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Alteração 9
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Comité Permanente dos Precursores, 
instituído pela Comissão em 2008, 
identificou vários precursores de 
explosivos que podem ser utilizados em 
ataques terroristas e recomendou a tomada 
de medidas adequadas a nível da União.

(2) O Comité Permanente dos Precursores, 
instituído pela Comissão em 2008, 
identificou vários precursores de 
explosivos que podem ser utilizados em 
ataques terroristas e outros actos 
criminosos e recomendou a tomada de 
medidas adequadas a nível da União.

Or. lt

Alteração 10
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Plano de Acção de 2010 sobre o 
reforço da segurança química, biológica, 
radiológica e nuclear (QBRN) na União 
Europeia prevê os casos em que os 
princípios de solidariedade e de 
cooperação entre os Estados-Membros 
devem ser aplicados e define a forma 
como este tipo de coordenação se deve 
estabelecer, em termos práticos, 
relativamente a todas as substâncias 
QBRN. Por conseguinte, é necessário que 
o presente regulamento esteja em 
conformidade com a secção do plano de 
acção que contempla as matérias 
químicas.

Or. en
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Alteração 11
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Visto que cada alteração de uma 
directiva e respectivos anexos implicaria 
medidas nacionais de transposição em 27 
Estados-Membros e que todos os 
operadores económicos devem estar 
sujeitos às mesmas normas, é mais 
adequado que seja um regulamento o 
instrumento legal que regula a 
comercialização e utilização de
precursores de explosivos.

(5) Visto que cada alteração de uma 
directiva e respectivos anexos implicaria 
medidas nacionais de transposição em 27 
Estados-Membros e que todos os 
operadores económicos devem estar 
sujeitos às mesmas normas, é mais 
adequado que seja um regulamento o 
instrumento legal que regula as 
transacções relativas aos precursores de 
explosivos.

Or. fr

Justificação

Neste caso, não se trata de regular a utilização de precursores de explosivos mas sim das 
transacções que lhes estão associadas.

Alteração 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O regime de concessão de licenças e 
a obrigação de comunicar transacções 
suspeitas deverá permitir que os 
operadores económicos continuem a 
vender todos os precursores, limitando 
desta forma o impacto sobre a liberdade 
de empresa.

Or. en
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Alteração 13
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fiabilidade e potência dos explosivos 
caseiros deve ser reduzida mediante a 
fixação de limites de concentração para 
determinadas substâncias. O público em 
geral só deve poder utilizar essas 
substâncias em concentrações acima dos 
limiares fixados se dispuser de uma 
licença para o fazer. Essas substâncias só 
devem ser vendidas aos titulares de 
licenças desse tipo.

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A restrição da venda de produtos 
químicos que ultrapassam os limites de 
concentração aos utilizadores capazes de 
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provar uma necessidade legítima de 
utilização desses mesmos produtos deve 
assegurar uma maior segurança na 
comercialização e utilização dos 
precursores de explosivos.

Or. en

Alteração 15
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Dado que seria desproporcionado 
proibir a utilização de precursores de 
explosivos em actividades profissionais, as
medidas relativas à importação, 
comercialização e utilização desses 
precursores apenas se devem aplicar ao 
público em geral.

(7) Dado que seria desproporcionado 
proibir a comercialização e a utilização de 
precursores de explosivos, devem ser 
tomadas medidas para assegurar a 
segurança de toda a cadeia de 
abastecimento desses precursores. As 
medidas aplicáveis apenas aos 
utilizadores finais destas substâncias não 
permitem cumprir plenamente os 
objectivos previstos no presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

La restriction du champ d'application au grand public n'apparaît pas justifiée au regard de 
l'objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un État membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n'importe quel produit listé. En 
outre, l'article 3 définit le "membre du grand public" comme "toute personne physique". 
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d'un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d'une 
association, comme l'obtention de certains statuts de professionnel s'effectue assez 
simplement et rapidement en Europe où la tendance est forte à la simplification des formalités 
administratives. C'est pourquoi il convient d'étendre le champ d'application du règlement à 
tous, particuliers membres du grand public et professionnels, personnes physiques et morales. 
Une telle modification est indispensable pour mieux sécuriser toute la chaîne de 
commercialisation des produits dangereux listés.
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Alteração 16
Juozas Imbrasas

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Não é tecnicamente possível determinar 
limites de concentração de hexamina em 
pastilhas combustíveis. Devem ser 
adoptadas medidas para facilitar a 
comunicação de transacções suspeitas no 
sector da venda a retalho de pastilhas 
combustíveis com hexamina e outros 
precursores para os quais não existam 
substitutos seguros e adequados.

