošanai, glabāšana, 
attīrīšana, sajaukšana, produkta ražošana 
vai jebkura cita izmantošana;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „plašas sabiedrības loceklis” ir 
jebkura fiziska persona, kas rīkojas tādos 
nolūkos, kas nav saistīti ar tās veikto 

svītrots
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tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai 
profesionālo darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumos 
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai;

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumos 
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir informācija, 
aizdomas vai pamatots iemesls aizdomām, 
ka vielu vai maisījumu ir paredzēts 
izmantot nelikumīgai sprāgstvielu 
izgatavošanai vai jebkādiem citiem 
nelegāliem mērķiem, piemēram, šo vielu 
nodošanai trešām personām; konteksts, 
kurā darījums tiek uzskatīts par 
aizdomīgu, Savienības līmenī tiek definēts 
ar šo regulu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumos 
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai;

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumos 
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai, jo īpaši tā neparastā 
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daudzuma, koncentrācijas, kombinācijas 
un biežuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumos 
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai;

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumos 
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai, daudzuma, koncentrācijas, 
biežuma, maksāšanas veida vai jebkāda 
ārkārtēja ar darījumu saistīta apstākļa
dēļ; šāda pamatota iemesla pastāvēšana ir 
uzmanīgi jāizskata katrā atsevišķā 
gadījumā, pilnībā ņemot vērā katra 
atsevišķa darījuma īpašos apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumos
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai;

(4) „aizdomīgs darījums” ir jebkāds 
darījums, kas attiecas uz pielikumā
uzskaitītajām vielām vai maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, ja ir pamatots iemesls 
aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 30
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „neklasificēta viela” ir jebkura viela, 
attiecībā uz kuru ir konstatēts, ka, lai gan 
tā nav iekļauta pielikumos, to izmanto 
paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona vai publiska 
organizācija vai šādu personu un/vai 
struktūru grupa, kas tirgū veic darbus,
nodrošina produktus vai sniedz 
pakalpojumus;

(6) „ekonomikas dalībnieks” ir jebkura 
fiziska vai juridiska persona, kas tirgū
nodrošina produktus vai sniedz 
pakalpojumus;

Or. fr

Pamatojums

„Ekonomikas dalībnieka” definīcijā noteikumi „vai publiska organizācija vai šādu personu 
un/vai struktūru grupa, kas [..] veic darbus” tiek svītroti tādēļ, ka ir nelietderīgi, jo neatbilst 
realitātei vai ir neprecīzi.

Grozījums Nr. 32
Véronique Mathieu
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Regulas priekšlikums
3. pants – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „lauksaimnieks” ir fiziska vai 
juridiska persona vai fizisku vai juridisku 
personu grupa neatkarīgi no grupai un 
tās locekļiem valsts tiesību aktos piešķirtā 
juridiskā statusa, kuras saimniecība 
atrodas Kopienas teritorijā, kā minēts 
Līguma par Eiropas Savienību 52. pantā, 
un kura veic lauksaimniecisku darbību;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
3. pants – 8. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „lauksaimnieciska darbība” ir 
lauksaimniecības produktu ražošana vai 
audzēšana, ieskaitot ražas novākšanu, 
slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un 
turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai 
zemes uzturēšanu labos lauksaimniecības 
un vides apstākļos saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 1782/2003 5. pantu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vielas, kas ir uzskaitītas I pielikumā, 1. Ekonomikas dalībniekam, kas 
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vai šādas vielas saturošus maisījumus 
nedara pieejamus plašas sabiedrības 
locekļiem, tie tās netur īpašumā vai 
nelieto, izņemot tad, ja vielas 
koncentrācija formā, kādā tā tiek darīta 
pieejama, ir zemāka par I pielikumā 
noteikto robežvērtību vai vienāda ar to.

pielikumā minēto vielu vai to saturošu 
maisījumu dara pieejamu, jāreģistrē šis 
darījums.

2. Neatkarīgi no 1. punkta vielas, kas 
uzskaitītas I pielikumā, vai šādas vielas 
saturošus maisījumus var darīt pieejamus 
plašas sabiedrības locekļiem, tie var tos 
turēt īpašumā un lietot, ja plašas 
sabiedrības loceklis uzrāda licenci 
I pielikumā uzskaitītās vielas vai šādu 
vielu saturošā maisījuma iegādei, kuru 
izsniegusi kādas dalībvalsts kompetenta 
iestāde.

2. Dokumentos, kas saistīti ar darījumu 
uzskaiti, jāietver šāda informācija:
a) ja pircējs ir:
i) juridiska persona: nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
ii) fiziska persona: vārds un uzvārds, 
dzimšanas datums un vieta, kā arī adrese;
b) vielas vai maisījuma nosaukums, kā arī 
tā koncentrācijas līmenis;
c) vielas vai maisījuma daudzums;
d) vielas vai maisījuma pielietojums, kā to 
deklarējis pircējs;
e) darījuma datums;
f) pircēja paraksts vai, juridiskas personas 
gadījumā, tādas fiziskas personas 
paraksts, kura savā vārdā un savās 
interesēs saņem vielu vai maisījumu, kā 
arī vārds un uzvārds.

3. Ja plašas sabiedrības loceklis plāno 
vielas, kas uzskaitītas I pielikumā, vai 
maisījumus, kas satur šīs vielas, importēt 
Eiropas Savienības muitas teritorijā un 
vielas vai maisījuma koncentrācija formā, 
kādā tā tiek importēta, pārsniedz 
I pielikumā noteikto robežu, minētajai 
personai muitas iestādē ievešanas vietā ir 
jāuzrāda 2. punktā minētā licence. Ja 
rodas šaubas par licences, kas izdota 
saskaņā ar 2. punktu, autentiskumu vai 
pareizību, kā arī, ja ir nepieciešama 
sīkāka konsultācija, muitas iestādes 
sazinās ar kompetentajām iestādēm, kuras 
dalībvalsts norīkojusi izsniegt licences 
saskaņā ar 5. pantu.

