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Poprawka 9
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Stały Komitet ds. Prekursorów, 
ustanowiony przez Komisję w 2008 r., 
zidentyfikował różne prekursory 
materiałów wybuchowych, które mogą być 
wykorzystywane do przeprowadzania 
ataków terrorystycznych i zalecił 
odpowiednie działania na szczeblu Unii.

(2) Stały Komitet ds. Prekursorów, 
ustanowiony przez Komisję w 2008 r., 
zidentyfikował różne prekursory 
materiałów wybuchowych, które mogą być 
wykorzystywane do przeprowadzania 
ataków terrorystycznych i popełniania 
innych przestępstw, i zalecił odpowiednie 
działania na szczeblu Unii.

Or. lt

Poprawka 10
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Plan działania z 2010 r. na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa chemicznego, 
biologicznego, radiologicznego i 
jądrowego (CBRJ) w Unii Europejskiej 
dostarcza podstaw, w oparciu o które 
należy stosować zasady solidarności i 
współpracy między państwami 
członkowskimi, a ponadto określa 
praktyczne aspekty przebiegu takiej 
koordynacji dla wszystkich substancji 
CBRJ. W związku z tym konieczne jest, by 
niniejsze rozporządzenie było zgodne z 
sekcją poświęconą substancjom 
chemicznym w ww. planie działania.

Or. en
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Poprawka 11
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Ponieważ każda zmiana dyrektywy i 
załączników do niej wymagałaby przyjęcia 
krajowych środków transpozycji przez 27 
państw członkowskich, a wszystkie 
podmioty gospodarcze powinny podlegać 
tym samym regułom, właściwszym 
instrumentem uregulowania kwestii
wprowadzania do obrotu i 
wykorzystywania prekursorów materiałów 
wybuchowych jest rozporządzenie.

(5) Ponieważ każda zmiana dyrektywy i 
załączników do niej wymagałaby przyjęcia 
krajowych środków transpozycji przez 27 
państw członkowskich, a wszystkie 
podmioty gospodarcze powinny podlegać 
tym samym regułom, właściwszym 
instrumentem uregulowania transakcji 
dotyczących prekursorów materiałów 
wybuchowych jest rozporządzenie.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nie jest regulowanie wykorzystania prekursorów materiałów 
wybuchowych, tylko transakcji dotyczących tych prekursorów.

Poprawka 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) System koncesjonowania i obowiązek 
zgłaszania podejrzanych transakcji 
powinny umożliwić podmiotom 
gospodarczym kontynuację handlu 
wszystkimi prekursorami, ograniczając 
tym samym wpływ na wolność działalności 
gospodarczej.

Or. en
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Poprawka 13
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy ograniczyć niezawodność i 
potencjał materiałów wybuchowych 
wytwarzanych domowym sposobem 
poprzez ustanowienie limitów stężeń 
niektórych substancji. Przeciętni 
użytkownicy powinni mieć możliwość 
korzystania z tych substancji w stężeniach 
przekraczających określone progi 
wyłącznie wtedy, gdy posiadają 
odpowiednią koncesję. Substancje te 
powinny być dostarczane wyłącznie 
posiadaczom takiej koncesji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawka 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)



PE469.861v01-00 6/49 AM\873814PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Ograniczenie sprzedaży tych 
substancji chemicznych w stężeniach 
przekraczających określone progi 
użytkownikom, którzy mogą wykazać 
uzasadnioną potrzebę użycia substancji 
chemicznych, powinno zapewnić większe 
bezpieczeństwo przy wprowadzaniu do 
obrotu i używaniu prekursorów 
materiałów wybuchowych.

Or. en

Poprawka 15
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Ponieważ zakazanie wykorzystywania 
prekursorów materiałów wybuchowych w 
specjalistycznej działalności byłoby 
nieproporcjonalnym ograniczeniem, środki 
dotyczące przywozu, wprowadzania do 
obrotu i wykorzystywania tych 
prekursorów materiałów wybuchowych 
powinny dotyczyć wyłącznie sprzedaży 
powszechnej.

(7) Ponieważ zakazanie wprowadzania do 
obrotu i wykorzystywania prekursorów 
materiałów wybuchowych byłoby 
nieproporcjonalnym ograniczeniem, należy 
przyjąć środki podnoszące bezpieczeństwo 
całego łańcucha dostaw tych substancji. 
Środki mające zastosowanie tylko do 
użytkowników końcowych tych substancji 
nie umożliwiałyby pełnej realizacji celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 16
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Nie jest technicznie możliwe 
wprowadzenie limitów stężeń urotropiny 
zawartej w tabletkach paliwowych. Należy 
przyjąć środki ułatwiające zgłaszanie 
podejrzanych transakcji na etapie 
sprzedaży detalicznej tabletek paliwowych 
zawierających urotropinę oraz innych 
prekursorów, dla których brakuje 
bezpiecznych i odpowiednich substancji 
alternatywnych.

(8) Nie jest technicznie możliwe 
wprowadzenie limitów stężeń urotropiny 
zawartej w tabletkach paliwowych. Należy 
przyjąć środki ułatwiające zgłaszanie 
kradzieży lub podejrzanych transakcji na 
etapie sprzedaży detalicznej tabletek 
paliwowych zawierających urotropinę oraz 
innych prekursorów, dla których brakuje 
bezpiecznych i odpowiednich substancji 
alternatywnych.

Or. lt

Poprawka 17
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W imię uproszczenia obowiązujące 
przepisy dotyczące azotanu amonowego 
powinny zostać włączone do niniejszego 
rozporządzenia, a pkt 2 i 3 w pozycji 58 
załącznika XVII do rozporządzenia (WE) 
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 

skreślony



PE469.861v01-00 8/49 AM\873814PL.doc

PL

(REACH) powinny zostać skreślone.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu koordynację z rozporządzeniem REACH.

Poprawka 18
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Niniejsze rozporządzenie wymaga 
przetwarzania danych osobowych a 
następnie ich ujawniania osobom trzecim 
w przypadku podejrzanych transakcji. 
Oznacza to poważną ingerencję w 
podstawowe prawo do życia prywatnego 
oraz prawo do ochrony danych osobowych. 
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych reguluje 
przetwarzanie danych osobowych 
odbywające się w ramach niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym należy 
zagwarantować odpowiednią ochronę 
prawa do ochrony danych osobowych 
jednostkom, których dane osobowe są 
przetwarzane w ramach stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w ramach przetwarzania 
danych osobowych w związku z procesem 
udzielania koncesji oraz przy zgłaszaniu 
transakcji uznanych za podejrzane.

(11) Niniejsze rozporządzenie wymaga 
przetwarzania danych osobowych, a 
następnie ich ujawniania osobom trzecim 
w przypadku podejrzanych transakcji. 
Oznacza to poważną ingerencję w 
podstawowe prawo do życia prywatnego 
oraz prawo do ochrony danych osobowych. 
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych reguluje 
przetwarzanie danych osobowych 
odbywające się w ramach niniejszego 
rozporządzenia. W związku z tym należy 
zagwarantować odpowiednią ochronę 
prawa do ochrony danych osobowych 
jednostkom, których dane osobowe są 
przetwarzane w ramach stosowania 
przepisów niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w ramach przetwarzania 
danych osobowych w związku z 
rejestracją transakcji oraz przy zgłaszaniu 
transakcji uznanych za podejrzane.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastąpienie systemu koncesji systemem rejestracji wszystkich transakcji dotyczących 
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prekursorów materiałów wybuchowych.