(8) Não é tecnicamente possível determinar 
limites de concentração de hexamina em 
pastilhas combustíveis. Devem ser 
adoptadas medidas para facilitar a 
comunicação de furtos ou de transacções 
suspeitas no sector da venda a retalho de 
pastilhas combustíveis com hexamina e 
outros precursores para os quais não 
existam substitutos seguros e adequados.

Or. lt

Alteração 17
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Por motivos de simplificação, as 
disposições já em vigor em matéria de 
nitrato de amónio devem ser incluídas no 
presente regulamento e devem ser 
suprimidos os n.ºs 2 e 3 da entrada 58 do 
Anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 do Parlamento e do Conselho 
relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição dos produtos químicos 
(REACH)12.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Trata-se de uma alteração que visa a coordenação com o Regulamento REACH.
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Alteração 18
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O presente regulamento implica o 
tratamento de dados pessoais e a sua 
divulgação a terceiros em caso de 
transacções suspeitas. Deste modo, os 
direitos fundamentais à privacidade e à 
protecção dos dados pessoais poderão ser 
gravemente afectados. A 
Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados13, aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais efectuado ao 
abrigo do presente regulamento. Por 
conseguinte, deve ser garantido o respeito 
pelo direito fundamental à protecção dos 
dados pessoais das pessoas singulares cujos 
dados pessoais sejam tratados ao abrigo do 
disposto no presente regulamento, em
especial do tratamento de dados pessoais 
necessário à concessão de licenças e à 
comunicação de transacções consideradas 
suspeitas.

(11) O presente regulamento implica o 
tratamento de dados pessoais e a sua 
divulgação a terceiros em caso de 
transacções suspeitas. Deste modo, os 
direitos fundamentais à privacidade e à 
protecção dos dados pessoais poderão ser 
gravemente afectados. A 
Directiva 95/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro 
de 1995, relativa à protecção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados13, aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais efectuado ao 
abrigo do presente regulamento. Por 
conseguinte, deve ser garantido o respeito 
pelo direito fundamental à protecção dos 
dados pessoais das pessoas singulares cujos 
dados pessoais sejam tratados ao abrigo do 
disposto no presente regulamento, em 
especial do tratamento de dados pessoais 
necessário ao registo e à comunicação de 
transacções consideradas suspeitas.

Or. fr

Justificação

Substituição de um sistema de concessão de licenças por um sistema de registo de todas as 
transacções relativas aos precursores de explosivos.

Alteração 19
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) Por conseguinte, deve ser conferida à 
Comissão competência para adoptar actos 
delegados, em conformidade com o
disposto no artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
efeitos de alteração dos anexos do 
presente regulamento.

(13) A fim de acompanhar a evolução da 
utilização indevida de substâncias 
químicas como precursores de explosivos, 
ou com base em estudos ou ensaios, 
devem ser conferidos à Comissão poderes
para adoptar actos, em conformidade com 
o disposto no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
relativos a alterações no anexo do 
presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão efectue as 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de actos delegados, a 
Comissão deve assegurar a transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos necessários ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. fr

Justificação

Aplicação do entendimento comum entre três instituições sobre disposições práticas relativas 
à utilização de actos delegados. Além disso, numa perspectiva de criar uma lista única de 
substâncias químicas, deverá existir apenas um anexo.

Alteração 20
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Uma vez que o objectivo do presente 
regulamento, a saber, a limitação do 
acesso do público em geral a produtos 
químicos que podem ser utilizados para o 
fabrico de explosivos caseiros, não pode 
ser suficientemente alcançado pelos 
Estados-Membros, sendo por isso mais 

(14) Uma vez que o objectivo do presente 
regulamento, a saber, a supervisão das 
transacções relativas a substâncias 
químicas que podem ser utilizadas para o 
fabrico de explosivos caseiros a fim de 
evitar a sua utilização indevida, não pode 
ser suficientemente alcançado pelos 
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susceptível de ser alcançado ao nível da 
União, a União Europeia pode adoptar 
medidas de acordo com o princípio da 
subsidiariedade. Segundo o princípio da 
proporcionalidade, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir tais 
objectivos.