3. Darījuma laikā pircējs uzrāda
ekonomikas dalībniekam, kurš viņam 
piegādā vielu vai maisījumu:
a) ja pircējs ir juridiska persona: oficiālu 
dokumentu, kurš apliecina tā juridisko 
reģistrāciju;
b) ja pircējs ir fiziska persona: oficiālu 
dokumentu, kurš apliecina tā identitāti.

4. Neatkarīgi no 1. punkta amonija 
nitrātu un maisījumus, kas satur amonija 

4. Juridiskai personai, kas regulāri pērk 
no viena un tā paša ekonomikas 



AM\873814LV.doc 17/46 PE469.861v01-00

LV

nitrātu, var darīt pieejamus 
lauksaimniekiem, un lauksaimnieki tos 
var turēt īpašumā, lai izmantotu kā 
mēslošanas līdzekļus lauksaimniecības 
darbībās, koncentrācijā, kas pārsniedz 
I pielikumā noteikto robežu.

dalībnieka pielikumā minētu vielu vai to 
saturošu maisījumu, nav jāievēro 
3. punktā noteiktais pienākums, ja tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

a) ekonomikas dalībnieks ir piegādājis šai 
juridiskajai personai to pašu vielu vai to 
pašu maisījumu vismaz trīs reizes 
iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā;
b) nekas neļauj ekonomikas dalībniekam
secināt, ka vielu vai maisījumu ir 
paredzēts izmantot paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai;
c) ekonomikas dalībnieks ir pārliecinājies, 
ka piegādātie daudzumi neatšķiras no 
parastajiem šīs juridiskās personas 
pasūtītajiem apjomiem.

5. Ekonomikas dalībnieks, kas saskaņā ar 
2. punktu dara vielu vai maisījumu 
pieejamu licencētam plašas sabiedrības 
loceklim, pārbauda licenci un veic 
uzskaiti par darījumu.

5. Dokumenti, kas saistīti ar darījumu 
reģistrāciju, tiek glabāti vismaz [piecus 
gadus] pēc tā kalendārā gada beigām, 
kura laikā tika veikts darījums. Šajā 
periodā dokumentiem jābūt viegli 
pieejamiem pārbaudei pēc kompetento 
iestāžu lūguma.

6. Ekonomikas dalībnieks, kurš plāno 
I pielikumā uzskaitītās vielas vai šādas 
vielas saturošus maisījumus darīt 
pieejamus plašai sabiedrībai, ja vielas 
koncentrācija formā, kādā tā tiek darīta 
pieejama, pārsniedz I pielikumā noteikto 
robežu, uz iesaiņojuma skaidri norāda, ka 
šīs vielas vai maisījuma iegādei, turēšanai 
īpašumā vai lietošanai nepieciešama 
2. punktā minētā licence.

6. Dokumentus, kas saistīti ar darījumu 
reģistrāciju, var glabāt attēlu veidā uz 
attēlu vai cita veida datu nesēja. Ir 
jānodrošina, lai šādi glabāti dati:

a) kad tos pārveido lasāmā formātā, 
atbilstu dokumentācijai gan formas, gan 
saturā ziņā;
b) būtu vienmēr tūlīt pieejami, apskatāmi 
un izlasāmi, un būtu iespējama to 
automātiska apstrāde laikā, kurš 
paredzēts 5. punktā.



PE469.861v01-00 18/46 AM\873814LV.doc

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja plašas sabiedrības loceklis plāno 
vielas, kas uzskaitītas I pielikumā, vai 
maisījumus, kas satur šīs vielas, importēt 
Eiropas Savienības muitas teritorijā un 
vielas vai maisījuma koncentrācija formā, 
kādā tā tiek importēta, pārsniedz 
I pielikumā noteikto robežu, minētajai 
personai muitas iestādē ievešanas vietā ir 
jāuzrāda 2. punktā minētā licence. Ja rodas 
šaubas par licences, kas izdota saskaņā ar 
2. punktu, autentiskumu vai pareizību, kā 
arī, ja ir nepieciešama sīkāka 
konsultācija, muitas iestādes sazinās ar 
kompetentajām iestādēm, kuras dalībvalsts 
norīkojusi izsniegt licences saskaņā ar 
5. pantu.

3. Ja plašas sabiedrības loceklis plāno 
vielas, kas uzskaitītas I pielikumā, vai 
maisījumus, kas satur šīs vielas, importēt 
Eiropas Savienības muitas teritorijā un 
vielas vai maisījuma koncentrācija formā, 
kādā tā tiek importēta, pārsniedz 
I pielikumā noteikto robežu, minētajai 
personai muitas iestādē ievešanas vietā ir 
jāuzrāda 2. punktā minētā licence. Lai 
pārbaudītu licences, kas izdota saskaņā ar 
2. punktu, autentiskumu vai pareizību, 
muitas iestādes sazinās ar kompetentajām 
iestādēm, kuras dalībvalsts norīkojusi 
izsniegt licences saskaņā ar 5. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neatkarīgi no 1. punkta amonija nitrātu 
un maisījumus, kas satur amonija nitrātu, 
var darīt pieejamus lauksaimniekiem un 
lauksaimnieki tos var turēt īpašumā, lai 
izmantotu kā mēslošanas līdzekļus 
lauksaimniecības darbībās, koncentrācijā, 