Poprawka 19
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dlatego też Komisja powinna mieć 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
zmiany załączników do niniejszego 
rozporządzenia.

(13) W celu uwzględnienia tendencji w 
zakresie niezgodnego z przeznaczeniem 
używania substancji chemicznych jako 
prekursorów materiałów wybuchowych 
lub na podstawie badań i testów Komisji 
należy przekazać uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
kwestiach dotyczących zmian w
załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. 
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastosowanie porozumienia między trzema instytucjami w sprawie praktycznego trybu 
stosowania aktów delegowanych. Ponadto w perspektywie ustalenia jednego wykazu 
substancji chemicznych należy mówić tylko o jednym załączniku.

Poprawka 20
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia – a mianowicie 
ograniczenie dostępu przeciętnych 
użytkowników do substancji chemicznych, 
które mogą zostać wykorzystane do 
wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych – nie mogą 
zostać w sposób wystarczający osiągnięte 
przez państwa członkowskie i ze względu 
na rozmiary lub skutki proponowanego 
działania możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Unii, Unia 
Europejska może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

(14) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia – a mianowicie nadzór nad 
transakcjami dotyczącymi substancji 
chemicznych, które mogą zostać 
wykorzystane do wytwarzania domowym 
sposobem materiałów wybuchowych, z 
myślą o zapobieganiu niezgodnemu z 
przeznaczeniem wykorzystywaniu tych 
substancji – nie mogą zostać w sposób 
wystarczający osiągnięte przez państwa 
członkowskie i ze względu na rozmiary lub 
skutki proponowanego działania możliwe 
jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Unii, Unia Europejska może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. fr

Uzasadnienie

Chociaż konsekwencją wdrożenia niniejszego rozporządzenia może być zmniejszenie poziomu 
zbędnego wykorzystywania substancji wymienionych w załączniku przez przeciętnych 
użytkowników, to jednak jego celem nie jest „ograniczanie” dostępu do tych powszechnie 
stosowanych substancji. Jest natomiast celem rozporządzenia uregulowanie sprzedaży, a tym 
samym nadzorowanie transakcji dotyczących tych substancji.

Poprawka 21
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
udostępniania na rynku substancji lub 
mieszanin, które mogą być użyte do 
nielegalnego wytwarzania materiałów 
wybuchowych, w celu ograniczenia ich 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
udostępniania substancji lub mieszanin, 
które mogą być użyte do nielegalnego 
wytwarzania materiałów wybuchowych, a 
także kontrola i nadzór nad transakcjami 
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powszechnej dostępności. dotyczącymi tych substancji i mieszanin.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie ma mieć zastosowanie do wszelkich transakcji (powszechny dostęp dla 
przeciętnych użytkowników oraz dostęp dla użytkowników specjalistycznych).

Poprawka 22
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do substancji 
wyszczególnionych w załącznikach oraz 
mieszanin zawierających takie substancje.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do substancji 
wyszczególnionych w załączniku oraz 
mieszanin zawierających takie substancje.

Or. fr

Uzasadnienie

Sporządzanie dwóch odrębnych wykazów nie ma uzasadnienia naukowego. Udowodniono, że 
substancje wymienione w załączniku II są niebezpieczne, nie zostały jednak umieszczone na 
wykazie w załączniku I, gdyż nie można określić stężenia, poniżej którego wykazano, że 
przestają być niebezpieczne. W tej sytuacji, skoro nie można ich zakazać, to paradoksalnie
substancje te objęte byłyby mniej rygorystycznymi ograniczeniami prawnymi niż substancje z 
załącznika I.

Poprawka 23
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) substancji wyszczególnionych w 
załącznikach i mieszanin zawierających 
takie substancje wykorzystywanych przez 

c) substancji wyszczególnionych w 
załączniku i mieszanin zawierających takie 
substancje wykorzystywanych przez siły 
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siły zbrojne lub organy ścigania. zbrojne lub organy ścigania.

Or. fr

Poprawka 24
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „używanie” oznacza każde 
przetwarzanie, opracowanie, 
przechowywanie, obrabianie, mieszanie i 
wytwarzanie wyrobów lub inne 
wykorzystywanie;

skreślony

Or. fr

Poprawka 25
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „przeciętny użytkownik” oznacza 
każdą osobę fizyczną działającą w celach, 
które nie mieszczą się w ramach jej 
działalności handlowej, gospodarczej lub 
zawodowej;

skreślony

Or. fr

Poprawka 26
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załącznikach lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją zasadne podstawy by 
podejrzewać, że dana substancja lub 
mieszanina ma być wykorzystana do 
wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych;

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załącznikach lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją informacje, domniemania 
lub zasadne podstawy, by podejrzewać, że 
dana substancja lub mieszanina ma być 
wykorzystana do nielegalnej produkcji 
materiałów wybuchowych lub do 
jakichkolwiek innych nielegalnych celów, 
takich jak przekazanie tych substancji 
osobom trzecim; kontekst, w jakim daną 
transakcję uważa się za podejrzaną, jest 
określany na poziomie unijnym na 
podstawie niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załącznikach lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją zasadne podstawy by 
podejrzewać, że dana substancja lub 
mieszanina ma być wykorzystana do 
wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych;

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załącznikach lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją zasadne podstawy, by 
podejrzewać, że dana substancja lub 
mieszanina ma być wykorzystana do 
wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych, zwłaszcza z 
uwagi na jej nietypową ilość, stężenie, 
połączenie i częstotliwość zakupu;

Or. en
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Poprawka 28
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załącznikach lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją zasadne podstawy by 
podejrzewać, że dana substancja lub 
mieszanina ma być wykorzystana do 
wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych;

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załącznikach lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją zasadne podstawy, by 
podejrzewać, że z uwagi na ilość, stężenie, 
częstotliwość zakupu, sposób zapłaty lub 
jakiekolwiek inne nadzwyczajne 
okoliczności związane z transakcją dana 
substancja lub mieszanina ma być 
wykorzystana do wytwarzania domowym 
sposobem materiałów wybuchowych;
istnienie takich zasadnych podstaw należy 
wnikliwie rozpatrywać dla każdego 
konkretnego przypadku przy pełnym 
uwzględnieniu specyficznych okoliczności 
towarzyszących każdej poszczególnej 
transakcji;

Or. en

Poprawka 29
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załącznikach lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją zasadne podstawy by 
podejrzewać, że dana substancja lub 
mieszanina ma być wykorzystana do 
wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych;

(4) „podejrzana transakcja” oznacza każdą 
transakcję dotyczącą substancji 
wyszczególnionych w załączniku lub 
mieszanin zawierających te substancje, 
jeżeli istnieją zasadne podstawy by 
podejrzewać, że dana substancja lub 
mieszanina ma być wykorzystana do 
wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych;
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Or. fr