Estados-Membros, sendo por isso mais 
susceptível de ser alcançado ao nível da 
União, a União Europeia pode adoptar 
medidas de acordo com o princípio da 
subsidiariedade. Segundo o princípio da 
proporcionalidade, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir tais 
objectivos.

Or. fr

Justificação

Apesar de a aplicação do presente regulamento poder resultar numa diminuição da 
utilização não indispensável das substâncias incluídas no anexo por parte do público em 
geral, o seu objectivo não consiste em "limitar" o acesso, uma vez que estas substâncias são 
de uso geral. Pelo contrário, trata-se de enquadrar a venda e, com isto, supervisionar as 
transacções relativas a estas substâncias.

Alteração 21
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece normas 
harmonizadas em matéria de colocação no 
mercado de substâncias ou misturas que 
possam ser utilizadas para o fabrico ilícito 
de explosivos, com vista a limitar o seu 
acesso ao público em geral.

O presente regulamento estabelece normas 
harmonizadas em matéria de controlo e 
supervisão das transacções, assim como 
relativamente à colocação de substâncias 
ou misturas que possam ser utilizadas para 
o fabrico ilícito de explosivos.

Or. fr

Justificação

O regulamento deve ser aplicado em todas as transacções (público em geral e profissionais).

Alteração 22
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável às 
substâncias que constam dos anexos e às 
misturas que contenham tais substâncias.

1. O presente regulamento é aplicável às 
substâncias que constam do anexo e às 
misturas que contenham tais substâncias.

Or. fr

Justificação

Não há qualquer justificação científica para a elaboração de duas listas distintas. A 
perigosidade dos produtos que constam no Anexo II está comprovada, mas estes não se 
incluem na lista dos produtos do Anexo I porque não foi possível determinar um limite de 
concentração inferior ao limiar que os define como sendo não perigosos. 
Surpreendentemente, na impossibilidade de os proibir completamente, estes produtos estarão 
sujeitos a um enquadramento jurídico menos estrito em comparação com os produtos que 
constam no Anexo I.

Alteração 23
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) às substâncias que constam dos anexos e 
às misturas que contêm essas substâncias 
que sejam utilizadas pelas forças armadas 
ou policiais.

c) às substâncias que constam do anexo e 
às misturas que contêm essas substâncias 
que sejam utilizadas pelas forças armadas 
ou policiais.

Or. fr

Alteração 24
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) “utilização”: qualquer processamento, 
formulação, armazenamento, tratamento, 
mistura ou produção de um artigo ou 

Suprimido
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qualquer outra utilização;

Or. fr

Alteração 25
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) “público em geral”: a pessoa ou as 
pessoas singulares que ajam com fins que 
não se inserem no âmbito da sua 
actividade comercial, artesanal ou 
profissional;

Suprimido

Or. fr

Alteração 26
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas nos 
anexos ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja motivos 
razoáveis para suspeitar que a substância 
ou mistura se destina à produção de 
explosivos caseiros;

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas nos 
anexos ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja informação, 
suspeita ou motivos razoáveis para 
suspeitar que a substância ou mistura se 
destina ao fabrico ilícito de explosivos ou 
para qualquer outra utilização ilegal, 
como a venda destas substâncias a 
terceiros; as circunstâncias sob as quais 
se considera que uma transacção 
apresenta um carácter suspeito são 
definidas ao nível da União pelo presente 
regulamento;

Or. en
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Alteração 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas nos 
anexos ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja motivos 
razoáveis para suspeitar que a substância 
ou mistura se destina à produção de 
explosivos caseiros;

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas nos 
anexos ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja motivos 
razoáveis para suspeitar que a substância 
ou mistura se destina à produção de 
explosivos caseiros, nomeadamente devido 
à sua quantidade, concentração, 
combinação e frequência pouco comuns;

Or. en

Alteração 28
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas nos 
anexos ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja motivos 
razoáveis para suspeitar que a substância 
ou mistura se destina à produção de 
explosivos caseiros;