4. Neatkarīgi no 1. punkta amonija nitrātu 
un maisījumus, kas satur amonija nitrātu, 
var darīt pieejamus lauksaimniekiem un 
lauksaimnieki tos var turēt īpašumā, lai 
izmantotu kā mēslošanas līdzekļus 
lauksaimniecības darbībās, koncentrācijā, 
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kas pārsniedz I pielikumā noteikto robežu. kas pārsniedz I pielikumā noteikto robežu.
Tomēr kompetentajām iestādēm, kuras 
dalībvalsts norīkojusi, jāveic atbilstīgas un 
regulāras inspekcijas, lai nodrošinātu to, 
ka lauksaimnieki izmanto amonija nitrātu 
likumīgi un ka lauksaimnieku licence 
netiek izmantota, lai slēptu nelegālus 
darījumus un/vai darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šajā regulā darījums jāuzskata par 
aizdomīgu, ja pirkuma laikā:
a) plašas sabiedrības loceklis, kurš pērk 
vai gatavojas pirkt šīs vielas, nevēlas 
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu 
un licenci;
b) plašas sabiedrības loceklis pērk vai 
gatavojas pirkt konkrētajiem produktiem 
vai vielām neparastus daudzumus un/vai 
koncentrācijas;
c) plašas sabiedrības loceklis pērk vai 
gatavojas pirkt šo vielu neparastas 
kombinācijas;
d) plašas sabiedrības loceklis pērk vai 
gatavojas pirkt šīs vielas un nespēj
paskaidrot, kāds ir šīs vielas galīgais 
izmantojums;
e) plašas sabiedrības loceklis, kas pērk vai 
gatavojas pirkt šīs vielas, nespēj pierādīt, 
ka viņš ir informēts par šo vielu konkrēto 
izmantošanu;
f) plašas sabiedrības loceklis, kas pērk vai 
gatavojas pirkt šīs vielas, uzstāj, ka 
maksās skaidrā naudā.
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ekonomikas dalībnieks, kas saskaņā ar 
2. punktu dara vielu vai maisījumu 
pieejamu licencētam plašas sabiedrības 
loceklim, pārbauda licenci un veic uzskaiti 
par darījumu.

5. Ekonomikas dalībnieks, kas saskaņā ar 
2. punktu dara vielu vai maisījumu 
pieejamu licencētam plašas sabiedrības 
loceklim, pārbauda licenci un veic uzskaiti 
par darījumu. Ja ir iemesls aizdomām, ka 
tikušas izdotas viltotas licences, 
ekonomikas dalībnieks sazinās ar 
attiecīgās dalībvalsts kompetentajām 
iestādēm, atbilstoši ziņojot tām un 
jebkurām citām norīkotajām
tiesībaizsardzības iestādēm. Ja situācija 
joprojām ir neskaidra, ekonomikas 
dalībniekam ir jāatsakās no paredzētā
darījuma. Mazumtirdzniecības nozarē ir 
jānodrošina, lai ekonomikas dalībnieki, 
kuriem varētu būt darījumi saistībā ar 
prekursoriem, tiek atbilstīgi apmācīti, 
informēti par draudiem un faktiski zina 
attiecīgos riskus ar riska novērtējuma
palīdzību. Norīkotajām valsts iestādēm ir 
jānodrošina šī punkta noteikumu izpilde 
un pēc iespējas jācenšas nodot 
kriminālvajāšanai tos ekonomikas 
dalībniekus, kuri neievēro šīs regulas 
noteikumus, tādējādi pavirši izturoties 
pret sprāgstvielu prekursoru darījumu 
īpašībām, kas saistītas ar drošību un 
drošumu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ekonomikas dalībnieks, kas saskaņā ar 
2. punktu dara vielu vai maisījumu 
pieejamu licencētam plašas sabiedrības 
loceklim, pārbauda licenci un veic uzskaiti 
par darījumu.

5. Ekonomikas dalībnieks, kas saskaņā ar 
2. punktu dara vielu vai maisījumu 
pieejamu licencētam plašas sabiedrības 
loceklim, pārbauda licenci un veic uzskaiti 
par darījumu. Dalībvalstis nodrošina visu 
nepieciešamo palīdzību maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) šo 
pārbaudes un uzskaites veikšanas prasību 
izpildē.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nosaka noteikumus 
4. panta 2. punktā paredzētās licences 
piešķiršanai. Apsverot, vai piešķirt licenci, 
dalībvalsts kompetentā iestāde jo īpaši 
ņem vērā vielas paredzētās lietošanas 
likumību. Licenci nepiešķir, ja ir pamatots 
iemesls apšaubīt paredzētās lietošanas 
likumību.

svītrots

2. Kompetentā iestāde var vai nu ierobežot 
licences derīgumu uz laiku, kas 
nepārsniedz trīs gadus, vai uzlikt licences 
saņēmējam par pienākumu vismaz reizi 
trijos gados pierādīt, ka tas joprojām 
izpilda nosacījumus, ar kādiem licence 
piešķirta. Licencē norāda attiecīgās vielas.
3. Kompetentās iestādes var prasīt 
pieteikuma iesniedzējiem samaksāt 
licences pieteikuma nodevu. Šādas 
nodevas nedrīkst pārsniegt pieteikuma 
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apstrādes izmaksas.
4. Kompetentā iestāde var licenci apturēt 
vai atsaukt, ja ir pamatots iemesls 
uzskatīt, ka vairs netiek pildīti nosacījumi, 
ar kādiem licence tika piešķirta.
5. Jebkura kompetentās iestādes lēmuma 
pārsūdzību, kā arī strīdus par atbilstību 
licences nosacījumiem, izskata ar valsts 
tiesību aktiem noteikta atbildīgā instance.

Or. fr

Pamatojums

Valsts iestāžu īstenotas licences piešķiršanas sistēmas atcelšana.

Grozījums Nr. 41
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nosaka noteikumus 
4. panta 2. punktā paredzētās licences 
piešķiršanai. Apsverot, vai piešķirt licenci, 
dalībvalsts kompetentā iestāde jo īpaši ņem 
vērā vielas paredzētās lietošanas likumību. 
Licenci nepiešķir, ja ir pamatots iemesls 
apšaubīt paredzētās lietošanas likumību.

