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Amendement 9
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het in 2008 door de Commissie 
opgerichte Permanent Comité precursoren 
heeft verscheidene precursoren van 
explosieven aangeduid die kunnen worden 
gebruikt om terroristische aanslagen te 
plegen en heeft aanbevolen op EU-niveau 
de nodige stappen te ondernemen.

(2) Het in 2008 door de Commissie 
opgerichte Permanent Comité precursoren 
heeft verscheidene precursoren van 
explosieven aangeduid die kunnen worden 
gebruikt om terroristische aanslagen en 
andere misdaden te plegen en heeft 
aanbevolen op EU-niveau de nodige 
stappen te ondernemen.

Or. lt

Amendement 10
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het actieprogramma inzake de 
aanscherping van de chemische, 
biologische, radiologische en nucleaire 
(CBRN) beveiliging in de Europese Unie 
uit 2010 voorziet in gronden op basis 
waarvan de beginselen van solidariteit en 
samenwerking tussen de lidstaten van 
toepassing moeten zijn en in manieren 
waarop deze coördinatie in de praktijk 
moet plaatsvinden met betrekking tot alle 
CBRN-stoffen. Dienovereenkomstig moet 
deze verordening voldoen aan de afdeling 
chemische stoffen van dat 
actieprogramma.

Or. en

Amendement 11
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Aangezien elke wijziging van een 
richtlijn en de bijlagen daarbij nationale 
omzettingsmaatregelen in 27 lidstaten zou 
vereisen en alle marktdeelnemers aan 
dezelfde regels moeten worden 
onderworpen, is het beter om als 
rechtsinstrument een verordening te kiezen 
om het op de markt brengen en het 
gebruik van precursoren van explosieven
te regelen.

(5) Aangezien elke wijziging van een 
richtlijn en de bijlagen daarbij nationale 
omzettingsmaatregelen in 27 lidstaten zou 
vereisen en alle marktdeelnemers aan 
dezelfde regels moeten worden 
onderworpen, is het beter om als 
rechtsinstrument een verordening te kiezen 
om de transacties inzake precursoren van 
explosieven te regelen.

Or. fr

Motivering

Het gaat er niet om het gebruik van precursoren van explosieven te regelen, maar de transacties 
met deze precursoren.

Amendement 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De vergunningsregeling en de 
meldingsplicht voor verdachte transacties 
moeten de marktdeelnemers in staat 
stellen in alle precursoren te blijven 
handelen waardoor de weerslag ervan op 
het vrije ondernemerschap beperkt blijft.

Or. en

Amendement 13
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De betrouwbaarheid en de kracht van 
zelfgemaakte explosieven moet worden 
verkleind door voor bepaalde stoffen 
maximumconcentraties vast te stellen. In 

Schrappen
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concentraties boven de vastgestelde 
grenswaarden mogen particulieren deze 
stoffen alleen gebruiken wanneer zij 
daarvoor een vergunning hebben. Deze 
stoffen mogen alleen aan houders van een 
dergelijke vergunning worden geleverd.

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het beperken van de verkoop van 
chemische stoffen boven de 
concentratiegrenswaarden aan gebruikers 
die kunnen aantonen dat zij de chemische 
stof voor een legitiem doel nodig hebben, 
zou meer zekerheid bij het op de markt 
brengen en het gebruik van precursoren 
van explosieven moeten bieden.  

Or. en

Amendement 15
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aangezien het verbieden van het 
gebruik van precursoren van explosieven in 
professionele activiteiten buiten 
verhouding zou staan, mogen de
maatregelen betreffende de invoer, het op 
de markt brengen en het gebruik van deze 
precursoren van explosieven alleen op 
particulieren van toepassing zijn.

(7) Aangezien het verbieden van het op de 
markt brengen en het gebruik van 
precursoren van explosieven in 
professionele activiteiten buiten 
verhouding zou staan, zouden maatregelen 
moeten worden genomen om de 
beveiliging van de hele toeleveringsketen 
te verbeteren. Maatregelen die enkel op de 
eindgebruikers van deze stoffen van 
toepassing zijn, zouden het niet mogelijk 
maken de doelstellingen van deze 
verordening volledig te verwezenlijken.

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 16
Juozas Imbrasas

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is technisch niet haalbaar 
maximumconcentraties voor hexamine in 
brandstoftabletten vast te stellen. Er 
moeten maatregelen worden genomen om 
de melding van verdachte transacties in de 
kleinhandel voor 
hexaminebrandstoftabletten en andere 
precursoren waarvoor geen veilige en 

(8) Het is technisch niet haalbaar 
maximumconcentraties voor hexamine in 
brandstoftabletten vast te stellen. Er 
moeten maatregelen worden genomen om 
de melding van diefstallen of verdachte 
transacties in de kleinhandel voor 
hexaminebrandstoftabletten en andere 
precursoren waarvoor geen veilige en 
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geschikte alternatieven bestaan, te 
vergemakkelijken.

geschikte alternatieven bestaan, te 
vergemakkelijken.

Or. lt

Amendement 17
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ter vereenvoudiging moeten de 
bestaande bepalingen over 
ammoniumnitraat in deze verordening 
worden opgenomen en moeten de 
punten 2 en 3 in punt 58 van bijlage XVII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad 
inzake de registratie en beoordeling van 
en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH) 
worden geschrapt.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Amendement met het oog op de coördinatie met de REACH-verordening.

Amendement 18
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deze verordening vereist de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
verdere bekendmaking ervan aan derden in 
het geval van verdachte transacties. Deze 
verwerking betekent een ernstige 
aantasting van de grondrechten betreffende 
het privéleven en van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens. 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 

(11) Deze verordening vereist de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
verdere bekendmaking ervan aan derden in 
het geval van verdachte transacties. Deze 
verwerking betekent een ernstige 
aantasting van de grondrechten betreffende 
het privéleven en van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens. 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
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personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens is van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
verordening. Bijgevolg moet ervoor 
worden gezorgd dat het grondrecht op 
bescherming van persoonsgegevens van de 
personen van wie de persoonlijke gegevens 
worden verwerkt in het kader van de 
toepassing van deze verordening, naar 
behoren wordt beschermd, in het bijzonder 
de verwerking van persoonsgegevens naar 
aanleiding van het verlenen van een 
vergunning en van het melden van als 
verdacht beschouwde transacties.

personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens is van
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van deze 
verordening. Bijgevolg moet ervoor 
worden gezorgd dat het grondrecht op 
bescherming van persoonsgegevens van de 
personen van wie de persoonlijke gegevens 
worden verwerkt in het kader van de 
toepassing van deze verordening, naar 
behoren wordt beschermd, in het bijzonder 
de verwerking van persoonsgegevens naar 
aanleiding van het registreren van 
transacties en het melden van als verdacht 
beschouwde transacties.

Or. fr

Motivering

Vervanging van het systeem voor de afgifte van een vergunning door een systeem voor de 
registratie van alle transacties met precursoren van explosieven.

Amendement 19
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Commissie dient derhalve te 
worden gemachtigd om gedelegeerde
handelingen vast te stellen in de zin van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, teneinde
de bijlagen bij deze verordening te kunnen 
wijzigen.