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas nos 
anexos ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja motivos 
razoáveis para suspeitar, em virtude da 
quantidade, concentração, frequência, 
modo de pagamento ou qualquer outra 
circunstância particularmente 
excepcional associada à transacção, que a 
substância ou mistura se destina à 
produção de explosivos caseiros; a 
relevância destas suspeitas deve ser 
cuidadosamente analisada, caso a caso, 
tendo plenamente em conta as 
circunstâncias específicas de cada 
transacção;
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Or. en

Alteração 29
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas nos 
anexos ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja motivos 
razoáveis para suspeitar que a substância 
ou mistura se destina à produção de 
explosivos caseiros;

(4) “transacção suspeita”: qualquer 
transacção de substâncias incluídas no 
anexo ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que haja motivos 
razoáveis para suspeitar que a substância 
ou mistura se destina à produção de 
explosivos caseiros;

Or. fr

Alteração 30
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) “substância não classificada”: 
qualquer substância que, embora não 
conste dos anexos, seja utilizada para o 
fabrico de explosivos caseiros;

Suprimido

Or. fr

Alteração 31
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 6



AM\873814PT.doc 15/49 PE469.861v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(6) “operador económico”: qualquer pessoa 
singular ou colectiva ou entidade pública 
ou grupo dessas pessoas e/ou organismos 
que executa obras ou fornece produtos ou 
serviços no mercado;

(6) “operador económico“: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que fornece produtos 
ou serviços no mercado;

Or. fr

Justificação

A expressão "ou entidade pública ou grupo dessas pessoas e/ou organismos que executa 
obras" é suprimida da definição de "operador económico" devido à sua falta de utilidade, 
relevância e precisão.

Alteração 32
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) “agricultor”: uma pessoa singular ou 
colectiva ou um grupo de pessoas 
singulares ou colectivas, qualquer que 
seja o estatuto jurídico que o direito 
nacional confira ao grupo e aos seus 
membros, cuja exploração se situe no 
território da Comunidade, nos termos do 
artigo 52.º do Tratado da União Europeia, 
e que exerça uma actividade agrícola;

Suprimido

Or. fr

Alteração 33
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) “actividade agrícola”: a produção, 
criação ou cultivo de produtos agrícolas, 
incluindo a colheita, ordenha, criação de 
animais ou posse de animais para fins 
agrícolas, ou a manutenção das terras em 
boas condições agrícolas e ambientais, tal 
como definidas no artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do 
Conselho.

Suprimido

Or. fr

Alteração 34
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

1. As substâncias incluídas no Anexo I, 
ou as misturas que contêm essas 
substâncias, não devem ser colocadas à 
disposição, estar na posse ou ser 
utilizadas pelo público em geral, salvo se 
a concentração da substância na forma 
em que for colocada à disposição for 
inferior ou igual ao limite fixado no 
Anexo I.

1. Os operadores económicos que 
coloquem à disposição uma substância 
que consta do anexo ou uma mistura que 
contenha essa substância são obrigados a 
registar a transacção.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, as 
substâncias incluídas no Anexo I, ou as 
misturas que contêm essas substâncias, 
podem ser colocadas à disposição, estar 
na posse ou ser utilizadas pelo público em 
geral, desde que as pessoas em causa 
disponham de uma licença para adquirir 
as referidas substâncias ou misturas, 
emitida por uma autoridade competente 
de um Estado-Membro.

2. Os documentos relativos ao registo das 
transacções contêm as seguintes 
informações:

a) Quando o comprador é:
i) uma pessoa colectiva: a sua 
denominação, número de identificação e 
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o endereço da sua sede social;
ii) uma pessoa singular : nomes e 
apelidos, data e local de nascimento e 
respectiva morada;
b) Designação da substância ou da 
mistura, incluindo o seu nível de 
concentração;
c) Quantidade da substância ou mistura;
d) Utilização da substância ou da mistura 
fornecida, tal como declarada pelo 
comprador;
e) A data da transacção;
f) A assinatura do comprador ou, em caso 
de pessoa colectiva, a assinatura da 
pessoa singular que recebe a substância 
ou a mistura em nome da referida pessoa 
colectiva, assim como os respectivos 
nomes e apelidos.