1. Katra dalībvalsts nosaka noteikumus 
4. panta 2. punktā paredzētās licences 
piešķiršanai saskaņā ar Savienības 
pamatnostādnēm, kas minētas 1.a punktā. 
Apsverot, vai piešķirt licenci, dalībvalsts 
kompetentā iestāde jo īpaši ņem vērā vielas 
paredzētās lietošanas likumību. Licenci 
nepiešķir, ja ir pamatots iemesls apšaubīt 
paredzētās lietošanas likumību.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija izstrādā Savienības 
pamatnostādnes par noteikumiem, kuriem 
jāregulē licenču izsniegšana valsts līmenī, 
pēc apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju 
prekursoru jomā. Šajās pamatnostādnēs 
Komisijai jāizklāsta detalizēta tehniskā 
informācija attiecībā uz licencēm, lai 
veicinātu to savstarpēju atzīšanu visās 
dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Visām dalībvalstīm jāizveido vai 
jānorīko iestāde, kas ir atbildīga par 
licenču izdošanu plašai sabiedrībai. Šai 
iestādei ir arī jābūt atbildīgai par ES 
CBRN rīcības plāna īstenošanu, kā arī tā 
uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kompetentā iestāde var licenci apturēt 
vai atsaukt, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, 
ka vairs netiek pildīti nosacījumi, ar 
kādiem licence tika piešķirta.

4. Kompetentā iestāde var licenci apturēt 
vai atsaukt, ja ir iemesls uzskatīt, ka vairs 
netiek pildīti nosacījumi, ar kādiem licence 
tika piešķirta.
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Or. en

Grozījums Nr. 45
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Licenču izdevējiestāde nodrošina, ka 
vienmēr tiek ievērotas to personu 
pamattiesības, kuri pieprasa licenci, t. i., 
tiesības nebūt diskriminētam rases, 
dzimuma, reliģiskās pārliecības, 
dzimumorientācijas vai vecuma dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem un 
zādzībām

Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem, 
pazušanu un zādzībām

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Par aizdomīgiem darījumiem ar 
pielikumos uzskaitītajām vielām vai šādas 
vielas saturošiem maisījumiem ziņo 

1. Par aizdomīgiem darījumiem ar 
pielikumā uzskaitītajām vielām vai šādas 
vielas saturošiem maisījumiem ziņo 
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saskaņā ar šo pantu. saskaņā ar šo pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izveido valsts 
kontaktpunktu ziņošanai par aizdomīgiem 
darījumiem, precīzi norādot tālruņa 
numuru un e-pasta adresi.

2. Katra dalībvalsts izveido valsts 
kontaktpunktu ziņošanai par aizdomīgiem 
darījumiem, precīzi norādot tālruņa 
numuru un e-pasta adresi. Šādiem 
kontaktpunktiem jātiek nodrošinātiem ar 
tiesībsargājošo iestāžu personālu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izveido valsts 
kontaktpunktu ziņošanai par aizdomīgiem 
darījumiem, precīzi norādot tālruņa 
numuru un e-pasta adresi.

2. Dalībvalstis arī nodrošina tiesību aktus, 
kuros detalizēti izklāstītas procedūras, kas 
jāizmanto, ziņojot par aizdomīgiem 
darījumiem. Katra dalībvalsts izveido 
valsts kontaktpunktu ziņošanai par 
aizdomīgiem darījumiem, precīzi norādot 
tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Rolandas Paksas
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts izveido valsts 
kontaktpunktu ziņošanai par aizdomīgiem 
darījumiem, precīzi norādot tālruņa 
numuru un e-pasta adresi.

2. Katra dalībvalsts izveido valsts 
kontaktpunktu ziņošanai par aizdomīgiem 
darījumiem, precīzi norādot tālruņa 
numuru un e-pasta adresi. Attiecīgās valsts 
kontaktpunkts var būt tikai 
tiesībaizsardzības iestāde.

Or. lt

Grozījums Nr. 51
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekonomikas dalībnieki, kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierosinātais darījums, kas ietver 
vienu vai vairākas pielikumos uzskaitītās 
vielas vai šādas vielas saturošus 
maisījumus, ir aizdomīgs darījums, 
nekavējoties par to ziņo, ja iespējams, 
norādot klienta identitāti, valsts 
kontaktpunktam tajā dalībvalstī, kurā 
darījums tika ierosināts.

3. Ekonomikas dalībnieki, kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierosinātais darījums, kas ietver 
vienu vai vairākas pielikumā uzskaitītās 
vielas vai šādas vielas saturošus 
maisījumus, ir aizdomīgs darījums, 
nekavējoties par to ziņo, ja iespējams, 
norādot klienta identitāti, valsts 
kontaktpunktam tajā dalībvalstī, kurā 
darījums tika ierosināts.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekonomikas dalībnieki, kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierosinātais darījums, kas ietver 

3. Ekonomikas dalībnieki, kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierosinātais darījums, kas ietver 
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vienu vai vairākas pielikumos uzskaitītās 
vielas vai šādas vielas saturošus 
maisījumus, ir aizdomīgs darījums, 
nekavējoties par to ziņo, ja iespējams, 
norādot klienta identitāti, valsts 
kontaktpunktam tajā dalībvalstī, kurā 
darījums tika ierosināts.

vienu vai vairākas pielikumos uzskaitītās 
vielas vai šādas vielas saturošus 
maisījumus, ir aizdomīgs darījums, 
nekavējoties par to ziņo kompetentajām 
valsts iestādēm (t. i., licenču 
izdevējiestādei un tiesībsargājošām 
iestādēm), ja iespējams, norādot klienta 
identitāti, valsts kontaktpunktam tajā 
dalībvalstī, kurā darījums tika ierosināts.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ekonomikas dalībnieki, kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierosinātais darījums, kas ietver 
vienu vai vairākas pielikumos uzskaitītās 
vielas vai šādas vielas saturošus 
maisījumus, ir aizdomīgs darījums, 
nekavējoties par to ziņo, ja iespējams, 
norādot klienta identitāti, valsts 
kontaktpunktam tajā dalībvalstī, kurā 
darījums tika ierosināts.