(13) Om rekening te houden met de 
vastgestelde ontwikkelingen in het 
misbruik van chemische stoffen als 
precursoren van explosieven, of op grond 
van onderzoek en testen, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te stellen 
in de zin van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd voor wat betreft wijzigingen 
van de bijlage bij deze verordening. Van 
bijzonder belang is dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
dient de Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
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tijdig en op passende wijze aan het 
Europees Parlement en de Raad worden 
doorgegeven.

Or. fr

Motivering

Toepassing van de consensus tussen de drie instellingen over de praktische regelingen voor de 
toepassing van gedelegeerde handelingen. Voorts mag er met het oog op de opstelling van één 
enkele lijst van chemische stoffen maar één bijlage bestaan.

Amendement 20
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk de beperking van de 
beschikbaarheid voor particulieren van
chemische stoffen die voor zelfgemaakte 
explosieven kunnen worden gebruikt, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en derhalve wegens de 
omvang en de gevolgen van het optreden 
beter door de Europese Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Europese Unie 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(14) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het toezien op 
transacties inzake chemische stoffen die 
voor zelfgemaakte explosieven kunnen 
worden gebruikt om misbruik ervan te 
voorkomen, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden beter door de 
Unie kan worden verwezenlijkt, kan de 
Europese Unie overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen.
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. fr

Motivering

Hoewel de tenuitvoerlegging van deze verordening kan leiden tot een vermindering van het 
onontbeerlijke gebruik van de in de bijlage opgesomde stoffen door particulieren, is het doel van 
de verordening niet het "beperken" van de toegang tot deze stoffen, aangezien zij vaak worden 
gebruikt. Het gaat er daarentegen om de verkoop in goede banen te leiden en aldus de 
transacties met deze stoffen in de gaten te houden.

Amendement 21
Véronique Mathieu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
voorschriften vast inzake het op de markt
aanbieden van stoffen of mengsels die 
kunnen worden misbruikt voor de illegale 
vervaardiging van explosieven, teneinde de 
beschikbaarheid van die stoffen en
mengsels voor particulieren te beperken.

Deze verordening stelt geharmoniseerde 
voorschriften vast inzake het aanbieden 
van, de controle van en het toezicht op 
transacties met stoffen of mengsels die 
kunnen worden misbruikt voor de illegale 
vervaardiging van explosieven.

Or. fr

Motivering

Het is de bedoeling dat de verordening op alle transacties van toepassing is (particulieren en 
professionele gebruikers).

Amendement 22
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
de in de bijlagen genoemde stoffen en op 
mengsels van deze stoffen.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de in de bijlage genoemde stoffen en op 
mengsels van deze stoffen.

Or. fr

Motivering

De opstelling van twee verschillende lijsten kan wetenschappelijk niet worden onderbouwd. Het 
gevaarlijke karakter van de in bijlage 2 opgesomde stoffen is bewezen, maar zij zijn niet 
opgenomen bij de stoffen van de eerste bijlage, aangezien er geen concentratiegrenswaarde kon 
worden bepaald, waaronder hun niet-gevaarlijke karakter vaststaat. Bij ontstentenis van de 
bevoegdheid om deze stoffen te verbieden, zouden zij verrassend genoeg vallen onder een minder 
streng juridisch stelsel als de in bijlage I opgenomen stoffen.

Amendement 23
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in de bijlagen genoemde stoffen en 
mengsels van die stoffen die door 
strijdkrachten of 
rechtshandhavingsinstanties worden 
gebruikt.

c) in de bijlage genoemde stoffen en 
mengsels van die stoffen die door 
strijdkrachten of 
rechtshandhavingsinstanties worden 
gebruikt.

Or. fr

Amendement 24
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "gebruik": elke vorm van verwerking, 
formulering, opslag, behandeling, 
vermenging, vervaardiging van een 
voorwerp of elke andere gebruikmaking;

Schrappen

Or. fr

Amendement 25
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "particulier": elke natuurlijke 
persoon die handelt voor doeleinden die 
buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit 
vallen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 26
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "verdachte transactie": elke transactie 
van in de bijlagen genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er 
redelijke vermoedens bestaan dat de stof of 
het mengsel dient voor de vervaardiging 
van zelfgemaakte explosieven;

(4) "verdachte transactie": elke transactie 
van in de bijlagen genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er 
informatie, verdenking of redelijke 
vermoedens voorhanden zijn dat de stof of 
het mengsel dient voor de illegale 
vervaardiging van explosieven of enig 
ander onwettig doel, zoals de overdracht 
van deze stoffen aan derden; de context 
waarin een transactie als verdacht van 
aard wordt beschouwd, wordt middels 
deze verordening op het niveau van de 
Unie vastgelegd;

Or. en

Amendement 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "verdachte transactie": elke transactie 
van in de bijlagen genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er 
redelijke vermoedens bestaan dat de stof of 
het mengsel dient voor de vervaardiging 
van zelfgemaakte explosieven;

(4) ‘verdachte transactie’: elke transactie 
van in de bijlagen genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er 
redelijke vermoedens bestaan dat de stof of 
het mengsel dient voor de vervaardiging 
van zelfgemaakte explosieven, met name 
vanwege de ongebruikelijke hoeveelheid, 
concentratie, combinatie en frequentie 
ervan;

Or. en

Amendement 28
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "verdachte transactie": elke transactie 
van in de bijlagen genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er 

(4) ‘verdachte transactie’: elke transactie
van in de bijlagen genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er,
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redelijke vermoedens bestaan dat de stof of 
het mengsel dient voor de vervaardiging 
van zelfgemaakte explosieven;

gezien de hoeveelheid, concentratie, 
frequentie van, betalingswijze voor of 
enige zeer bijzondere omstandigheid 
inzake de transactie, redelijke vermoedens 
bestaan dat de stof of het mengsel dient 
voor de vervaardiging van zelfgemaakte 
explosieven; het bestaan van dergelijke 
redelijke vermoedens moet zorgvuldig per 
geval worden gewogen waarbij volledig 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke omstandigheden van elke 
afzonderlijke transactie;

Or. en

Amendement 29
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "verdachte transactie": elke transactie 
van in de bijlagen genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er 
redelijke vermoedens bestaan dat de stof of 
het mengsel dient voor de vervaardiging 
van zelfgemaakte explosieven;

(4) "verdachte transactie": elke transactie 
van in de bijlage genoemde stoffen of van 
mengsels van die stoffen, wanneer er 
redelijke vermoedens bestaan dat de stof of 
het mengsel dient voor de vervaardiging 
van zelfgemaakte explosieven;

Or. fr

Amendement 30
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "niet-geregistreerde stof": elke stof die 
niet in de bijlagen wordt genoemd, maar 
waarvan bekend is dat ze werd gebruikt 
voor de vervaardiging van zelfgemaakte 
explosieven;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 31
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "marktdeelnemer": elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon of elk openbaar 
lichaam of elke combinatie van deze 
personen en/of lichamen die de uitvoering 
van werken, producten of diensten op de 
markt aanbiedt;

(6) "marktdeelnemer": elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die producten of 
diensten op de markt aanbiedt;

Or. fr

Motivering

In de definitie van "marktdeelnemer" worden de woorden "of elk openbaar lichaam of elke 
combinatie van deze personen en/of lichamen die de uitvoering van werken" geschrapt, omdat zij 
onnodig zijn, niet naar een realiteit verwijzen en onduidelijk zijn.