3. Sempre que se pretenda importar as 
substâncias incluídas no Anexo I, ou
misturas que contêm essas substâncias, 
para o território aduaneiro da União 
Europeia e a concentração da substância 
ou mistura na forma em que é importada 
for mais elevada que o limite fixado no 
mesmo anexo, é necessário apresentar a 
licença indicada no n.º 2 na estância 
aduaneira de entrada. No caso de dúvidas 
em relação à autenticidade ou exactidão 
da licença emitida em conformidade com 
o n.° 2, ou quando forem necessárias 
mais informações, as autoridades 
aduaneiras devem contactar as 
autoridades competentes designadas pelo 
Estado-Membro para a concessão de 
licenças, nos termos do artigo 5.°.

3. Aquando de uma transacção, o 
comprador deve apresentar junto do 
operador económico que lhe fornece a 
substância ou a mistura:

a) Quando o comprador é uma pessoa
colectiva: um documento oficial que 
comprove a sua existência legal;
b) Quando o comprador é uma pessoa 
singular: um documento oficial que 
comprove a sua identidade;

4. Não obstante o disposto no n.º 1, o 4. Uma pessoa colectiva que adquira com 
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nitrato de amónio e as misturas que 
contêm nitrato de amónio podem ser 
colocadas à disposição dos agricultores e 
podem estar na sua posse, para utilização 
como adubos em actividades agrícolas, em 
concentrações superiores às indicadas no 
Anexo I.

regularidade, junto do mesmo operador 
económico, uma substância incluída no 
anexo ou uma mistura que contenha essa 
substância não está sujeita à obrigação 
prevista no n.º 3, desde que:

a) o operador económico tenha fornecido 
a esta pessoa colectiva a mesma 
substância ou a mesma mistura pelo 
menos três vezes durante os doze meses 
precedentes;
b) nada permita ao operador económico 
supor que a substância ou a mistura se 
destina à produção de explosivos caseiros;
c) o operador económico confirme que as 
quantidades fornecidas não são anormais 
para a referida pessoa colectiva.

5. Os operadores económicos que 
coloquem uma substância ou mistura à 
disposição do titular de uma licença nos 
termos do n.º 2 têm o dever de verificar a 
licença e manter um registo da 
transacção.

5. Os documentos relativos ao registo das 
transacções são mantidos durante um 
período mínimo [de cinco anos] a contar a 
partir do fim do ano civil durante o qual a 
transacção tem lugar. Durante esse 
período, os documentos estão prontos a 
ser facultados imediatamente às 
autoridades competentes quando estas os 
solicitarem para eventual controlo.

6. Os operadores económicos que 
pretendam colocar à disposição do 
público em geral as substâncias incluídas 
no Anexo I, ou misturas que contêm essas 
substâncias, sempre que a concentração 
da substância na forma colocada à 
disposição for superior ao limite fixado no 
Anexo I, devem indicar claramente na 
embalagem que a compra, posse ou 
utilização dessa substância ou mistura 
está sujeita a uma licença, tal como 
previsto no n.º 2.

6. Os documentos relativos ao registo das 
transacções podem ser mantidos sob a 
forma de reprodução, fixada em suporte 
de imagem ou noutros suportes de dados. 
Terá de ser assegurado que os dados 
armazenados:

a) Ao ser lidos correspondem aos 
documentos, tanto na aparência como no 
conteúdo e
b) Se encontram permanentemente 
disponíveis, possam ser lidos sem demora 
e possam ser analisados por meios 
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automatizados durante todo o período 
previsto no n.º 5.

Or. fr

Alteração 35
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que se pretenda importar as 
substâncias incluídas no Anexo I, ou 
misturas que contêm essas substâncias, 
para o território aduaneiro da União 
Europeia e a concentração da substância ou 
mistura na forma em que é importada for 
mais elevada que o limite fixado no mesmo 
anexo, é necessário apresentar a licença 
indicada no n.º 2 na estância aduaneira de 
entrada. No caso de dúvidas em relação à
autenticidade ou exactidão da licença 
emitida em conformidade com o n.° 2, ou 
quando forem necessárias mais 
informações, as autoridades aduaneiras 
devem contactar as autoridades 
competentes designadas pelo 
Estado-Membro para a concessão de 
licenças, nos termos do artigo 5.°.