3. Ekonomikas dalībnieki, kam ir pamats 
uzskatīt, ka ierosinātais darījums, kas ietver 
vienu vai vairākas pielikumos uzskaitītās 
vielas vai šādas vielas saturošus 
maisījumus, ir aizdomīgs darījums tā 
daudzuma, koncentrācijas, biežuma, 
maksāšanas veida vai kāda cita ārkārtēja 
apstākļa dēļ, savlaicīgi un atbilstīgi savām 
loģistikas iespējām par to ziņo, ja 
iespējams, norādot klienta identitāti, valsts 
kontaktpunktam tajā dalībvalstī, kurā 
darījums tika ierosināts.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ekonomikas dalībnieki ziņo par visiem svītrots
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aizdomīgiem darījumiem, kas attiecas uz 
neklasificētām vielām un maisījumiem, 
kas satur šādas vielas.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ekonomikas dalībnieki ziņo par visiem 
aizdomīgiem darījumiem, kas attiecas uz 
neklasificētām vielām un maisījumiem, 
kas satur šādas vielas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 56
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ekonomikas dalībnieki ziņo par visiem 
aizdomīgiem darījumiem, kas attiecas uz 
neklasificētām vielām un maisījumiem, kas 
satur šādas vielas.

4. Ekonomikas dalībnieki ziņo par visiem 
aizdomīgiem darījumiem, kas attiecas uz 
neklasificētām vielām un maisījumiem, kas 
satur šādas vielas, saskaņā ar aizdomīga 
darījuma definīciju, kas ir izklāstīta šajā 
regulā, un arī saskaņā ar valsts līmeņa 
tiesību aktiem, kas regulē procedūras 
aizdomīgu darījumu gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Véronique Mathieu
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Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ekonomikas dalībnieki ziņo arī par 
pielikumos uzskaitīto vielu un šādas vielas 
saturošu maisījumu būtiskām zādzībām, 
ziņojumu sniedzot valsts kontaktpunktam 
tajā dalībvalstī, kura zādzība notikusi.

5. Ekonomikas dalībnieki ziņo arī par 
pielikumā uzskaitīto vielu un šādas vielas 
saturošu maisījumu nozīmīgām zādzībām 
un pazušanu, ziņojumu sniedzot valsts 
kontaktpunktam tajā dalībvalstī, kurā
zādzība vai pazušana notikusi.

Or. fr

Pamatojums

Papildus ziņošanai par zādzībām tiek piedāvāts pievienot pienākumu ziņot par vielu 
pazušanu. Var iedomāties situāciju, ka ekonomikas dalībnieks, iespējams, ilgākā vai īsākā 
laikposmā neatrod attiecīgās vielas, tomēr bez aizdomām par zādzību.

Grozījums Nr. 58
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ekonomikas dalībnieki ziņo arī par 
pielikumos uzskaitīto vielu un šādas vielas 
saturošu maisījumu būtiskām zādzībām, 
ziņojumu sniedzot valsts kontaktpunktam 
tajā dalībvalstī, kura zādzība notikusi.

5. Ekonomikas dalībnieki ziņo arī par 
pielikumos uzskaitīto vielu un šādas vielas 
saturošu maisījumu zādzībām, ziņojumu 
sniedzot valsts kontaktpunktam tajā 
dalībvalstī, kurā zādzība notikusi.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz saņemto informāciju par 
aizdomīgiem darījumiem valsts 
kontaktpunkts, pamatojoties uz regulas 



PE469.861v01-00 30/46 AM\873814LV.doc

LV

7. pantu, nodrošina konfidencialitāti un 
drošību, un šo informāciju var atklāt tikai 
pēc kompetentu tiesībaizsardzības iestāžu, 
kas pēta terorismu vai cita veida 
aizdomīgu sprāgstvielu prekursoru 
lietošanu, lūguma.
Šo informāciju drīkst izmantot tikai 
pirmajā rindkopā norādītajiem mērķiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 60
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai vienkāršotu sadarbību starp 
kompetentajām iestādēm un ekonomikas 
dalībniekiem, jo īpaši attiecībā uz 
neklasificētām vielām, Komisija pēc 
apspriešanās ar Pastāvīgo komiteju 
prekursoru jomā izstrādā un atjaunina 
pamatnostādnes, lai palīdzētu ķīmisko 
vielu piegādes ķēdei. Pamatnostādnēs jo 
īpaši ietver:

6. Lai vienkāršotu sadarbību starp 
kompetentajām iestādēm un ekonomikas 
dalībniekiem, Komisija pēc apspriešanās ar 
Pastāvīgo komiteju prekursoru jomā 
izstrādā un atjaunina pamatnostādnes, lai 
palīdzētu ķīmisko vielu piegādes ķēdei. 
Pamatnostādnēs jo īpaši ietver:

a) informāciju par to, kā atpazīt aizdomīgus 
darījumus un ziņot par tiem;

a) informāciju par to, kā atpazīt aizdomīgus 
darījumus, nozīmīgas zādzības vai 
pazušanu un ziņot par tiem;

b) pastāvīgi atjaunināmu neklasificētu 
vielu sarakstu, lai piegādes ķēdes 
dalībnieki varētu uz brīvprātības pamata 
pārraudzīt šādu vielu tirdzniecību;
c) citu informāciju, ko var uzskatīt par 
noderīgu.

b) citu informāciju vai ieteikumus, ko var 
uzskatīt par noderīgiem.