Amendement 32
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "landbouwer": een natuurlijke of 
rechtspersoon dan wel een groep 
natuurlijke of rechtspersonen, ongeacht 
de rechtspositie van de groep en haar 
leden volgens het nationale recht, 
waarvan het bedrijf zich bevindt op het 
grondgebied van de Gemeenschap als 
bedoeld in artikel 52 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en die een 
landbouwactiviteit uitoefent;

Schrappen

Or. fr

Amendement 33
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) 'landbouwactiviteit': het produceren, 
fokken of kweken van 
landbouwproducten, met inbegrip van 
oogsten, melken, fokken van dieren en 
houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden, of het in goede 
landbouw- en milieuconditie houden van 
het land, zoals bepaald in artikel 5 van 
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de 
Raad.

Schrappen

Or. fr

Amendement 34
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in bijlage I genoemde stoffen of 
mengsels van die stoffen mogen niet 
worden aangeboden aan of in bezit 
gehouden of gebruikt worden door 
particulieren, tenzij de concentratie van 
de stof in de vorm waarin zij wordt 
aangeboden, lager is dan of gelijk is aan 
de in bijlage I vermelde grenswaarde.

1. Elke markdeelnemer die een in de 
bijlage genoemde stof of mengsel met deze 
stof aanbiedt, is gehouden de transactie te 
registreren.

2. Onverminderd lid 1 mogen de in bijlage 
I genoemde stoffen of mengsels van die 
stoffen, worden aangeboden aan en in 
bezit gehouden en gebruikt worden door 
particulieren, op voorwaarde dat de 
particulier een door een bevoegde 
autoriteit van een lidstaat afgegeven 
vergunning voor het verwerven van de 
stof of het mengsel van die stof overlegt.

2. De documenten inzake de registratie 
van transacties bevatten de volgende 
gegevens:
a) wanneer de koper:
i) een rechtspersoon is: zijn naam, zijn 
identificatienummer en het adres van zijn 
hoofdkantoor;
ii) een natuurlijk persoon is: zijn naam en 
voornamen, zijn geboortedatum en 
geboorteplaats en zijn adres;
b) de naam van de stof of van het 
mengsel, met inbegrip van de 
concentratie;
c) de hoeveelheid van de stof of van het 
mengsel;
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d) het gebruik van de stof of van het 
geleverde mengsel, zoals aangegeven door 
de koper:
e) de datum van de transactie;
f) de handtekening van de koper of, 
wanneer het om een rechtspersoon gaat, 
van de natuurlijke persoon die voor zijn 
rekening en namens hem de stof of het 
mengsel in ontvangst neemt, alsmede zijn 
naam en voornamen. 

3. Wanneer een particulier voornemens is 
de in bijlage I genoemde stoffen of 
mengsels van die stoffen in het 
douanegebied van de Europese Unie in te 
voeren en de concentratie van de stof of 
van het mengsel, in de vorm waarin deze 
worden ingevoerd, hoger is dan de in 
bijlage I genoemde grenswaarde, moet hij 
bij het douanekantoor van binnenkomst 
een vergunning als bedoeld in lid 2 
overleggen. Bij twijfel over de 
authenticiteit of de juistheid van de 
overeenkomstig lid 2 afgegeven 
vergunning, alsook wanneer er nader 
advies nodig is, nemen de 
douaneautoriteiten contact op met de door 
de lidstaat aangewezen autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de afgifte van de 
vergunningen overeenkomstig artikel 5.

3. Tijdens een transactie legt de koper aan 
de marktdeelnemer die hem de stof of het 
mengsel levert, het volgende voor:
a) wanneer de koper een rechtspersoon is: 
een officieel document waaruit zijn 
juridische bestaan blijkt:
b) wanneer de koper een natuurlijke 
persoon is: een officieel document 
waaruit zijn identiteit blijkt.

4. Onverminderd lid 1 kunnen 
ammoniumnitraat en mengsels daarvan 
worden aangeboden aan en in bezit 
worden gehouden door landbouwers om 
in landbouwactiviteiten als meststof te 
worden gebruikt in concentraties boven de 
in bijlage I genoemde grenswaarde.

4. Een rechtspersoon die regelmatig bij
dezelfde marktdeelnemer een in de bijlage 
vermelde stof of een mengsel met die stof 
koopt, valt niet onder de in lid 3 bedoelde 
verplichting, onder voorbehoud van de 
volgende voorwaarden:

a) de marktdeelnemer heeft ten minste 
drie maal in de voorgaande twaalf 
maanden aan deze rechtspersoon dezelfde 
stof of hetzelfde mengsel geleverd;
b) niets wijst de marktdeelnemer erop dat 
de stof of het mengsel bestemd is voor de 
vervaardiging van zelfgemaakte 
explosieven;
c) de marktdeelnemer heeft zich ervan 
vergewist dat de geleverde hoeveelheden 
voor deze rechtspersoon niet ongewoon 
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zijn.
5. Een marktdeelnemer die een stof of een 
mengsel aanbiedt aan een particulier die 
over een vergunning beschikt 
overeenkomstig lid 2, controleert de 
vergunning en registreert de transactie.

5. De documenten inzake de registratie 
van transacties worden gedurende ten 
minste [vijf jaar] bewaard, gerekend 
vanaf het einde van het kalenderjaar 
waarin de transactie heeft 
plaatsgevonden. Gedurende deze periode 
zijn deze documenten op verzoek van de 
bevoegde autoriteiten onmiddellijk 
beschikbaar voor een eventuele controle.

6. Wanneer een marktdeelnemer 
voornemens is om in bijlage I genoemde 
stoffen of mengsels van die stoffen aan te 
bieden aan particulieren en wanneer de 
concentratie van de stof in de vorm 
waarin zij wordt aangeboden, hoger is 
dan de in bijlage I genoemde 
grenswaarde, vermeldt hij duidelijk op de 
verpakking dat de aankoop, het bezit of 
het gebruik van die stof of van dat 
mengsel onderworpen is aan een in lid 2 
bedoelde vergunning.

6. De documenten inzake de registratie 
van transacties kunnen worden bewaard 
in de vorm van reproducties op beeld- of 
andere gegevensdragers. Het is zaak zich 
ervan te vergewissen dat de aldus 
opgeslagen gegevens:

a) in leesbare vorm overeenstemmen met 
de documenten zowel qua vorm als 
inhoud, en
b) te allen tijde onmiddellijk beschikbaar 
zijn, onverwijld in leesbare vorm kunnen 
worden geraadpleegd en met behulp van 
geautomatiseerde middelen kunnen 
worden geanalyseerd gedurende de 
gehele, in lid 5 bedoelde periode. 