Poprawka 30
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „substancja niesklasyfikowana” 
oznacza każdą substancję, która, chociaż 
nie została wyszczególniona w załączniku, 
została określona jako substancja 
wykorzystywana do wytwarzania 
domowym sposobem materiałów 
wybuchowych;

skreślony

Or. fr

Poprawka 31
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „podmiot gospodarczy” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną albo podmiot 
publiczny lub grupę takich podmiotów lub 
organów, które wykonują prace 
budowlane lub dostarczają produkty albo 
świadczą usługi na rynku;

(6) „podmiot gospodarczy” oznacza każdą 
osobę fizyczną lub prawną, która 
dostarcza produkty albo świadczy usługi na 
rynku;

Or. fr

Uzasadnienie

W definicji podmiotu gospodarczego usunięto słowa „albo podmiot publiczny lub grupę 
takich podmiotów lub organów, które wykonują prace budowlane”, gdyż słowa te są zbędne, 
nie odwołują się do żadnych konkretnych realiów lub są nieprecyzyjne.
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Poprawka 32
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną lub grupę osób fizycznych lub 
prawnych, bez względu na status prawny 
takiej grupy i jej członków w prawie 
krajowym, których gospodarstwo znajduje 
się na terytorium Wspólnoty, określonym 
w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej 
oraz która prowadzi działalność rolniczą;

skreślony

Or. fr

Poprawka 33
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „działalność rolnicza” oznacza 
wytwarzanie, hodowlę lub uprawę 
produktów rolnych, włączając w to zbiory, 
dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie 
zwierząt do celów gospodarskich, lub 
utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze 
rolnej odpowiadającej wymogom ochrony 
środowiska zgodnie z art. 5 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003;

skreślony

Or. fr

Poprawka 34
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Substancje wyszczególnione w 
załączniku I lub mieszaniny zawierające 
takie substancje nie są udostępniane 
przeciętnym użytkownikom, posiadane 
przez nich ani używane, z wyjątkiem 
przypadków, w których stężenie substancji 
w formie, w jakiej została udostępniona, 
jest niższe lub równe limitowi 
ustanowionemu w załączniku I.

1. Każdy podmiot gospodarczy 
udostępniający substancję wymienioną w 
załączniku lub zawierającą ją mieszaninę 
ma obowiązek zarejestrowania transakcji.

2. Niezależnie od ust. 1 substancje 
wyszczególnione w załączniku I lub 
mieszaniny zawierające te substancje 
mogą być udostępniane przeciętnym 
użytkownikom, posiadane przez nich i 
używane, jeżeli przedłożą oni koncesję na 
nabycie danej substancji lub mieszaniny 
zawierającej daną substancję, wydaną 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego.

2. Dokumenty dotyczące rejestrowania 
transakcji zawierają następujące 
informacje:
a) jeżeli nabywca jest:
(i) osobą prawną: nazwę, numer 
identyfikacyjny i adres siedziby,
(ii) osobą fizyczną: imię i nazwisko, datę i 
miejsce urodzenia oraz adres,
b) określenie substancji lub mieszaniny, w 
tym stężenia,
c) ilość substancji lub mieszaniny,
d) deklarowane przez nabywcę użycie 
dostarczonej substancji lub mieszaniny,
e) datę transakcji,
f) podpis nabywcy lub, w przypadku osoby 
prawnej, podpis oraz imię i nazwisko 
osoby fizycznej odbierającej substancję 
lub mieszaninę w imieniu osoby prawnej.

3. W przypadkach, w których przeciętny 
użytkownik zamierza sprowadzić 
substancje wyszczególnione w załączniku 
I lub mieszaniny zawierające te substancje 
na terytorium celne Unii Europejskiej, a 
stężenie danej substancji lub mieszaniny, 
w formie, w której została sprowadzona, 
jest wyższe od limitu ustanowionego w 
załączniku I, osoba ta musi przedłożyć 
koncesję, o której mowa w ust. 2, w 
urzędzie celnym wprowadzenia. W 
przypadku wątpliwości dotyczących 
autentyczności lub prawidłowości koncesji 
wydanej zgodnie z ust. 2 oraz wówczas, 

3. W momencie transakcji nabywca 
przedstawia podmiotowi gospodarczemu, 
który dostarcza mu substancję lub 
mieszaninę:
a) jeżeli nabywca jest osobą prawną: 
urzędowy dokument potwierdzający jej 
istnienie zgodnie z prawem,
b) jeżeli nabywca jest osobą fizyczną: 
urzędowy dokument potwierdzający jej 
tożsamość.
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gdy konieczne są dodatkowe informacje, 
organy celne kontaktują się z 
koncesjodawcami wyznaczonymi przez 
dane państwo członkowskie zgodnie z art. 
5.
4. Niezależnie od ust. 1 azotan amonu 
oraz mieszaniny zawierające azotan 
amonu mogą być udostępniane rolnikom 
oraz mogą być przez nich posiadane, w 
celu wykorzystania jako nawozy w 
działalności rolniczej, w stężeniach 
przekraczających limity wyszczególnione 
w załączniku I.

4. Osoba prawna nabywająca regularnie 
u tego samego podmiotu gospodarczego 
substancję wymienioną w załączniku lub 
zawierającą ją mieszaninę nie podlega 
obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3, z 
zastrzeżeniem następujących warunków:

a) podmiot gospodarczy dostarczył tej 
osobie prawnej tę samą substancję lub 
mieszaninę co najmniej trzy razy w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy,
b) nic nie pozwala podmiotowi 
gospodarczemu zakładać, że substancja 
lub mieszanina ma służyć do wytwarzania 
domowym sposobem materiałów 
wybuchowych,
c) podmiot gospodarczy upewnił się, że 
dostarczone ilości nie są nietypowe dla 
danej osoby prawnej.

5. Podmiot gospodarczy udostępniający 
substancję lub mieszaninę 
koncesjonowanemu przeciętnemu 
użytkownikowi zgodnie z ust. 2 sprawdza 
koncesję oraz odnotowuje transakcję w 
ewidencji.

5. Dokumenty dotyczące rejestrowania 
transakcji są przechowywane przez okres 
co najmniej [pięciu lat] od końca roku 
kalendarzowego, w którym transakcja 
miała miejsce. W tym okresie dokumenty 
są niezwłocznie udostępniane do inspekcji 
na żądanie właściwych organów.

6. Podmiot gospodarczy zamierzający 
udostępnić substancje wyszczególnione w 
załączniku I lub mieszaniny zawierające 
te substancje przeciętnym użytkownikom, 
w przypadkach, w których stężenie tych 
substancji w formie, w której są 
udostępniane, jest wyższe od limitu 
ustanowionego w załączniku I, zaznacza 
wyraźnie na opakowaniu, że nabycie, 
posiadanie oraz używanie tej substancji 
lub mieszaniny wymaga koncesji, o której 
mowa w ust. 2.

6. Dokumenty dotyczące rejestrowania 
transakcji mogą być przechowywane w 
formie kopii na nośniku obrazu lub 
innych nośnikach danych. Należy 
zapewnić, że dane przechowywane w ten 
sposób:
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a) w momencie odczytu odpowiadają 
dokumentom pod względem formy i treści 
oraz
b) są niezwłocznie dostępne w dowolnym 
momencie, można je natychmiast odczytać 
i przeanalizować za pomocą 
zautomatyzowanych środków przez cały 
okres określony w ust. 5.