Or. fr

Pamatojums

Būtu lietderīgi precizēt tekstu un gadījumus attiecībā uz ziņošanas pienākuma piemērošanas 
jomu. Tādēļ tiek ierosināts izslēgt grūti saprotamo jēdzienu „neklasificētas vielas”. Vai nu 
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vielas ir sprāgstvielu prekursori, tādējādi ir bīstamas un ir jākontrolē saskaņā ar regulas 
projektu, vai arī tās nav sprāgstvielu prekursori, un tādēļ tām nav jāpiemēro īpaši pasākumi.

Grozījums Nr. 61
Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) pastāvīgi atjaunināmu neklasificētu 
vielu sarakstu, lai piegādes ķēde varētu uz 
brīvprātības pamata pārraudzīt šādu vielu 
tirdzniecību;

b) pastāvīgi atjaunināmu neklasificētu 
vielu sarakstu, lai piegādes ķēde varētu 
pārraudzīt šādu vielu tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstu kompetentās iestādes gādā 
par to, lai 6. punktā paredzētās 
pamatnostādnes un neklasificēto vielu 
saraksts regulāri tiktu izplatīts, kā 
kompetentās iestādes uzskata par 
vajadzīgu, saskaņā ar mērķiem, kas 
izvirzīti pamatnostādnēs.

7. Dalībvalstu kompetentās iestādes gādā 
par to, lai 6. punktā paredzētās 
pamatnostādnes regulāri tiktu izplatītas, kā 
kompetentās iestādes uzskata par 
vajadzīgu, saskaņā ar mērķiem, kas 
izvirzīti pamatnostādnēs.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
6. pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Šajā pantā noteiktā ziņošana ietver 
vārdu, licences numuru, iepirktās 
vienības, darījuma apjomu un 
maksāšanas veidu, kā arī iemeslus, kas 
rada pamatu aizdomām, ne ilgāk kā 
2 gadus, ja vien attiecībā uz aizdomīgu 
darījumu vai zādzību nav sākta 
izmeklēšana, kura joprojām notiek. Ir 
aizliegta tādu personas datu apstrāde, kas 
atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģisko vai filozofisko 
pārliecību, piederību pie arodbiedrībām, 
kā arī tādu datu apstrāde, kuri attiecas uz 
veselību vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar licences piešķiršanu 
saskaņā ar šīs regulas 4. un 5. pantu, un 
ziņošana par aizdomīgiem darījumiem 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, būtu 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar licences piešķiršanu 
saskaņā ar šīs regulas 4. un 5. pantu, un 
ziņošana par aizdomīgiem darījumiem 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, būtu 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Īstenošanas lēmumos ietvertās 
pamatnostādnes, kas minētas 5. panta 
6. punktā un 6. panta 6. punktā, 
nodrošina, ka:
- informācija tiek izpausta tikai
kompetentām tiesībsargājošām iestādēm
nolūkā izmeklēt teroristu darbību vai citus 
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noziedzīgus nodarījumus, par kuriem ir 
aizdomas attiecībā uz sprāgstvielu 
prekursoru ļaunprātīgu izmantošanu;
- licenču izdevējiestāde informē licences 
īpašniekus par to, ka viņu pirkumi tiks
uzskaitīti un par tiem var tikt ziņots, ja tie 
tiks uzskatīti par aizdomīgiem;
- tiek precīzi un konkrēti definēti 
aizdomīgi darījumi, kā arī kritēriji to 
noteikšanai;
- tiek garantēta datu drošība;
- dati ir pieejami tikai atbilstīgi 
informācijas nepieciešamības principam, 
un saņēmēju saraksts tiek publicēts;
- datu subjektiem vajadzības gadījumā ir 
piekļuves, labošanas un dzēšanas tiesības, 
un tiek paredzēts tiesiskās aizsardzības 
mehānisms.
Pirms šo pamatnostādņu izstrādes
jāapspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar licences piešķiršanu
saskaņā ar šīs regulas 4. un 5. pantu, un 
ziņošana par aizdomīgiem darījumiem 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, būtu 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar darījumu 
reģistrēšanu saskaņā ar šīs regulas 
4. pantu, un ziņošana par aizdomīgiem 
darījumiem saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, 
būtu saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.
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Or. fr

Pamatojums

Licences izdošanas sistēmas aizstāšana ar darījumu reģistrēšanas sistēmu.

Grozījums Nr. 66
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar licences piešķiršanu 
saskaņā ar šīs regulas 4. un 5. pantu, un 
ziņošana par aizdomīgiem darījumiem 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, būtu 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 
95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar licences piešķiršanu 
saskaņā ar šīs regulas 4. un 5. pantu, un 
ziņošana par aizdomīgiem darījumiem 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, būtu 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 
vispārējiem datu aizsardzības 
principiem — datu minimizācijas, mērķa 
ierobežojuma, subsidiaritātes, 
proporcionalitātes un nepieciešamības
principu, kā arī prasību pienācīgi ievērot 
datu subjekta piekļuves, labošanas un 
dzēšanas tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 

Katra dalībvalsts nodrošina, lai personas 
datu apstrāde, kas notiek, piemērojot šo 
regulu, būtu saskaņā ar Direktīvu 
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95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar licences piešķiršanu 
saskaņā ar šīs regulas 4. un 5. pantu, un 
ziņošana par aizdomīgiem darījumiem 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, būtu 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK.

95/46/EK. Jo īpaši katra dalībvalsts 
nodrošina, lai personas datu apstrāde, kas 
tiek prasīta saistībā ar licences piešķiršanu 
saskaņā ar šīs regulas 4. un 5. pantu, un 
ziņošana par aizdomīgiem darījumiem 
saskaņā ar šīs regulas 6. pantu, būtu 
saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK. Aizliegts 
vākt un apstrādāt īpašu kategoriju datus.