Or. fr

Amendement 35
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een particulier voornemens is 
de in bijlage I genoemde stoffen of 
mengsels van die stoffen in het 
douanegebied van de Europese Unie in te 
voeren en de concentratie van de stof of 
van het mengsel, in de vorm waarin deze 

3. Wanneer een particulier voornemens is 
de in bijlage I genoemde stoffen of 
mengsels van die stoffen in het 
douanegebied van de Europese Unie in te 
voeren en de concentratie van de stof of 
van het mengsel, in de vorm waarin deze 
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worden ingevoerd, hoger is dan de in 
bijlage I genoemde grenswaarde, moet hij 
bij het douanekantoor van binnenkomst een 
vergunning als bedoeld in lid 2 overleggen. 
Bij twijfel over de authenticiteit of de 
juistheid van de overeenkomstig lid 2 
afgegeven vergunning, alsook wanneer er 
nader advies nodig is, nemen de 
douaneautoriteiten contact op met de door 
de lidstaat aangewezen autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de afgifte van de 
vergunningen overeenkomstig artikel 5.

worden ingevoerd, hoger is dan de in 
bijlage I genoemde grenswaarde, moet hij 
bij het douanekantoor van binnenkomst een 
vergunning als bedoeld in lid 2 overleggen. 
Om de authenticiteit of de juistheid van de 
overeenkomstig lid 2 afgegeven 
vergunning te verifiëren, nemen de 
douaneautoriteiten contact op met de door 
de lidstaat aangewezen autoriteiten die 
bevoegd zijn voor de afgifte van de 
vergunningen overeenkomstig artikel 5.

Or. en

Amendement 36
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd lid 1 kunnen 
ammoniumnitraat en mengsels daarvan 
worden aangeboden aan en in bezit worden 
gehouden door landbouwers om in 
landbouwactiviteiten als meststof te 
worden gebruikt in concentraties boven de 
in bijlage I genoemde grenswaarde.

4. Onverminderd lid 1 kunnen 
ammoniumnitraat en mengsels daarvan 
worden aangeboden aan en in bezit worden 
gehouden door landbouwers om in 
landbouwactiviteiten als meststof te 
worden gebruikt in concentraties boven de 
in bijlage I genoemde grenswaarde. Het is 
echter de taak van de door de lidstaat 
aangewezen autoriteiten die bevoegd zijn 
voor het verrichten van passende en 
regelmatige inspecties, om te waarborgen 
dat het gebruik door boeren van 
ammoniumnitraat legitiem is en dat aan 
boeren afgegeven vergunningen niet 
worden gebruikt om illegale transacties 
en/of activiteiten te verhullen.  

Or. en

Amendement 37
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een transactie als 
verdacht beschouwd, wanneer op het 
tijdstip van aankoop:
a) een particulier die deze stoffen koopt of 
voornemens is te kopen, niet bereid is zijn 
identiteit te staven of een vergunning over 
te leggen; 
b) een particulier hoeveelheden en/of 
concentraties koopt of voornemens is te 
kopen die voor deze specifieke producten 
of stoffen ongewoon zijn;
c) een particulier ongewone combinaties 
van deze stoffen koopt of voornemens is te 
kopen;
d) een particulier die deze stoffen koopt of 
voornemens is te kopen, niet duidelijk is 
over het uiteindelijke gebruik van de 
stoffen;
e) een particulier die deze stoffen koopt of 
voornemens is te kopen, niet in staat is 
aan te tonen dat hij bekend is met het 
specifieke gebruik van de stoffen;
f) een particulier die deze stoffen koopt of 
voornemens is te kopen, erop staat in 
contanten te betalen.

Or. en

Amendement 38
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een marktdeelnemer die een stof of een 
mengsel aanbiedt aan een particulier die 
over een vergunning beschikt 
overeenkomstig lid 2, controleert de 
vergunning en registreert de transactie.

5. Een marktdeelnemer die een stof of een 
mengsel aanbiedt aan een particulier die 
over een vergunning beschikt 
overeenkomstig lid 2, controleert de 
vergunning en registreert de transactie. Als 
er reden bestaat om aan te nemen dat 
valse vergunningen zijn afgegeven, neemt 
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de marktdeelnemer contact op met de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten en brengt hij aan hun naar 
behoren verslag uit, alsmede aan alle 
andere aangewezen 
rechtshandhavingsinstanties. Blijft de 
situatie onduidelijk dan is de 
marktdeelnemer verplicht de 
voorgenomen transactie te weigeren. De 
kleinhandelsector moet ervoor zorgen dat 
marktdeelnemers die met 
precursorentransacties in aanraking 
kunnen komen, naar behoren worden 
opgeleid en voorgelicht over de gevaren 
en zich daadwerkelijk bewust zijn van de 
risico's terzake middels een 
risicobeoordeling. Het is de taak van de 
aangewezen nationale autoriteiten om te 
zorgen voor de naleving van de in dit lid 
opgenomen bepalingen en waar mogelijk 
te trachten die marktdeelnemers te 
vervolgen, die de bepalingen van deze 
verordening niet naleven en dus nalatig 
handelen ten aanzien van de veiligheids-
en beveiligingskenmerken van transacties 
met precursoren van explosieven.

Or. en

Amendement 39
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een marktdeelnemer die een stof of een 
mengsel aanbiedt aan een particulier die 
over een vergunning beschikt 
overeenkomstig lid 2, controleert de 
vergunning en registreert de transactie.

5. Een marktdeelnemer die een stof of een 
mengsel aanbiedt aan een particulier die 
over een vergunning beschikt 
overeenkomstig lid 2, controleert de 
vergunning en registreert de transactie. De 
lidstaten zorgen voor de nodige bijstand 
aan kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) bij de naleving van deze eisen 
inzake controle en registratie.

Or. en
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Amendement 40
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt regels vast 
betreffende de afgifte van de in artikel 4, 
lid 2, bedoelde vergunning. Bij de 
beoordeling of al dan niet een vergunning 
wordt verleend, houdt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat met name 
rekening met de legitimiteit van het 
voorgenomen gebruik van de stof. De 
vergunning wordt geweigerd wanneer op 
redelijke gronden wordt getwijfeld aan de 
legitimiteit van het voorgenomen gebruik.

Schrappen

2. De bevoegde autoriteit kan de 
geldigheidsduur van de vergunning tot ten 
hoogste drie jaar beperken of de 
vergunninghouder verplichten om op 
regelmatige tijdstippen en ten minste om 
de drie jaar aan te tonen dat nog altijd 
aan de voorwaarden voor de afgifte van 
de vergunning is voldaan. In de 
vergunning worden de betrokken stoffen 
vermeld.
3. De bevoegde autoriteiten mogen van de 
aanvragers een vergoeding vragen voor 
hun vergunningsaanvraag. Deze 
vergoeding mag niet meer bedragen dan 
de kosten van de verwerking van de 
aanvraag.
4. De vergunning kan door de bevoegde 
autoriteit worden geschorst of 
ingetrokken wanneer er op redelijke 
gronden kan worden aangenomen dat niet 
meer aan de voorwaarden voor de afgifte 
van de vergunning is voldaan.
5. Bezwaren tegen beslissingen van de 
bevoegde autoriteit en geschillen over het 
voldoen aan de vergunningsvoorwaarden 
worden voorgelegd aan de krachtens het 
nationale recht bevoegde instantie.

Or. fr
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Motivering

Schrapping van het systeem voor de afgifte van vergunningen door de autoriteiten.

Amendement 41
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt regels vast betreffende 
de afgifte van de in artikel 4, lid 2, 
bedoelde vergunning. Bij de beoordeling of 
al dan niet een vergunning wordt verleend, 
houdt de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
met name rekening met de legitimiteit van 
het voorgenomen gebruik van de stof. De 
vergunning wordt geweigerd wanneer op 
redelijke gronden wordt getwijfeld aan de 
legitimiteit van het voorgenomen gebruik.