Or. fr

Poprawka 35
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, w których przeciętny 
użytkownik zamierza sprowadzić 
substancje wyszczególnione w załączniku I 
lub mieszaniny zawierające te substancje 
na terytorium celne Unii Europejskiej, a 
stężenie danej substancji lub mieszaniny, w 
formie, w której została sprowadzona, jest
wyższe od limitu ustanowionego w 
załączniku I, osoba ta musi przedłożyć 
koncesję, o której mowa w ust. 2, w 
urzędzie celnym wprowadzenia. W 
przypadku wątpliwości dotyczących
autentyczności lub prawidłowości koncesji 
wydanej zgodnie z ust. 2 oraz wówczas, 
gdy konieczne są dodatkowe informacje, 
organy celne kontaktują się z 
koncesjodawcami wyznaczonymi przez 
dane państwo członkowskie zgodnie z art. 
5.

3. W przypadkach, w których przeciętny 
użytkownik zamierza sprowadzić 
substancje wyszczególnione w załączniku I 
lub mieszaniny zawierające te substancje 
na terytorium celne Unii Europejskiej, a 
stężenie danej substancji lub mieszaniny, w 
formie, w której została sprowadzona, jest 
wyższe od limitu ustanowionego w 
załączniku I, osoba ta musi przedłożyć 
koncesję, o której mowa w ust. 2, w 
urzędzie celnym wprowadzenia. W celu 
skontrolowania autentyczności lub 
prawidłowości koncesji wydanej zgodnie z 
ust. 2 organy celne kontaktują się z 
koncesjodawcami wyznaczonymi przez 
dane państwo członkowskie zgodnie z art. 
5.

Or. en
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Poprawka 36
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niezależnie od ust. 1 azotan amonu oraz 
mieszaniny zawierające azotan amonu 
mogą być udostępniane rolnikom oraz 
mogą być przez nich posiadane, w celu 
wykorzystania jako nawozy w działalności 
rolniczej, w stężeniach przekraczających 
limity wyszczególnione w załączniku I.

4. Niezależnie od ust. 1 azotan amonu oraz 
mieszaniny zawierające azotan amonu 
mogą być udostępniane rolnikom oraz 
mogą być przez nich posiadane, w celu 
wykorzystania jako nawozy w działalności 
rolniczej, w stężeniach przekraczających 
limity wyszczególnione w załączniku I. Do 
właściwych organów wyznaczonych przez 
dane państwo członkowskie należy jednak 
przeprowadzanie odpowiednich i 
regularnych inspekcji w celu 
zagwarantowania, że używanie przez 
rolników azotanu amonu jest uzasadnione 
i że nie wykorzystują oni koncesji jako 
przykrywki dla nielegalnych transakcji 
lub działań.

Or. en

Poprawka 37
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do celów niniejszego rozporządzenia 
transakcję należy uznać za podejrzaną, 
jeżeli w chwili zakupu:
a) przeciętny użytkownik, który kupuje lub 
zamierza kupić te substancje, nie chce 
przedstawić dokumentu potwierdzającego 
tożsamość ani koncesji;
b) przeciętny użytkownik kupuje lub 
zamierza kupić substancje w ilościach lub 
stężeniach, które są nietypowe dla danych 
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produktów lub substancji;
c) przeciętny użytkownik kupuje lub 
zamierza kupić nietypowe połączenia tych 
substancji;
d) przeciętny użytkownik, który kupuje lub 
zamierza kupić te substancje, nie określa 
przy tym jasno ich ostatecznego 
przeznaczenia;
e) przeciętny użytkownik, który kupuje lub 
zamierza kupić te substancje, nie jest w 
stanie wykazać, że zna ich specyficzne 
przeznaczenie;
f) przeciętny użytkownik, który kupuje lub 
zamierza kupić te substancje, nalega na 
uiszczenie zapłaty gotówką.

Or. en

Poprawka 38
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmiot gospodarczy udostępniający 
substancję lub mieszaninę 
koncesjonowanemu przeciętnemu 
użytkownikowi zgodnie z ust. 2 sprawdza 
koncesję oraz odnotowuje transakcję w 
ewidencji.

5. Podmiot gospodarczy udostępniający 
substancję lub mieszaninę 
koncesjonowanemu przeciętnemu 
użytkownikowi zgodnie z ust. 2 sprawdza 
koncesję oraz odnotowuje transakcję w 
ewidencji. Jeżeli istnieje powód, by 
podejrzewać, że przedłożono fałszywą 
koncesję, podmiot gospodarczy kontaktuje 
się z właściwymi organami odnośnego 
państwa członkowskiego i powiadamia 
odpowiednio o tym fakcie te organy, jak 
również inne wyznaczone organy 
ścigania. Jeżeli sytuacja nie zostanie 
wyjaśniona, podmiot gospodarczy jest 
zobowiązany do odrzucenia zamierzonej 
transakcji. Sektor detaliczny powinien 
zagwarantować, że podmioty gospodarcze, 
które mogą mieć do czynienia z obrotem 
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prekursorami, zostaną odpowiednio 
przeszkolone i poinformowane o 
niebezpieczeństwach oraz będą faktycznie 
świadome zagrożeń wykazanych w ocenie 
ryzyka. Do wyznaczonych organów 
krajowych należy zapewnienie wdrażania 
przepisów niniejszego ustępu i w miarę 
możliwości dążenie do ścigania 
podmiotów gospodarczych, które nie 
przestrzegają przepisów niniejszego 
rozporządzenia i tym samym lekceważą 
kwestie bezpieczeństwa związane z 
obrotem prekursorami materiałów 
wybuchowych.

Or. en

Poprawka 39
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmiot gospodarczy udostępniający 
substancję lub mieszaninę 
koncesjonowanemu przeciętnemu 
użytkownikowi zgodnie z ust. 2 sprawdza 
koncesję oraz odnotowuje transakcję w 
ewidencji.

5. Podmiot gospodarczy udostępniający 
substancję lub mieszaninę 
koncesjonowanemu przeciętnemu 
użytkownikowi zgodnie z ust. 2 sprawdza 
koncesję oraz odnotowuje transakcję w 
ewidencji. Państwa członkowskie 
zapewniają małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP) wszelką pomoc 
konieczną do spełnienia wymogów 
sprawdzania koncesji i rejestrowania 
transakcji.