Or. lt

Grozījums Nr. 68
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Grozījumi pielikumos Grozījumi pielikumā

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pielāgotos ķīmisko vielu ļaunprātīgas 
izmantošanas par sprāgstvielu 
prekursoriem attīstības tendencēm vai 
pamatojoties uz pētījumiem un testēšanu, 
Komisija var pieņemt grozījumus 
pielikumos, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 10., 11. un 12. pantu. Ja tas 
nepieciešams nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ, jo īpaši, ja pēkšņi rodas 
izmaiņas riska novērtējumā attiecībā uz
ķīmisku vielu ļaunprātīgu izmantošanu 
paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai, 
piemēro 13. pantu.

Lai pielāgotos ķīmisko vielu ļaunprātīgas 
izmantošanas par sprāgstvielu 
prekursoriem attīstības tendencēm vai 
pamatojoties uz pētījumiem un testēšanu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 10. pantu attiecībā uz
grozījumiem šīs regulas pielikumā.
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Or. fr

Pamatojums

Piemērojot triju iestāžu kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 70
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas nepieciešams nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ, jo īpaši, ja pēkšņi 
rodas izmaiņas riska novērtējumā 
attiecībā uz ķīmisku vielu ļaunprātīgu 
izmantošanu paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai, deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 
13. pantā paredzēto procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt 9. pantā 
minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus.

2. Šīs regulas 9. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no ..*.
3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 9. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
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nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
likumību.

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu,
tā par to vienlaicīgi paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto
aktu, tā par to vienlaicīgi paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos tiesību 
aktus Komisijai tiek piešķirtas, ievērojot 
11. un 12. panta nosacījumus.

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 9. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt pilnvaru 
deleģēšanu, kas minēta 9. pantā.

svītrots

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, apņemas 
informēt pārējās iestādes un Komisiju 
pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī 
atsaukšanas iespējamos iemeslus.



PE469.861v01-00 38/46 AM\873814LV.doc

LV

3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
šajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā tūlīt vai 
tajā noteiktā vēlākā datumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģēto aktu 
likumīgumu. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var celt 
iebildumus pret deleģētu aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.

svītrots

2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
iebildumus pret deleģēto aktu nav cēlusi, 
to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā 
izdevumā minētajā datumā.
3. Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu necelt iebildumus.
4. Ja Eiropas Parlaments vai Padome ceļ 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kura ceļ iebildumus pret 
deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu 
iemeslus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 74
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments un Padome var celt 
iebildumus par deleģēto aktu sešu nedēļu 
laikā no tā paziņošanas dienas. Tādā
gadījumā akts vairs nav piemērojams. 
Iestāde, kura pauž iebildumus pret 
deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu 
iemeslus.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var celt
iebildumus par deleģēto aktu saskaņā ar 
10. panta 5. punktā minēto procedūru. 
Tādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ 
aktu, tiklīdz ir paziņots Eiropas 
Parlamenta vai Padomes lēmums izteikt 
iebildumus.

Or. fr

Pamatojums

Piemērojot triju iestāžu kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 75
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants
Pārejas noteikums

svītrots

Plašas sabiedrības locekļiem līdz [36 
mēnešus pēc pieņemšanas] joprojām ir 
atļauts turēt īpašumā un izlietot 
I pielikumā uzskaitītās vielas vai šādas 
vielas saturošus maisījumus, ja minēto 
vielu koncentrācija pārsniedz I pielikumā 
noteikto robežkoncentrāciju.

Or. fr

Pamatojums

Pārejas noteikums vairs nav atbilstošs, ja atbilstīgi ierosinājumam tiek atcelta licenču 
sistēma. Turklāt rodas jautājums, kādas ir iespējamās sekas pēc paredzētā 36 mēnešu termiņa 
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beigām — vai plašas sabiedrības locekļiem jāziņo (kam?) par attiecīgajām vielām? Vai 
viņiem jāiegūst licence? Vai valsts iestādes tiešām pārbaudīs fiziskas personas, ja tām bez 
licences pieder attiecīgās vielas, kas ir iegūtas pirms šīs regulas stāšanās spēkā?

Grozījums Nr. 76
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas pārskatīšanu veic [pēc 
5 gadiem kopš pieņemšanas].

Šīs regulas pārskatīšanu veic [pēc 
4 gadiem kopš pieņemšanas].

Or. en

Grozījums Nr. 77
Rolandas Paksas

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas pārskatīšanu veic [pēc 5 gadiem 
kopš pieņemšanas].

Šīs regulas pārskatīšanu veic .....
Pārskatīšanas laikā jāizvērtē šī 
reglamenta efektivitāte un tā ietekme uz 
pamattiesībām.

 OV lūdzam ierakstīt datumu: pēc 
5 gadiem kopš šī reglamenta pieņemšanas 
dienas

Or. lt
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Grozījums Nr. 78
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Vielas nosaukums 
un Chemical 
Abstracts Service
(informatīvā 
ķīmijas dienesta) 
reģistra numurs 
(CAS RN)

Minimālais 
saturs

Kombinētās 
nomenklatūras 
(KN) kods 
ķīmiski 
individuālai 
vielai, kas atbilst 
attiecīgi KN 
28. nodaļas vai 
29. nodaļas 
1. piezīmes 
prasībām {skat. 
2009. gada 
30. septembra 
Regulu (EK) 
Nr. 948/2009, OV 
L 287, 
31.10.2009.}

Kombinētās 
nomenklatūras 
(KN) kods 
maisījumam vai 
preparātam bez 
sastāvdaļām 
(piemēram, 
dzīvsudrabam, 
dārgmetāliem, 
retzemju 
metāliem vai 
radioaktīvajiem 
elementiem), 
kuru dēļ tos 
klasificētu ar citu 
KN kodu {skat. 
2009. gada 
30. septembra 
Regulu (EK) 
Nr. 948/2009, OV 
L 287, 
31.10.2009.}

Ūdeņraža 
peroksīds (CAS 
RN 7722-84-1)