1. Elke lidstaat stelt regels vast betreffende 
de afgifte van de in artikel 4, lid 2, 
bedoelde vergunning, overeenkomstig de 
in lid 1 bis bedoelde richtsnoeren van de 
Unie. Bij de beoordeling of al dan niet een 
vergunning wordt verleend, houdt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat met 
name rekening met de legitimiteit van het 
voorgenomen gebruik van de stof. De 
vergunning wordt geweigerd wanneer op 
redelijke gronden wordt getwijfeld aan de 
legitimiteit van het voorgenomen gebruik.

Or. en

Amendement 42
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie legt richtsnoeren van 
de Unie vast ten aanzien van de 
voorwaarden voor vergunningsactiviteiten 
op nationaal niveau na raadpleging van 
het Permanent Comité precursoren. In 
deze richtsnoeren legt de Commissie de 
technische details van de vergunningen 
vast om de wederzijdse erkenning in de 
lidstaten te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 43
Ana Gomes
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Elke lidstaat richt een autoriteit op 
of wijst deze aan, die verantwoordelijk is 
voor de afgifte van vergunningen aan 
particulieren. Deze autoriteit aanvaardt 
tevens de verantwoordelijkheid voor en 
het toezicht op de uitvoering van het 
actieprogramma inzake de aanscherping 
van de chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire beveiliging in 
de Europese Unie. 

Or. en

Amendement 44
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De vergunning kan door de bevoegde 
autoriteit worden geschorst of ingetrokken 
wanneer er op redelijke gronden kan 
worden aangenomen dat niet meer aan de 
voorwaarden voor de afgifte van de 
vergunning is voldaan.

4. De vergunning kan door de bevoegde 
autoriteit worden geschorst of ingetrokken 
wanneer er op gronden kan worden 
aangenomen dat niet meer aan de 
voorwaarden voor de afgifte van de 
vergunning is voldaan.

Or. en

Amendement 45
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vergunningverlenende autoriteit 
zorgt ervoor dat de grondrechten van de 
personen die een vergunning aanvragen, 
namelijk het recht om niet te worden 
gediscrimineerd op grond van ras, 
geslacht, religieuze overtuiging, seksuele 
geaardheid of leeftijd, te allen tijde 
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worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 46
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Melding van verdachte transacties en 
diefstallen

Melding van verdachte transacties, 
verdwijningen en diefstallen

Or. fr

Amendement 47
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verdachte transacties van de in de 
bijlagen vermelde stoffen of mengsels van 
die stoffen worden gemeld overeenkomstig 
dit artikel.

1. Verdachte transacties van de in de 
bijlage vermelde stoffen of mengsels van 
die stoffen worden gemeld overeenkomstig 
dit artikel.

Or. fr

Amendement 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat richt een nationaal 
contactpunt op met een duidelijk 
aangegeven telefoonnummer en e-
mailadres voor het melden van verdachte 
transacties.

2. Elke lidstaat richt een nationaal 
contactpunt op met een duidelijk 
aangegeven telefoonnummer en e-
mailadres voor het melden van verdachte 
transacties. Deze contactpunten worden 
bemand door personeel van de 
rechtshandhavingsinstanties.

Or. en
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Amendement 49
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat richt een nationaal 
contactpunt op met een duidelijk 
aangegeven telefoonnummer en e-
mailadres voor het melden van verdachte 
transacties.

2. De lidstaten vaardigen tevens wetgeving 
uit waarin uitvoerig de procedures worden 
uiteengezet die bij de melding van 
verdachte transacties moeten worden 
gevolgd. Elke lidstaat richt een nationaal 
contactpunt op met een duidelijk 
aangegeven telefoonnummer en e-
mailadres voor het melden van verdachte 
transacties.

Or. en

Amendement 50
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat richt een nationaal 
contactpunt op met een duidelijk 
aangegeven telefoonnummer en e-
mailadres voor het melden van verdachte 
transacties.

2. Elke lidstaat richt een nationaal 
contactpunt op met een duidelijk 
aangegeven telefoonnummer en e-
mailadres voor het melden van verdachte 
transacties. Alleen een 
rechtshandhavingsinstantie kan als 
nationaal contactpunt worden 
aangewezen.

Or. lt

Amendement 51
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Marktdeelnemers die redenen hebben 3. Marktdeelnemers die redenen hebben 
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om aan te nemen dat een voorgestelde 
transactie van een of meer van de in de 
bijlagen genoemde stoffen of mengsels van 
die stoffen een verdachte transactie is, 
melden dit onverwijld, zo mogelijk samen 
met identiteit van de klant, aan het 
nationale contactpunt van de lidstaat waar 
de transactie is voorgesteld.

om aan te nemen dat een voorgestelde 
transactie van een of meer van de in de 
bijlage genoemde stoffen of mengsels van 
die stoffen een verdachte transactie is, 
melden dit onverwijld, zo mogelijk samen 
met identiteit van de klant, aan het 
nationale contactpunt van de lidstaat waar 
de transactie is voorgesteld.

Or. fr

Amendement 52
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Marktdeelnemers die redenen hebben 
om aan te nemen dat een voorgestelde 
transactie van een of meer van de in de 
bijlagen genoemde stoffen of mengsels van 
die stoffen een verdachte transactie is, 
melden dit onverwijld, zo mogelijk samen 
met identiteit van de klant, aan het 
nationale contactpunt van de lidstaat waar 
de transactie is voorgesteld.

3. Marktdeelnemers die redenen hebben 
om aan te nemen dat een voorgestelde 
transactie van een of meer van de in de 
bijlagen genoemde stoffen of mengsels van 
die stoffen een verdachte transactie is, 
melden dit onverwijld aan de bevoegde 
nationale autoriteiten (namelijk aan de 
vergunningverlenende autoriteit en de 
rechtshandhavingsinstanties), zo mogelijk 
samen met identiteit van de klant, aan het 
nationale contactpunt van de lidstaat waar 
de transactie is voorgesteld.

Or. en

Amendement 53
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Marktdeelnemers die redenen hebben 
om aan te nemen dat een voorgestelde 
transactie van een of meer van de in de 
bijlagen genoemde stoffen of mengsels van 
die stoffen een verdachte transactie is, 
melden dit onverwijld, zo mogelijk samen 
met identiteit van de klant, aan het 

3. Marktdeelnemers die redenen hebben 
om aan te nemen dat een voorgestelde 
transactie van een of meer van de in de 
bijlagen genoemde stoffen of mengsels van 
die stoffen een verdachte transactie is 
vanwege de hoeveelheid, concentratie, 
frequentie, betalingswijze of andere zeer 
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nationale contactpunt van de lidstaat waar 
de transactie is voorgesteld.

bijzondere omstandigheid, melden dit te 
zijner tijd en volgens hun logistieke 
capaciteiten, zo mogelijk samen met 
identiteit van de klant, aan het nationale 
contactpunt van de lidstaat waar de 
transactie is voorgesteld.