Or. en

Poprawka 40
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania koncesji 
przewidzianej w art. 4 ust. 2. Rozpatrując 
wniosek o udzielenie koncesji właściwy 
organ państwa członkowskiego 
uwzględnia w szczególności zgodność z 
prawem zamierzonego użycia substancji. 
Koncesji odmawia się, jeżeli istnieją 
zasadne powody, by wątpić w zgodność z 
prawem zamierzonego użycia.

skreślony

2. Właściwy organ może ograniczyć 
ważność koncesji do okresu 
nieprzekraczającego trzech lat lub też 
zobowiązać koncesjonariusza do 
wykazywania w odstępach czasu nie 
dłuższych niż trzy lata, że warunki, na 
których koncesja została przyznana, są 
nadal spełnione. W koncesji wymienia się 
substancje, których koncesja dotyczy.
3. Właściwe organy mogą zażądać od 
wnioskodawców uiszczenia opłaty za 
wniosek o udzielenie koncesji. Opłaty te 
nie przekraczają kosztów rozpatrywania 
wniosku.
4. Koncesja może zostać zawieszona lub 
odwołana przez właściwy organ w 
przypadkach, w których istnieją zasadne 
powody, by przyjąć, że warunki, na jakich 
koncesja została udzielona, nie są już 
spełniane.
5. Odwołania od decyzji właściwego 
organu, jak również spory dotyczące 
zgodności z warunkami koncesji, 
rozpatruje odpowiedni organ wyznaczony 
w prawie krajowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Zniesienie systemu wydawania koncesji przez organy publiczne.
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Poprawka 41
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania koncesji 
przewidzianej w art. 4 ust. 2. Rozpatrując 
wniosek o udzielenie koncesji właściwy 
organ państwa członkowskiego uwzględnia 
w szczególności zgodność z prawem 
zamierzonego użycia substancji. Koncesji 
odmawia się, jeżeli istnieją zasadne 
powody, by wątpić w zgodność z prawem 
zamierzonego użycia.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
przepisy dotyczące udzielania koncesji 
przewidzianej w art. 4 ust. 2 zgodnie z 
wytycznymi UE, o których mowa w ust. 
1a. Rozpatrując wniosek o udzielenie 
koncesji, właściwy organ państwa 
członkowskiego uwzględnia w 
szczególności zgodność z prawem 
zamierzonego użycia substancji. Koncesji 
odmawia się, jeżeli istnieją zasadne 
powody, by wątpić w zgodność z prawem 
zamierzonego użycia.

Or. en

Poprawka 42
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po konsultacjach ze Stałym 
Komitetem ds. Prekursorów Komisja 
opracowuje unijne wytyczne dotyczące 
warunków, które powinny regulować 
działania związane z koncesjonowaniem 
na szczeblu krajowym. W tych wytycznych 
Komisja powinna określić techniczne 
szczegóły udzielania koncesji, aby ułatwić 
ich uznawanie we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 43
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Każde państwo członkowskie powołuje 
lub wyznacza organ odpowiedzialny za 
udzielanie koncesji przeciętnym 
użytkownikom. Organ ten powinien też 
odpowiadać za wdrażanie planu działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
chemicznego, biologicznego, 
radiologicznego i jądrowego w Unii 
Europejskiej oraz za nadzór nad jego 
przebiegiem.

Or. en

Poprawka 44
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Koncesja może zostać zawieszona lub 
odwołana przez właściwy organ w 
przypadkach, w których istnieją zasadne 
powody, by przyjąć, że warunki, na jakich 
koncesja została udzielona, nie są już 
spełniane.

4. Koncesja może zostać zawieszona lub 
odwołana przez właściwy organ w 
przypadkach, w których istnieją powody, 
by przyjąć, że warunki, na jakich koncesja 
została udzielona, nie są już spełniane.

Or. en

Poprawka 45
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organ udzielający koncesji 
gwarantuje stałe przestrzeganie praw 
podstawowych osób ubiegających się o 
udzielenie koncesji, tj. prawa do niebycia 
dyskryminowanym ze względu na rasę, 
płeć, przekonania religijne, orientację 
seksualną lub wiek.

Or. en

Poprawka 46
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie podejrzanych transakcji i 
kradzieży

Zgłaszanie podejrzanych transakcji, 
zaginięcia i kradzieży

Or. fr

Poprawka 47
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podejrzane transakcje dotyczące 
substancji wyszczególnionych w 
załącznikach lub mieszanin zawierających 
te substancje, podlegają zgłoszeniu zgodnie 
z niniejszym artykułem.

1. Podejrzane transakcje dotyczące 
substancji wyszczególnionych w 
załączniku lub mieszanin zawierających te 
substancje podlegają zgłoszeniu zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Or. fr
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Poprawka 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
krajowy punkt kontaktowy, wyraźnie 
podając jego numer telefonu i adres poczty 
internetowej na potrzeby zgłaszania 
podejrzanych transakcji.

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
krajowy punkt kontaktowy, wyraźnie 
podając jego numer telefonu i adres poczty 
internetowej na potrzeby zgłaszania 
podejrzanych transakcji. Pracownikami 
takich punktów kontaktowych są 
funkcjonariusze organów ścigania.

Or. en

Poprawka 49
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
krajowy punkt kontaktowy, wyraźnie 
podając jego numer telefonu i adres poczty 
internetowej na potrzeby zgłaszania 
podejrzanych transakcji.

2. Państwa członkowskie przyjmują 
również przepisy określające szczegółowo 
procedury, które należy stosować przy 
zgłaszaniu podejrzanych transakcji.
Każde państwo członkowskie ustanawia 
krajowy punkt kontaktowy, wyraźnie 
podając jego numer telefonu i adres poczty 
internetowej na potrzeby zgłaszania 
podejrzanych transakcji.

Or. en

Poprawka 50
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2



PE469.861v01-00 28/49 AM\873814PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
krajowy punkt kontaktowy, wyraźnie 
podając jego numer telefonu i adres poczty 
internetowej na potrzeby zgłaszania 
podejrzanych transakcji.

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
krajowy punkt kontaktowy, wyraźnie 
podając jego numer telefonu i adres poczty 
internetowej na potrzeby zgłaszania 
podejrzanych transakcji. Na krajowy punkt 
kontaktowy może być wyznaczony tylko 
organ ścigania.

Or. lt

Poprawka 51
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty gospodarcze, które mają 
powody, by przyjąć, że proponowana 
transakcja dotycząca jednej lub większej 
liczby substancji wyszczególnionych w 
załącznikach lub mieszanin zawierających 
te substancje jest transakcją podejrzaną, 
niezwłocznie zgłaszają to, podając w miarę 
możliwości tożsamość klienta, krajowemu 
punktowi kontaktowemu państwa 
członkowskiego, w którym transakcja 
została zaproponowana.

3. Podmioty gospodarcze, które mają 
powody, by przyjąć, że proponowana 
transakcja dotycząca jednej lub większej 
liczby substancji wyszczególnionych w 
załączniku lub mieszanin zawierających te 
substancje jest transakcją podejrzaną, 
niezwłocznie zgłaszają to, podając w miarę 
możliwości tożsamość klienta, krajowemu 
punktowi kontaktowemu państwa 
członkowskiego, w którym transakcja 
została zaproponowana.

Or. fr

Poprawka 52
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty gospodarcze, które mają 3. Podmioty gospodarcze, które mają 
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powody, by przyjąć, że proponowana 
transakcja dotycząca jednej lub większej 
liczby substancji wyszczególnionych w 
załącznikach lub mieszanin zawierających 
te substancje jest transakcją podejrzaną, 
niezwłocznie zgłaszają to, podając w miarę 
możliwości tożsamość klienta, krajowemu 
punktowi kontaktowemu państwa 
członkowskiego, w którym transakcja 
została zaproponowana.

powody, by przyjąć, że proponowana 
transakcja dotycząca jednej lub większej 
liczby substancji wyszczególnionych w 
załącznikach lub mieszanin zawierających 
te substancje jest transakcją podejrzaną, 
niezwłocznie zgłaszają to właściwym 
organom krajowym (tj. organowi 
udzielającemu koncesji i organom 
ścigania), podając w miarę możliwości 
tożsamość klienta, a także krajowemu 
punktowi kontaktowemu państwa 
członkowskiego, w którym transakcja 
została zaproponowana.