3. Sempre que se pretenda importar as 
substâncias incluídas no Anexo I, ou 
misturas que contêm essas substâncias, 
para o território aduaneiro da União 
Europeia e a concentração da substância ou 
mistura na forma em que é importada for 
mais elevada que o limite fixado no mesmo 
anexo, é necessário apresentar a licença 
indicada no n.º 2 na estância aduaneira de 
entrada. Para verificar a autenticidade ou 
exactidão da licença emitida em 
conformidade com o n.° 2, as autoridades 
aduaneiras devem contactar as autoridades 
competentes designadas pelo 
Estado-Membro para a concessão de 
licenças, nos termos do artigo 5.°.

Or. en

Alteração 36
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Não obstante o disposto no n.º 1, o 
nitrato de amónio e as misturas que contêm 

4. Não obstante o disposto no n.º 1, o 
nitrato de amónio e as misturas que contêm
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nitrato de amónio podem ser colocadas à 
disposição dos agricultores e podem estar 
na sua posse, para utilização como adubos 
em actividades agrícolas, em concentrações 
superiores às indicadas no Anexo I.

nitrato de amónio podem ser colocadas à 
disposição dos agricultores e podem estar 
na sua posse, para utilização como adubos 
em actividades agrícolas, em concentrações 
superiores às indicadas no Anexo I. Cabe, 
no entanto, às autoridades competentes 
designadas pelo Estado-Membro efectuar 
inspecções adequadas e regulares para 
assegurar que o uso de nitrato de amónio 
pelos agricultores é legítimo e que as 
licenças concedidas aos agricultores não 
são utilizadas para encobrir transacções 
e/ou actividades ilícitas;

Or. en

Alteração 37
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos do presente 
regulamento, uma transacção é 
considerada suspeita quando, no 
momento da compra:
a) uma pessoa do público em geral que 
compre ou pretenda comprar essas 
substâncias se recuse a apresentar um 
documento de identificação e uma 
licença;
b) uma pessoa do público em geral 
compra ou pretenda comprar quantidades 
e/ou níveis de concentração pouco 
habituais para os produtos ou substâncias 
em causa;
c) uma pessoa do público em geral 
compra ou pretenda comprar 
combinações pouco usuais das referidas 
substâncias;
d) uma pessoa do público em geral que 
compre ou pretenda comprar as referidas 
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substâncias não consiga especificar qual 
a sua utilização final;
e) uma pessoa do público em geral que 
compre ou pretenda comprar as referidas 
substâncias não consiga provar que está 
familiarizada com as utilizações 
específicas de cada produto;
f) uma pessoa do público em geral que 
compre ou pretenda comprar as referidas 
substâncias insista em efectuar um 
pagamento em numerário.

Or. en

Alteração 38
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores económicos que 
coloquem uma substância ou mistura à 
disposição do titular de uma licença nos 
termos do n.º 2 têm o dever de verificar a 
licença e manter um registo da transacção.

5. Os operadores económicos que 
coloquem uma substância ou mistura à 
disposição do titular de uma licença nos 
termos do n.º 2 têm o dever de verificar a 
licença e manter um registo da transacção.
Se existirem motivos para suspeitar que 
foram concedidas falsas licenças, o 
operador económico contacta as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro em questão e 
comunica-lhes o sucedido, assim como a
qualquer autoridade responsável pela 
aplicação da lei.  Se a situação não for 
esclarecida, o operador económico é 
obrigado a recusar a transacção 
pretendida. Cabe ao sector dos retalhistas 
assegurar que os operadores económicos 
que eventualmente tenham de lidar com 
transacções de precursores estejam 
devidamente formados e informados das 
ameaças e efectivamente conscientes dos 
riscos associados, graças a uma avaliação 
de riscos. Cabe às autoridades nacionais 
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competentes assegurar a aplicação dos 
disposições do presente parágrafo e, se for 
o caso, instaurar acções judiciais contra 
os operadores económicos que não 
respeitem os termos do presente 
regulamento, negligenciando, deste modo, 
aspectos de segurança e protecção 
inerentes às transacções de precursores de 
explosivos.

Or. en

Alteração 39
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores económicos que 
coloquem uma substância ou mistura à 
disposição do titular de uma licença nos 
termos do n.º 2 têm o dever de verificar a 
licença e manter um registo da transacção.