Or. en

Amendement 54
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Marktdeelnemers melden alle andere 
verdachte transacties van niet-
geregistreerde stoffen en mengsels van die 
stoffen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 55
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Marktdeelnemers melden alle andere 
verdachte transacties van niet-
geregistreerde stoffen en mengsels van die 
stoffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Marktdeelnemers melden alle andere 
verdachte transacties van niet-

4. Marktdeelnemers melden alle andere 
verdachte transacties van niet-
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geregistreerde stoffen en mengsels van die 
stoffen.

geregistreerde stoffen en mengsels van die 
stoffen, overeenkomstig de in deze 
verordening vastgelegde definitie van 
verdachte transactie en tevens 
overeenkomstig de regeling op nationaal 
niveau inzake procedures in het geval van 
verdachte transacties.

Or. en

Amendement 57
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Marktdeelnemers melden ook 
belangrijke diefstallen van de in de 
bijlagen genoemde stoffen en mengsels 
van die stoffen aan het nationale 
contactpunt van de lidstaat waar de diefstal 
heeft plaatsgevonden.

5. Marktdeelnemers melden ook diefstallen 
en omvangrijke verdwijningen van de in 
de bijlage genoemde stoffen en mengsels 
van die stoffen aan het nationale 
contactpunt van de lidstaat waar de diefstal 
of verdwijning heeft plaatsgevonden.

Or. fr

Motivering

Er wordt voorgesteld naast de melding van diefstallen ook die van verdwijningen van stoffen 
verplicht te stellen. Men kan zich immers voorstellen dat een marktdeelnemer, waarschijnlijk 
gedurende een min of meer lange tijd, de stoffen in kwestie niet terugvindt zonder aan diefstal te 
denken.

Amendement 58
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Marktdeelnemers melden ook 
belangrijke diefstallen van de in de 
bijlagen genoemde stoffen en mengsels van 
die stoffen aan het nationale contactpunt 
van de lidstaat waar de diefstal heeft 
plaatsgevonden.

5. Marktdeelnemers melden ook alle
diefstallen van de in de bijlagen genoemde 
stoffen en mengsels van die stoffen aan het 
nationale contactpunt van de lidstaat waar 
de diefstal heeft plaatsgevonden.

Or. en
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Amendement 59
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Overeenkomstig artikel 7 bewaart 
het nationale contactpunt de over 
verdachte transacties ontvangen 
informatie op een veilige plaats en op 
vertrouwelijke wijze, en het mag deze 
informatie slechts bekendmaken op 
verzoek van de bevoegde 
rechtshandhavingsinstantie die een 
terroristische activiteit of elk ander 
verdacht misdadig gebruik van 
precursoren van explosieven onderzoekt.
De informatie mag slechts worden 
gebruikt voor de in lid 1 aangegeven 
doeleinden.

Or. lt

Amendement 60
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten en de 
marktdeelnemers te vergemakkelijken, met 
name wat niet-geregistreerde stoffen 
betreft, stelt de Commissie, na raadpleging 
van het Permanent Comité precursoren, 
richtsnoeren vast en werkt deze bij om de 
chemische toeleveringsketen bij te staan. 
De richtsnoeren omvatten met name:

6. Om de samenwerking tussen de 
bevoegde autoriteiten en de 
marktdeelnemers te vergemakkelijken, stelt 
de Commissie, na raadpleging van het 
Permanent Comité precursoren, 
richtsnoeren vast en werkt deze bij om de 
chemische toeleveringsketen bij te staan. 
De richtsnoeren omvatten met name:

a) informatie over methoden voor het 
onderkennen en aangeven van verdachte 
transacties;

a) informatie over methoden voor het 
onderkennen en aangeven van verdachte 
transacties en van diefstallen of 
omvangrijke verdwijningen;

b) een geregeld bijgewerkte lijst van niet-
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geregistreerde stoffen om de 
toeleveringsketen in staat te stellen 
vrijwillig op de handel in deze stoffen toe 
te zien;
c) andere eventueel nuttig geachte 
informatie.

b) andere eventueel nuttig geachte 
informatie of aanbevelingen.

Or. fr

Motivering

Dit amendement draagt bij tot de verduidelijking van de tekst en van de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan de bepaling van de reikwijdte van de meldingsplicht. Derhalve  wordt 
voorgesteld het weinig duidelijke begrip "niet-geregistreerde stoffen" te schrappen. Of de stoffen 
zijn precursoren van explosieven en dus gevaarlijk en moeten overeenkomstig het voorstel voor 
een verordening aan een regeling worden onderworpen, of zij zijn dit niet en er is dus geen 
reden om ze aan een specifieke regeling te onderwerpen.

Amendement 61
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een geregeld bijgewerkte lijst van niet-
geregistreerde stoffen om de 
toeleveringsketen in staat te stellen 
vrijwillig op de handel in deze stoffen toe 
te zien;

b) een geregeld bijgewerkte lijst van niet-
geregistreerde stoffen om de 
toeleveringsketen in staat te stellen op de 
handel in deze stoffen toe te zien;

Or. en

Amendement 62
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 6 
bedoelde richtsnoeren en de lijst van niet-
geregistreerde stoffen regelmatig worden 
verspreid op de wijze die volgens de 
bevoegde autoriteiten het meest geschikt is 
in overeenstemming met de doelstellingen 

7. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 6 
bedoelde richtsnoeren regelmatig worden 
verspreid op de wijze die volgens de 
bevoegde autoriteiten het meest geschikt is 
in overeenstemming met de doelstellingen 
van de richtsnoeren.
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van de richtsnoeren.

Or. fr

Amendement 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De melding uit hoofde van dit 
artikel blijft beperkt tot de naam, het 
vergunningsnummer, de aangekochte 
artikelen, het bedrag van de transactie en 
de betalingswijze en de gronden voor de 
argwaan, voor een maximumperiode van 
2 jaar, tenzij een verdachte transactie of 
diefstal heeft geleid tot een onderzoek dat 
nog steeds loopt. De verwerking van 
persoonsgegevens waaruit de raciale of 
etnische afkomst, de politieke opvattingen, 
de godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging, of het lidmaatschap van een 
vakvereniging blijkt, alsook de verwerking 
van gegevens die de gezondheid of het 
seksuele leven betreffen, is verboden.

Or. en

Amendement 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EC gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de afgifte van een vergunning 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening en van de melding van 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EC gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de afgifte van een vergunning 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening en van de melding van 
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verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met 
Richtlijn 95/46/EG.

verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met 
Richtlijn 95/46/EG.

De in de uitvoeringsbesluiten opgenomen 
richtsnoeren, zoals bedoeld in artikel 5, 
lid 6, en artikel 6, lid 6, waarborgen het 
volgende:
- informatie wordt alleen vrijgegeven aan 
de bevoegde rechtshandhavingsinstanties 
met het oog op het onderzoek naar 
terroristische activiteiten of andere 
vermoedelijk misdadig misbruik van 
precursoren van explosieven; 
- de vergunningverlenende autoriteit 
brengt de vergunninghouders op de 
hoogte van het feit dat hun aankopen 
worden geregistreerd en het voorwerp van 
een melding kunnen zijn, indien zij tot 
verdenking aanleiding geven;
- er wordt een duidelijke en concrete 
definitie van verdachte transacties 
gegeven, alsmede criteria om deze vast te 
stellen;
- de gegevensbeveiliging wordt 
gewaarborgd;
- gegevens zijn slechts toegankelijk op 
"need to know"-basis en de lijst van 
ontvangers wordt openbaar gemaakt;
- de personen op wie de gegevens 
betrekking hebben, hebben in 
voorkomend geval recht van toegang, 
correctie of schrapping, en er is een 
beroepsprocedure voorzien. 
Voordat deze richtsnoeren worden 
opgesteld, wordt de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming geraadpleegd.