12 % (masas) 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometāns 
(CAS RN 75-52-
5)

30 % (masas) 2904 20 00 3824 90 97

Slāpekļskābe 
(CAS RN 7697-
37-2)

3 % (masas) 2808 00 00 3824 90 97

Kālija hlorāts 
(CAS RN 3811-
04-9)

40 % (masas) 2829 19 00 3824 90 97

Kālija perhlorāts 
(CAS RN 7778-
74-7)

40 % (masas) 2829 90 10 3824 90 97
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Nātrija hlorāts 
(CAS RN 7775-
09-9)

40 % (masas) 2829 11 00 3824 90 97

Nātrija perhlorāts 
(CAS RN 7601-
89-0)

40 % (masas) 2829 90 10 3824 90 97

Amonija nitrāts 
(CAS RN 6484-
52-2)

16 % pēc 
slāpekļa masas 
attiecībā pret 
amonija nitrātu

3102 30 10 
(ūdens šķīdumā)
3102 30 90 (citi)

3824 90 97

Grozījums

Vielas nosaukums 
un Chemical 
Abstracts Service
(informatīvā 
ķīmijas dienesta) 
reģistra numurs 
(CAS RN)

Kombinētās 
nomenklatūras 
(KN) kods 
ķīmiski 
individuālai 
vielai, kas atbilst 
attiecīgi KN 
28. nodaļas vai 
29. nodaļas 
1. piezīmes 
prasībām {skat. 
2009. gada 
30. septembra 
Regulu (EK) 
Nr. 948/2009, OV 
L 287, 
31.10.2009.}

Kombinētās 
nomenklatūras 
(KN) kods 
maisījumam vai 
preparātam bez 
sastāvdaļām 
(piemēram, 
dzīvsudrabam, 
dārgmetāliem, 
retzemju 
metāliem vai 
radioaktīvajiem 
elementiem), 
kuru dēļ tos 
klasificētu ar citu 
KN kodu {skat. 
2009. gada 
30. septembra 
Regulu (EK) 
Nr. 948/2009, OV 
L 287, 
31.10.2009.}

Ūdeņraža 
peroksīds (CAS 
RN 7722-84-1), 
ja tā minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 12 % 
(masas)

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometāns 
(CAS RN 75-52-
5), ja tā 
minimālais 

2904 20 00 3824 90 97
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saturs ir lielāks 
nekā 20 % 
(masas)
Slāpekļskābe 
(CAS RN 7697-
37-2), ja tās
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 3 % (masas)

2808 00 00 3824 90 97

Kālija hlorāts 
(CAS RN 3811-
04-9), ja tā
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 40 % 
(masas)

2829 19 00 3824 90 97

Kālija perhlorāts 
(CAS RN 7778-
74-7), ja tā 
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 40 % 
(masas)

2829 90 10 3824 90 97

Nātrija perhlorāts 
(CAS RN 7601-
89-0), ja tā 
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 40 % 
(masas)

2829 90 10 3824 90 97

Amonija nitrāts 
(CAS RN 6484-
52-2), ja tā 
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā
16 % pēc 
slāpekļa masas 
attiecībā pret 
amonija nitrātu

3102 30 10 
(ūdens šķīdumā)
3102 30 90 (citi)

3824 90 97

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

Sērskābe (CAS 
RN 7664-93-9), 
ja tās minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 30 % 
(masas)

2807 00 10 3824 90 97
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Acetons (CAS 
RN 67-64-1), ja 
tā minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 95 % 
(masas)

2914 11 00 3824 90 97

Kālija nitrāts
(CAS RN 7757-
79-1), ja tā 
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 5 % pēc 
slāpekļa masas 
attiecībā pret 
kālija nitrātu

2834 21 00 3824 90 97

Nātrija nitrāts 
(CAS RN 7631-
99-4), ja tā 
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 5 % pēc 
slāpekļa masas 
attiecībā pret 
nātrija nitrātu

3102 50 10 
(dabisks)
3102 50 90 (citi, 
izņemot dabisku)

3824 90 97
3824 90 97

Kalcija nitrāts 
(CAS RN 10124-
37-5), ja tā 
minimālais 
saturs ir lielāks 
nekā 5 % pēc 
slāpekļa masas 
attiecībā pret 
kalcija nitrātu

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 79
Véronique Mathieu

Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

II PIELIKUMS
Vielas atsevišķi vai maisījumos, par kurām jāziņo par aizdomīgiem darījumiem
Vielas nosaukums un 
Chemical Abstracts 
Service (informatīvā 
ķīmijas dienesta) reģistra 
numurs (CAS RN)

Kombinētās 
nomenklatūras (KN) kods 
ķīmiski individuālai 
vielai, kas atbilst attiecīgi 
KN 28. nodaļas 
1 piezīmes, 29. nodaļas 
1. piezīmes vai 
31. nodaļas 1. piezīmes 
b) punkta prasībām {skat. 
2009. gada 30. septembra 
Regulu (EK) 
Nr. 948/2009, OV L 287, 
31.10.2009.}

Kombinētās 
nomenklatūras (KN) kods 
maisījumiem vai 
preparātiem bez 
sastāvdaļām (piemēram, 
dzīvsudrabam, 
dārgmetāliem, retzemju 
metāliem vai 
radioaktīvajiem 
elementiem), kuru dēļ tos 
klasificētu ar citu KN 
kodu {skat. 2009. gada 
30. septembra Regulu 
(EK) Nr. 948/2009, OV L 
287, 31.10.2009.}

Heksamīns (CAS RN 
100-97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Sērskābe (CAS RN 7664-
93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acetons (CAS RN 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Kālija nitrāts (CAS RN 
7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nātrija nitrāts (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (dabisks)
3102 50 90 (citi, izņemot 
dabisku)

3824 90 97
3824 90 97

Kalcija nitrāts (CAS RN 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Kalcija-amonija nitrāts 
(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97
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