5. Os operadores económicos que 
coloquem uma substância ou mistura à 
disposição do titular de uma licença nos 
termos do n.º 2 têm o dever de verificar a 
licença e manter um registo da transacção.
Os Estados-Membros devem prestar toda 
a assistência necessária às pequenas e 
médias empresas (PME), a fim de 
assegurar a conformidade com os 
requisitos de verificação e registo.

Or. en

Alteração 40
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve adoptar as 
normas aplicáveis à concessão das 
licenças previstas no artigo 4.º, n.º 2. Ao 

Suprimido
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ponderar a concessão de uma licença, as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ter 
especialmente em conta a licitude da 
utilização declarada da substância. As 
licenças devem ser recusadas se existirem 
motivos razoáveis para duvidar da licitude 
da utilização declarada.
2. As autoridades competentes podem 
limitar a validade da licença a um período 
não superior a três anos ou obrigar os 
operadores a comprovar, com 
periodicidade nunca superior a três anos, 
que as condições em que a licença foi 
concedida continuam preenchidas. A 
licença deve mencionar as substâncias em 
causa.
3. As autoridades competentes podem 
cobrar aos requerentes uma taxa pelo 
pedido de licença. Essa taxa não deve ser 
superior ao custo do tratamento do 
pedido.
4. A licença pode ser suspensa ou 
revogada pela autoridade competente 
sempre que existam motivos razoáveis 
para considerar que as condições em que 
a licença foi concedida deixaram de se 
verificar.
5. Os recursos de qualquer decisão da 
autoridade competente e os litígios 
relativos ao cumprimento das condições 
previstas na licença são tratados pelo 
organismo responsável nos termos do 
direito nacional.

Or. fr

Justificação

Supressão do sistema de concessão de licenças pelas autoridades públicas.

Alteração 41
Ana Gomes
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve adoptar as 
normas aplicáveis à concessão das licenças 
previstas no artigo 4.º, n.º 2. Ao ponderar a 
concessão de uma licença, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
ter especialmente em conta a licitude da 
utilização declarada da substância. As 
licenças devem ser recusadas se existirem 
motivos razoáveis para duvidar da licitude 
da utilização declarada.

1. Cada Estado-Membro deve adoptar as 
normas aplicáveis à concessão das licenças 
previstas no artigo 4.º, n.º 2, nos termos 
das orientações da União referidas no 
n.º 1-A. Ao ponderar a concessão de uma 
licença, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ter especialmente 
em conta a licitude da utilização declarada 
da substância. As licenças devem ser 
recusadas se existirem motivos razoáveis 
para duvidar da licitude da utilização 
declarada.

Or. en

Alteração 42
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão adopta as orientações da 
União relativas às condições que regem a 
concessão de licenças a nível nacional, 
depois de consultar o Comité Permanente 
dos Precursores. Nestas orientações, a 
Comissão deve estabelecer as 
especificações técnicas das licenças, a fim 
de contribuir para o seu reconhecimento 
mútuo.

Or. en

Alteração 43
Ana Gomes
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Cada Estado-Membro cria ou 
designa uma autoridade responsável pela 
concessão de licenças ao público em 
geral. Esta autoridade deve igualmente 
assumir a responsabilidade e o controlo 
da execução do Plano de Acção sobre o 
reforço da segurança química, biológica, 
radiológica e nuclear (QBRN) na União 
Europeia.

Or. en

Alteração 44
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A licença pode ser suspensa ou revogada 
pela autoridade competente sempre que 
existam motivos razoáveis para considerar 
que as condições em que a licença foi 
concedida deixaram de se verificar.

4. A licença pode ser suspensa ou revogada 
pela autoridade competente sempre que 
existam motivos para considerar que as 
condições em que a licença foi concedida 
deixaram de se verificar.

Or. en

Alteração 45
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade responsável pela 
concessão de licenças assegura o respeito 
incondicional dos direitos fundamentais 
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dos indivíduos que requisitam uma 
licença, a saber, o direito à não 
discriminação com base na raça, no 
género, nas crenças religiosas, na 
orientação sexual e na idade.

Or. en

Alteração 46
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de transacções suspeitas e de 
furtos

Comunicação de transacções suspeitas, de 
desaparecimentos e de furtos

Or. fr

Alteração 47
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As transacções suspeitas de substâncias 
incluídas nos anexos, ou as misturas que 
contêm essas substâncias, devem ser 
comunicadas nos termos do presente 
artigo.