Or. en

Amendement 65
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EC gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de afgifte van een vergunning
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening en van de melding van 
verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met 
Richtlijn 95/46/EG.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EC gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de registratie van transacties
overeenkomstig artikel 4 van deze 
verordening en van de melding van 
verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met 
Richtlijn 95/46/EG.

Or. fr

Motivering

Vervanging van het systeem voor de afgifte van een vergunning door een systeem voor de 
registratie van transacties. 

Amendement 66
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EG gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de afgifte van een vergunning 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening en van de melding van 
verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met 
Richtlijn 95/46/EG.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EG gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de afgifte van een vergunning 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening en van de melding van 
verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met Richtlijn 
95/46/EG, met de algemene 
gegevensbeschermingsbeginselen inzake 
minimalisering van de 
gegevensverwerking, beperking van de 
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gebruiksdoeleinden, subsidiariteit, 
evenredigheid en noodzaak, en met de eis 
om de rechten op toegang, rectificatie en 
schrapping van de betrokkene naar 
behoren te respecteren.

Or. en

Amendement 67
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EC gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de afgifte van een vergunning 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening en van de melding van 
verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met 
Richtlijn 95/46/EG.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de toepassing van deze 
verordening overeenkomstig Richtlijn 
95/46/EC gebeurt. Elke lidstaat zorgt er 
met name voor dat de verwerking van 
persoonsgegevens die nodig is in het kader 
van de afgifte van een vergunning 
overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
deze verordening en van de melding van 
verdachte transacties overeenkomstig 
artikel 6 van deze verordening, in 
overeenstemming is met 
Richtlijn 95/46/EG. Het is verboden 
bijzondere categorieën gegevens te 
verzamelen en te verwerken.

Or. lt

Amendement 68
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wijziging van de bijlagen Wijziging van de bijlage

Or. fr

Amendement 69
Véronique Mathieu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om rekening te houden met 
ontwikkelingen in het misbruik van 
chemische stoffen als precursoren van 
explosieven of op grond van onderzoek en 
testen kan de Commissie de bijlagen
wijzigen door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
10, 11 en 12. Indien dwingende urgente 
redenen dat vereisen, met name wanneer 
de risicobeoordeling plots wijzigt wat het 
misbruik van chemische stoffen voor 
zelfgemaakte explosieven betreft, is 
artikel 13 van toepassing.

Om rekening te houden met 
ontwikkelingen in het misbruik van 
chemische stoffen als precursoren van 
explosieven of op grond van onderzoek en 
testen, heeft de Commissie de bevoegdheid
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 10
betreffende de wijziging van de bijlage bij 
deze verordening.

Or. fr

Motivering

In dit amendement wordt de consensus tussen drie instellingen over praktische regelingen voor 
de toepassing van gedelegeerde handelingen aangewend.

Amendement 70
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dwingende urgente redenen dat 
vereisen, met name wanneer de 
risicobeoordeling ten aanzien van het 
misbruik van chemische stoffen voor 
zelfgemaakte explosieven plots wordt 
gewijzigd, is de in artikel 13 bedoelde 
procedure van toepassing op gedelegeerde 
handelingen die uit hoofde van dit artikel 
zijn vastgesteld.

Or. fr

Amendement 71
Véronique Mathieu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om de in artikel 9 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid 
wordt voor onbepaalde tijd vanaf …* aan 
de Commissie verleend.
3. De in artikel 9 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
bevoegdheidsdelegatie die in het besluit 
wordt vermeld. Het besluit treedt in 
werking op de dag die volgt op de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het besluit 
laat de geldigheid van bestaande 
gedelegeerde handelingen onverlet.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij  het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.

3. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt de 
Commissie verleend onder de in de 
artikelen 11 en 12 gestelde voorwaarden.

5. Een krachtens artikel 9 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt pas in 
werking als noch het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van 
twee maanden na de datum van 
kennisgeving bezwaar hebben gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, of als 
zowel het Europees Parlement als de 
Raad de Commissie voor het verstrijken 
van deze termijn hebben meegedeeld niet 
voornemens te zijn bezwaar te maken.
Deze periode wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
___________
* PB: datum inwerkingtreding van deze 
verordening invoegen.

Or. fr



AM\873814NL.doc 37/44 PE469.861v01-00

NL

Amendement 72
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 9 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken.

Schrappen

2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het laat de 
geldigheid van reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt.

Or. fr

Amendement 73
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad kan deze periode met een 

Schrappen
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maand worden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt de 
gedelegeerde handeling bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie en treedt deze in werking op de 
daarin bepaalde datum.
3. Indien zowel het Europees Parlement 
als de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij voornemens zijn geen 
bezwaar aan te tekenen, kan de 
gedelegeerde handeling vóór het 
verstrijken van de termijn worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en in werking treden.
4. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke reden zij 
dit doet.

Or. fr

Amendement 74
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de datum van kennisgeving bezwaar 
aantekenen tegen de gedelegeerde 
handeling. Indien dit gebeurt, is de
gedelegeerde handeling niet langer van 
toepassing. De instelling die bezwaar 
maakt, motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

2. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen overeenkomstig de in artikel 10, 
lid 5, bedoelde procedure bezwaar 
aantekenen tegen een gedelegeerde 
handeling. Indien dit gebeurt, trekt de 
Commissie de handeling onverwijld in na 
de kennisgeving van het besluit waarbij 
het Europees Parlement of de Raad 
bezwaar maken.

Or. fr
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Motivering

In dit amendement wordt de consensus tussen drie instellingen over praktische regelingen voor 
de toepassing van gedelegeerde handelingen aangewend.

Amendement 75
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15
Overgangsbepaling

Schrappen

Het bezit en gebruik door particulieren 
van de in bijlage I genoemde stoffen of 
mengsels van die stoffen, boven de in 
bijlage I genoemde 
concentratiegrenswaarden, blijft 
toegestaan tot [36 maanden na 
aanneming].

Or. fr

Motivering

Een overgangsbepaling is zinloos, als het vergunningensysteem wordt afgeschaft, zoals wordt 
voorgesteld. Men kan zich immers afvragen wat de consequenties zijn wanneer de voorgenomen 
termijn van 36 maanden is verstreken:  moeten particulieren de betreffende stoffen terugbrengen 
(bij wie?). Moeten zij een vergunning aanvragen? Gaat de overheid daadwerkelijk bij 
natuurlijke personen verifiëren of zij zonder vergunning de betreffende stoffen in bezit hebben, 
die zij vóór de inwerkingtreding van deze verordening hebben gekocht?

Amendement 76
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Vijf jaar na aanneming] wordt deze 
verordening geëvalueerd.

[Vier jaar na aanneming] wordt deze 
verordening geëvalueerd.

Or. en
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Amendement 77
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[Vijf jaar na aanneming] wordt deze 
verordening geëvalueerd.

Deze verordening wordt geëvalueerd ...*.
In het kader van deze evaluatie is het zaak 
de doeltreffendheid van deze verordening 
en de gevolgen ervan voor de 
grondrechten te beoordelen.
__________
 PB, datum invoegen: vijf jaar na de datum van 
aanneming van deze verordening.