Or. en

Poprawka 53
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podmioty gospodarcze, które mają 
powody, by przyjąć, że proponowana 
transakcja dotycząca jednej lub większej 
liczby substancji wyszczególnionych w 
załącznikach lub mieszanin zawierających 
te substancje jest transakcją podejrzaną, 
niezwłocznie zgłaszają to, podając w miarę 
możliwości tożsamość klienta, krajowemu 
punktowi kontaktowemu państwa 
członkowskiego, w którym transakcja 
została zaproponowana.

3. Podmioty gospodarcze, które mają 
powody, by przyjąć, że proponowana 
transakcja dotycząca jednej lub większej 
liczby substancji wyszczególnionych w 
załącznikach lub mieszanin zawierających 
te substancje jest transakcją podejrzaną z 
uwagi na ilość, stężenie, częstotliwość 
zakupu, sposób zapłaty lub jakiekolwiek 
inne nadzwyczajne okoliczności, zgłaszają 
to we właściwym czasie i stosownie do
swojego potencjału logistycznego, podając 
w miarę możliwości tożsamość klienta, 
krajowemu punktowi kontaktowemu 
państwa członkowskiego, w którym 
transakcja została zaproponowana.

Or. en

Poprawka 54
Véronique Mathieu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty gospodarcze zgłaszają 
wszelkie inne podejrzane transakcje 
dotyczące substancji niesklasyfikowanych 
oraz mieszanin zawierających takie 
substancje.

skreślony

Or. fr

Poprawka 55
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty gospodarcze zgłaszają 
wszelkie inne podejrzane transakcje 
dotyczące substancji niesklasyfikowanych 
oraz mieszanin zawierających takie 
substancje.

skreślony

Or. en

Poprawka 56
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty gospodarcze zgłaszają 
wszelkie inne podejrzane transakcje 
dotyczące substancji niesklasyfikowanych 
oraz mieszanin zawierających takie 
substancje.

4. Podmioty gospodarcze zgłaszają 
wszelkie inne podejrzane transakcje 
dotyczące substancji niesklasyfikowanych 
oraz mieszanin zawierających takie 
substancje zgodnie z definicją podejrzanej 
transakcji określoną w niniejszym 
rozporządzeniu oraz z przepisami 
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krajowymi ustanawiającymi procedury 
postępowania w przypadku podejrzanych 
transakcji.

Or. en

Poprawka 57
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty gospodarcze zgłaszają także 
kradzieże znacznych ilości substancji 
wyszczególnionych w załącznikach oraz 
mieszanin zawierających takie substancje 
krajowemu punktowi kontaktowemu 
państwa członkowskiego, w którym 
kradzież miała miejsce.

5. Podmioty gospodarcze zgłaszają także 
kradzieże i zaginięcie znacznych ilości 
substancji wyszczególnionych w 
załączniku oraz mieszanin zawierających 
takie substancje krajowemu punktowi 
kontaktowemu państwa członkowskiego, w 
którym kradzież lub zaginięcie miało
miejsce.

Or. fr

Uzasadnienie

Proponuje się dodać obowiązek zgłaszania zaginięcia substancji, a nie tylko kradzieży. 
Można sobie wyobrazić, że dany podmiot gospodarczy przez krótszy lub dłuższy czas nie może 
odnaleźć określonych substancji, a jednak nie podejrzewa kradzieży.

Poprawka 58
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty gospodarcze zgłaszają także 
kradzieże znacznych ilości substancji 
wyszczególnionych w załącznikach oraz 
mieszanin zawierających takie substancje 
krajowemu punktowi kontaktowemu 
państwa członkowskiego, w którym 

5. Podmioty gospodarcze zgłaszają także 
wszystkie kradzieże substancji 
wyszczególnionych w załącznikach oraz 
mieszanin zawierających takie substancje 
krajowemu punktowi kontaktowemu 
państwa członkowskiego, w którym 
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kradzież miała miejsce. kradzież miała miejsce.

Or. en

Poprawka 59
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Krajowy punkt kontaktowy 
przechowuje w bezpiecznym miejscu z 
zachowaniem poufności otrzymane 
informacje na temat podejrzanych 
transakcji, zgodnie z art. 7, i może je 
ujawniać wyłącznie na wniosek 
właściwego organu ścigania 
prowadzącego dochodzenie w sprawie 
działalności terrorystycznej lub 
podejrzenia użycia prekursorów 
materiałów wybuchowych do innych 
celów przestępczych.
Informacji tych nie można wykorzystywać 
do celów innych niż wskazane w akapicie 
pierwszym.

Or. lt

Poprawka 60
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Aby ułatwić współpracę między 
właściwymi organami oraz podmiotami 
gospodarczymi, w szczególności w 
odniesieniu do substancji 
niesklasyfikowanych, Komisja, po 
konsultacji ze Stałym Komitetem ds. 

6. Aby ułatwić współpracę między 
właściwymi organami oraz podmiotami 
gospodarczymi, Komisja, po konsultacji ze 
Stałym Komitetem ds. Prekursorów, 
sporządza i aktualizuje wytyczne, by 
wspomóc chemiczny łańcuch dostaw. 
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Prekursorów, sporządza i aktualizuje 
wytyczne, by wspomóc chemiczny łańcuch 
dostaw. Wytyczne te zawierają w 
szczególności:

Wytyczne te zawierają w szczególności:

a) informacje, w jaki sposób rozpoznać i 
zgłosić podejrzaną transakcję;

a) informacje, w jaki sposób rozpoznać i 
zgłosić podejrzaną transakcję oraz kradzież 
lub zaginięcie znacznej ilości substancji;

b) regularnie aktualizowany wykaz 
substancji niesklasyfikowanych celem 
umożliwienia dobrowolnego 
monitorowania w łańcuchu dostaw 
handlu takimi substancjami;
c) inne informacje, które mogą zostać 
uznane za użyteczne.

b) inne informacje lub zalecenia, które 
mogą zostać uznane za użyteczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy doprecyzować tekst i założenia dotyczące zakresu obowiązku zgłaszania. Dlatego 
proponuje się skreślenie mało zrozumiałego sformułowania „substancje niesklasyfikowane”. 
Albo dane substancje są prekursorami materiałów wybuchowych, a zatem są niebezpieczne, w 
związku z czym należy je objąć przepisami projektu rozporządzenia, albo nie są nimi, a zatem 
nie ma potrzeby stosowania do nich szczególnych zasad.

Poprawka 61
Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) regularnie aktualizowany wykaz 
substancji niesklasyfikowanych celem 
umożliwienia dobrowolnego 
monitorowania w łańcuchu dostaw handlu 
takimi substancjami;

b) regularnie aktualizowany wykaz 
substancji niesklasyfikowanych celem 
umożliwienia monitorowania w łańcuchu 
dostaw handlu takimi substancjami;

Or. en

Poprawka 62
Véronique Mathieu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Właściwe organy państw członkowskich 
zapewniają, by wytyczne przewidziane w 
ust. 6 oraz wykaz substancji 
niesklasyfikowanych były regularnie 
rozprowadzane w sposób uznany za 
odpowiedni przez właściwe organy, 
zgodnie z celami wytycznych.

7. Właściwe organy państw członkowskich 
zapewniają, by wytyczne przewidziane w 
ust. 6 były regularnie rozprowadzane w 
sposób uznany za odpowiedni przez 
właściwe organy, zgodnie z celami 
wytycznych.

Or. fr

Poprawka 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Zgłaszanie przewidziane w niniejszym 
artykule jest ograniczone do nazwy, 
numeru koncesji, zakupionych artykułów, 
wartości transakcji, sposobu zapłaty oraz 
powodów istnienia podejrzenia przez 
maksymalny okres dwóch lat, chyba że 
podejrzana transakcja lub kradzież 
doprowadziła do wszczęcia dochodzenia, 
które jest nadal w toku. Przetwarzanie 
danych osobowych, które ujawniają 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, przekonania religijne lub 
światopogląd, przynależność do związków 
zawodowych, oraz danych osobowych 
dotyczących stanu zdrowia i seksualności 
jest zabronione.

Or. en

Poprawka 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do udzielenia koncesji na 
mocy art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia,
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE.

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do udzielenia koncesji na 
mocy art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia 
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE.

Wytyczne zapisane w decyzjach 
wykonawczych, o których mowa w art. 5 
ust. 6 i art. 6 ust. 6, gwarantują:
– że informacje są przekazywane jedynie 
właściwym organom ścigania do celów 
dochodzeń w sprawie działalności 
terrorystycznej lub innej podejrzanej 
aktywności kryminalnej związanej z 
prekursorami materiałów wybuchowych;
– że organ udzielający koncesji informuje 
posiadaczy koncesji o fakcie, iż 
dokonywane przez nich zakupy są 
rejestrowane i mogą podlegać 
obowiązkowi zgłoszenia, jeżeli zostaną 
uznane za podejrzane;
– jasną i konkretną definicję 
podejrzanych transakcji oraz kryteria ich 
identyfikowania;
– bezpieczeństwo danych;
– że dostęp do danych jest możliwy jedynie 
na zasadzie „ścisłej potrzeby” i że 
publikowana jest lista odbiorców;
– że podmioty, których dotyczą dane, w 
stosownych przypadkach mają prawo 
dostępu do danych, ich poprawienia lub 
usunięcia i że przewidziano mechanizm 
odwoławczy.
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Przed sporządzeniem ww. wytycznych 
przeprowadzane są konsultacje z 
Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych.

Or. en

Poprawka 65
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do udzielenia koncesji na 
mocy art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia,
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE.

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do rejestrowania transakcji
na mocy art. 4 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia 
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastąpienie systemu koncesji systemem rejestracji transakcji.

Poprawka 66
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 
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niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do udzielenia koncesji na 
mocy art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia,
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE.

niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do udzielenia koncesji na 
mocy art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia 
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE oraz z 
ogólnymi zasadami ochrony danych, 
takimi jak zasada minimalizacji danych, 
ograniczenia celu, pomocniczości, 
proporcjonalności i niezbędności oraz 
wymóg należytego poszanowania prawa 
osoby, której dotyczą dane, do dostępu do 
tych danych, ich poprawienia lub 
usunięcia.

Or. en

Poprawka 67
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do udzielenia koncesji na 
mocy art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia,
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE.

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
przeprowadzane w zastosowaniu 
niniejszego rozporządzenia było zgodne z 
dyrektywą 95/46/WE. W szczególności 
każde państwo członkowskie zapewnia, by 
przetwarzanie danych osobowych 
niezbędnych do udzielenia koncesji na 
mocy art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia 
oraz do zgłaszania podejrzanych transakcji 
na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia 
było zgodne z dyrektywą 95/46/WE.
Zbieranie i przetwarzanie szczególnych 
kategorii danych jest zakazane.

Or. lt
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Poprawka 68
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana załączników Zmiana załącznika

Or. fr

Poprawka 69
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uwzględnienia tendencji w zakresie 
używania substancji chemicznych jako 
prekursorów materiałów wybuchowych,
lub na podstawie badań i testów, Komisja 
może przyjąć zmiany do załączników 
poprzez akty delegowane zgodnie z art. 10, 
11 i 12. W pilnych przypadkach, w 
szczególności gdy nastąpiła nagła zmiana 
oceny ryzyka związanego z 
wykorzystaniem substancji chemicznych 
do wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych, stosuje się art. 
13.

W celu uwzględnienia tendencji w zakresie 
używania substancji chemicznych jako 
prekursorów materiałów wybuchowych lub 
na podstawie badań i testów Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 10 w 
kwestiach dotyczących zmiany załącznika 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastosowanie porozumienia między trzema instytucjami w sprawie praktycznego trybu 
stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 70
Véronique Mathieu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W pilnych przypadkach, zwłaszcza w razie 
nagłej zmiany oceny ryzyka związanego z 
wykorzystaniem substancji chemicznych 
do wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych, procedura, o 
której mowa w art. 13, ma zastosowanie 
do aktów delegowanych przyjętych 
zgodnie z tym artykułem.

Or. fr

Poprawka 71
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony.

1. Powierzone Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony, 
począwszy od dnia …*.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja ta 
staje się skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w terminie 
późniejszym wskazanym w tej decyzji. 
Decyzja ta nie wpływa na ważność 
obowiązujących już aktów delegowanych.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
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delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.

delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3. Powierzone Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlegają warunkom określonym w art. 
11 i 12.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 9 wchodzi w życie pod warunkiem, że 
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyrazi sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady, lub 
jeśli przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
wyrazić sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
* Dz.U.: należy wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia. 

Or. fr

Poprawka 72
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.

skreślony

2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji, czy odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugą instytucję i 
Komisję, odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienia, które mogłyby 
zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny 
tego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
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jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 73
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o 
miesiąc.

skreślony

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie.
3. Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego okresu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu.
4. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Or. fr
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Poprawka 74
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski i Rada mogą, w 
terminie sześciu tygodni licząc od daty 
zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec 
aktu delegowanego. W takim przypadku 
akt ten przestaje być stosowany.
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 10 ust. 5. W takim 
przypadku Komisja uchyla akt 
niezwłocznie po otrzymaniu od 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
powiadomienia o decyzji o wyrażeniu 
sprzeciwu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastosowanie porozumienia między trzema instytucjami w sprawie praktycznego trybu 
stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 75
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15
Przepisy przejściowe

skreślony

Posiadanie i używanie przez przeciętnych 
użytkowników substancji 
wyszczególnionych w załączniku I lub 
mieszanin tych substancji w stężeniach 
przekraczających limity ustanowione w 
załączniku I jest nadal dozwolone do [36 
miesięcy od daty przyjęcia].

Or. fr
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Uzasadnienie

Przepisy przejściowe nie będą miały racji bytu, jeśli zgodnie z propozycją zniesiony zostanie 
system koncesji. Można się zresztą zastanawiać, jakie konsekwencje będzie miał koniec 
przewidzianego terminu 36 miesięcy: Czy (i komu) przeciętni użytkownicy powinni oddać 
dane substancje? Czy powinni zwrócić się o wydanie koncesji? Czy organy publiczne 
rzeczywiście będą sprawdzać u osób prywatnych, czy nie posiadają one bez koncesji 
substancji zakupionych przed wejściem w życie rozporządzenia?