Or. lt

Amendement 78
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Naam van de stof en 
het Chemical 
Abstracts Service 
Registry number 
(CAS RN)

Minimumgehalte Code van de 
gecombineerde 
nomenclatuur 
(GN) voor een 
geïsoleerde 
chemisch 
welbepaalde 
verbinding die 
voldoet aan de 
vereisten van 
aantekening 1 bij 
respectievelijk 
hoofdstuk 28 en 
hoofdstuk 29 van 
de GN {zie 
Verordening (EG) 
nr. 948/2009 van 
30 september 
2009, PB L 287 
van 31.10.2009}

Code van de 
gecombineerde 
nomenclatuur 
(GN) voor een 
mengsel of 
preparaat zonder 
bestanddelen (bv. 
kwik, edele 
metalen, zeldzame 
aardmetalen of 
radioactieve 
elementen) die 
zouden leiden tot 
een indeling onder 
een andere GN-
code {zie 
Verordening (EG) 
nr. 948/2009 van 
30 september 
2009, PB L 287 
van 31.10.2009} 
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Waterstofperoxide 
(CAS RN 7722-84-1) 

12 % m/m. 2847 00 00 3824 90 97

Nitromethaan (CAS 
RN 75-52-5) 30 % m/m. 2904 20 00 3824 90 97

Salpeterzuur (CAS 
RN 7697-37-2) 3 % m/m. 2808 00 00 3824 90 97

Kaliumchloraat (CAS 
RN 3811-04-9) 40 % m/m. 2829 19 00 3824 90 97

Kaliumperchloraat 
(CAS RN 7778-74-7) 40 % m/m. 2829 90 10 3824 90 97

Natriumchloraat 
(CAS RN 7775-09-9) 40 % m/m. 2829 11 00 3824 90 97

Natriumperchloraat 
(CAS RN 7601-89-0) 40 % m/m. 2829 90 10 3824 90 97

Ammoniumnitraat 
(CAS RN 6484-52-2) 

16% 
gewichtspercenten 
stikstof in 
verhouding tot het 
ammoniumnitraat

3102 30 10 (in 
waterige 
oplossing)
3102 30 90 
(andere)

3824 90 97

Amendement

Naam van de stof en het 
Chemical Abstracts 
Service Registry number 
(CAS RN)

Code van de 
gecombineerde 
nomenclatuur (GN) 
voor een 
geïsoleerde 
chemisch 
welbepaalde 
verbinding die 
voldoet aan de 
vereisten van 
aantekening 1 bij 
respectievelijk 
hoofdstuk 28 en 
hoofdstuk 29 van 
de GN {zie 
Verordening (EG) 
nr. 948/2009 van 
30 september 2009, 
PB L 287 van 
31.10.2009}

Code van de 
gecombineerde 
nomenclatuur 
(GN) voor een 
mengsel of 
preparaat zonder 
bestanddelen (bv. 
kwik, edele 
metalen, zeldzame 
aardmetalen of 
radioactieve 
elementen) die 
zouden leiden tot 
een indeling onder 
een andere GN-
code {zie 
Verordening (EG) 
nr. 948/2009 van 
30 september 
2009, PB L 287 
van 31.10.2009} 

Waterstofperoxide (CAS 
RN 7722-84-1) wanneer 
het minimumgehalte 
meer dan 12% m/m 
bedraagt

2847 00 00 3824 90 97
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Nitromethaan (CAS RN 
75-52-5) wanneer het 
minimumgehalte meer 
dan 20% volumeprocent 
bedraagt

2904 20 00 3824 90 97

Salpeterzuur (CAS RN 
7697-37-2) wanneer het 
minimumgehalte meer 
dan 3% m/m bedraagt

2808 00 00 3824 90 97

Kaliumchloraat (CAS 
RN 3811-04-9) wanneer 
het minimumgehalte 
meer dan 40% m/m 
bedraagt  

2829 19 00 3824 90 97

Kaliumperchloraat (CAS 
RN 7778-74-7) wanneer 
het minimumgehalte 
meer dan 40% m/m 
bedraagt.  

2829 90 10 3824 90 97

Natriumperchloraat 
(CAS RN 7601-89-0) 
wanneer het 
minimumgehalte meer 
dan 40% m/m bedraagt

2829 90 10 3824 90 97

Ammoniumnitraat (CAS 
RN 6484-52-2) wanneer 
het minimumgehalte 
meer dan 16% 
gewichtspercenten 
stikstof in verhouding 
tot het 
ammoniumnitraat 
bedraagt

3102 30 10 (in 
waterige oplossing)
3102 30 90 
(andere)

3824 90 97

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

Zwavelzuur (CAS RN 
7664-93-9) wanneer het 
minimumgehalte meer 
dan 30% m/m bedraagt

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (CAS RN 67-64-
1) wanneer het 
minimumgehalte meer 
dan 95% m/m bedraagt

2914 11 00 3824 90 97

Kaliumnitraat (CAS RN 
7757-79-1) wanneer het 
minimumgehalte meer 
dan 5% 
gewichtspercenten 
stikstof in verhouding 
tot het 

2834 21 00 3824 90 97
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ammoniumnitraat 
bedraagt 
Natriumnitraat (CAS 
RN 7631-99-4) wanneer 
het minimumgehalte 
meer dan 5% 
gewichtspercenten 
stikstof in verhouding 
tot het 
ammoniumnitraat 
bedraagt 

3102 50 10 
(natuurlijk)
3102 50 90 
(andere)

3824 90 97
3824 90 97

Calciumnitraat (CAS 
RN 10124-37-5) 
wanneer het 
minimumgehalte meer 
dan 5% 
gewichtspercenten 
stikstof in verhouding 
tot het 
ammoniumnitraat 
bedraagt 

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Motivering

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.

Amendement 79
Véronique Mathieu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage II
Stoffen als zodanig of in mengsels waarvoor verdachte transacties moeten worden gemeld
Naam van de stof en het Code van de Code van de 
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Chemical Abstracts Service 
Registry number (CAS RN)

gecombineerde 
nomenclatuur (GN) 
voor een geïsoleerde 
chemisch welbepaalde 
verbinding die voldoet 
aan de vereisten van 
aantekening 1 bij 
hoofdstuk 28, 
aantekening 1 bij 
hoofdstuk 29 en 
aantekening 1, onder 
b), bij hoofdstuk 31 van 
de GN {zie Verordening 
(EG) nr. 948/2009 van 
30 september 2009, PB 
L 287 van 31.10.2009}

gecombineerde 
nomenclatuur (GN) voor 
mengsels of preparaten 
zonder bestanddelen (bv. 
kwik, edele metalen, 
zeldzame aardmetalen of 
radioactieve elementen) 
die zouden leiden tot een 
indeling onder een 
andere GN-code {zie 
Verordening (EG) nr. 
948/2009 van 30 
september 2009, PB L 
287 van 31.10.2009}

Hexamine (CAS RN 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Zwavelzuur (CAS RN 7664-
93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97
Kaliumnitraat (CAS RN 
7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Natriumnitraat (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (natuurlijk)
3102 50 90 (andere)

3824 90 97
3824 90 97

Calciumnitraat (CAS RN 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Ammoniumcalciumnitraat 
(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Amendement

Schrappen

Or. fr