Poprawka 76
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[5 lat od daty przyjęcia] dokonuje się 
przeglądu rozporządzenia.

[4 lata od daty przyjęcia] dokonuje się 
przeglądu rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 77
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[5 lat od daty przyjęcia] dokonuje się 
przeglądu rozporządzenia.

…* dokonuje się przeglądu 
rozporządzenia. W czasie przeglądu należy 
ocenić skuteczność niniejszego
rozporządzenia oraz jego wpływ na prawa 
podstawowe.
* Dz.U.: należy wstawić datę: 5 lat po 
dacie przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. lt
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Poprawka 78
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Nazwa substancji 
i numer 
przypisany 
substancji przez 
Chemical 
Abstracts Service

Minimalna ilość 
substancji

Kod w 
nomenklaturze 
scalonej (NS) 
odrębnego 
związku 
chemicznego 
odpowiadającego 
wymogom uwagi 
1 odpowiednio do 
rozdziału 28 lub 
29 NS {zob. 
rozporządzenie 
(WE) nr 
948/2009 z dnia 
30 września 2009 
r., Dz.U. L 287 z 
31.10.2009}

Kod w 
nomenklaturze 
scalonej (NS) 
mieszaniny lub 
preparatu bez 
składników (np. 
rtęć, metale 
szlachetne, 
metale ziem 
rzadkich lub 
substancje 
radioaktywne), 
które 
przesądziłyby o 
klasyfikacji 
według innego 
kodu NS {zob. 
rozporządzenie 
(WE) nr 
948/2009 z dnia 
30 września 2009 
r., Dz.U. L 287 z 
31.10.2009} 

Nadtlenek 
wodoru (CAS RN 
7722-84-1) 

12% wagowych 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometan (CAS 
RN 75-52-5) 

30% wagowych 2904 20 00 3824 90 97

Kwas azotowy 
(CAS RN 7697-
37-2) 

3% wagowych 2808 00 00 3824 90 97

Chloran potasu 
(CAS RN 3811-
04-9) 

40% wagowych 2829 19 00 3824 90 97

Nadchloran 
potasu (CAS 
7778-74-7);

40% wagowych 2829 90 10 3824 90 97

Chloran sodu 40% wagowych 2829 11 00 3824 90 97
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(CAS RN 7775-
09-9) 
Nadchloran sodu 
(CAS 7601-89-0);

40% wagowych 2829 90 10 3824 90 97

Azotan amonu 
(CAS RN 6484-
52-2) 

16% (stosunek 
wagi azotu do 
wagi azotanu 
amonu)

3102 30 10 (w 
roztworze 
wodnym)
3102 30 90 
(pozostałe)

3824 90 97

Poprawka

Nazwa substancji 
i numer 
przypisany 
substancji przez 
Chemical 
Abstracts Service

Kod w 
nomenklaturze 
scalonej (NS) 
odrębnego 
związku 
chemicznego 
odpowiadającego 
wymogom uwagi 
1 odpowiednio do 
rozdziału 28 lub 
29 NS {zob. 
rozporządzenie 
(WE) nr 
948/2009 z dnia 
30 września 2009 
r., Dz.U. L 287 z 
31.10.2009}

Kod w 
nomenklaturze 
scalonej (NS) 
mieszaniny lub 
preparatu bez 
składników (np. 
rtęć, metale 
szlachetne, 
metale ziem 
rzadkich lub 
substancje 
radioaktywne), 
które 
przesądziłyby o 
klasyfikacji 
według innego 
kodu NS {zob. 
rozporządzenie 
(WE) nr 
948/2009 z dnia 
30 września 2009 
r., Dz.U. L 287 z 
31.10.2009} 

Nadtlenek 
wodoru (CAS RN 
7722-84-1), jeżeli 
jego minimalna 
zawartość 
przekracza 12% 
wagowych

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometan (CAS 
RN 75-52-5),
jeżeli jego 
minimalna 

2904 20 00 3824 90 97
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zawartość 
przekracza 20% 
objętościowych
Kwas azotowy 
(CAS RN 7697-
37-2), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 3% 
wagowych

2808 00 00 3824 90 97

Chloran potasu 
(CAS RN 3811-
04-9), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 40% 
wagowych

2829 19 00 3824 90 97

Nadchloran 
potasu (CAS RN 
7778-74-7), jeżeli 
jego minimalna 
zawartość 
przekracza 40% 
wagowych

2829 90 10 3824 90 97

Nadchloran sodu 
(CAS RN 7601-
89-0), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 40% 
wagowych

2829 90 10 3824 90 97

Azotan amonu 
(CAS RN 6484-
52-2), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 16% 
(stosunek wagi 
azotu do wagi 
azotanu amonu)

3102 30 10 (w 
roztworze 
wodnym)
3102 30 90 
(pozostałe)

3824 90 97

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

Kwas siarkowy 
(CAS RN 7664-
93-9), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 30% 

2807 00 10 3824 90 97
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wagowych
Aceton (CAS RN 
67-64-1), jeżeli 
jego minimalna 
zawartość 
przekracza 95% 
wagowych

2914 11 00 3824 90 97

Azotan potasu 
(CAS RN 7757-
79-1), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 5% 
(stosunek wagi 
azotu do wagi 
azotanu potasu)

2834 21 00 3824 90 97

Azotan sodu 
(CAS RN 7631-
99-4), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 5% 
(stosunek wagi 
azotu do wagi 
azotanu sodu)

3102 50 10 
(naturalny)
3102 50 90 (inny 
niż naturalny)

3824 90 97
3824 90 97

Azotan wapnia 
(CAS RN 10124-
37-5), jeżeli jego 
minimalna 
zawartość 
przekracza 5% 
(stosunek wagi 
azotu do wagi 
azotanu wapnia)

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 79
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2

Tekst proponowany przez Komisję

ZAŁĄCZNIK II
Substancje, także w mieszaninach, których dotyczą podejrzane transakcje podlegające 
zgłoszeniu.
Nazwa substancji i numer 
przypisany substancji 
przez Chemical Abstracts 
Service

Kod w nomenklaturze 
scalonej (NS) odrębnego 
związku chemicznego 
odpowiadającego 
wymogom odpowiednio 
uwagi 1 do rozdziału 28, 
uwagi 1 do rozdziału 29 
lub uwagi 1 lit. b) do 
rozdziału 31 NS {zob. 
rozporządzenie (WE) nr 
948/2009 z dnia 30 
września 2009 r., Dz.U. L 
287 z 31.10.2009}

Kod w nomenklaturze 
scalonej (NS) mieszaniny 
lub preparatu bez 
składników (np. rtęć, 
metale szlachetne, metale 
ziem rzadkich lub 
substancje 
radioaktywne), które 
przesądziłyby o 
klasyfikacji według 
innego kodu NS {zob. 
rozporządzenie (WE) nr 
948/2009 z dnia 30 
września 2009 r., Dz.U. L 
287 z 31.10.2009}

Urotropina (CAS RN 
100-97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Kwas siarkowy (CAS RN 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (CAS RN 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Azotan potasu (CAS RN 
7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Azotan sodu (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (naturalny)
3102 50 90 (inny niż 
naturalny)

3824 90 97
3824 90 97

Azotan wapnia (CAS RN 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97
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Azotan amonu (CAS RN 
15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Poprawka

skreślony

Or. fr