1. As transacções suspeitas de substâncias 
incluídas no anexo, ou as misturas que 
contêm essas substâncias, devem ser 
comunicadas nos termos do presente 
artigo.

Or. fr

Alteração 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve designar um 
ponto de contacto nacional com um 
número de telefone e endereço electrónico 
bem claros para a comunicação de 
transacções suspeitas.

2. Cada Estado-Membro deve designar um 
ponto de contacto nacional com um 
número de telefone e endereço electrónico 
bem claros para a comunicação de 
transacções suspeitas. As autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei 
fornecem o pessoal a estes pontos de 
contacto nacionais.

Or. en

Alteração 49
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve designar um 
ponto de contacto nacional com um 
número de telefone e endereço electrónico 
bem claros para a comunicação de 
transacções suspeitas.

2. Os Estados-Membros adoptam 
igualmente uma legislação que defina 
detalhadamente os procedimentos que 
devem ser seguidos para comunicar 
transacções suspeitas. Cada 
Estado-Membro deve designar um ponto 
de contacto nacional com um número de 
telefone e endereço electrónico bem claros 
para a comunicação de transacções 
suspeitas.

Or. en

Alteração 50
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve designar um 2. Cada Estado-Membro deve designar um 
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ponto de contacto nacional com um 
número de telefone e endereço electrónico 
bem claros para a comunicação de 
transacções suspeitas.

ponto de contacto nacional com um 
número de telefone e endereço electrónico 
bem claros para a comunicação de 
transacções suspeitas. Apenas uma 
autoridade responsável pela aplicação da 
lei poderá ser designada como ponto de 
contacto nacional.

Or. lt

Alteração 51
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores económicos que tenham 
motivos para considerar suspeita uma 
transacção proposta de uma ou mais 
substâncias incluídas nos anexos, ou de 
misturas que contêm essas substâncias, 
devem comunicá-lo sem demora, incluindo 
se possível a identidade do cliente, ao 
ponto nacional de contacto do 
Estado-Membro em que a transacção tiver 
sido proposta.

3. Os operadores económicos que tenham 
motivos para considerar suspeita uma 
transacção proposta de uma ou mais 
substâncias incluídas no anexo, ou de 
misturas que contêm essas substâncias, 
devem comunicá-lo sem demora, incluindo 
se possível a identidade do cliente, ao 
ponto nacional de contacto do 
Estado-Membro em que a transacção tiver 
sido proposta.

Or. fr

Alteração 52
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores económicos que tenham 
motivos para considerar suspeita uma 
transacção proposta de uma ou mais 
substâncias incluídas nos anexos, ou de 
misturas que contêm essas substâncias, 

3. Os operadores económicos que tenham 
motivos para considerar suspeita uma 
transacção proposta de uma ou mais 
substâncias incluídas nos anexos, ou de 
misturas que contêm essas substâncias, 
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devem comunicá-lo sem demora, incluindo 
se possível a identidade do cliente, ao 
ponto nacional de contacto do 
Estado-Membro em que a transacção tiver 
sido proposta.

devem comunicá-lo sem demora às 
autoridades nacionais competentes
(nomeadamente, à autoridade responsável 
pela concessão de licenças, assim como às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei), incluindo se possível a identidade 
do cliente, ao ponto nacional de contacto 
do Estado-Membro em que a transacção 
tiver sido proposta.

Or. en

Alteração 53
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores económicos que tenham 
motivos para considerar suspeita uma 
transacção proposta de uma ou mais 
substâncias incluídas nos anexos, ou de 
misturas que contêm essas substâncias, 
devem comunicá-lo sem demora, incluindo 
se possível a identidade do cliente, ao 
ponto nacional de contacto do 
Estado-Membro em que a transacção tiver 
sido proposta.

3. Os operadores económicos que tenham 
motivos para considerar suspeita uma 
transacção proposta de uma ou mais 
substâncias incluídas nos anexos, ou de 
misturas que contêm essas substâncias, em 
virtude da quantidade, concentração, 
frequência, modo de pagamento ou 
qualquer outra circunstância 
particularmente excepcional, devem 
comunicá-lo atempadamente e em função 
dos seus meios logísticos, incluindo se 
possível a identidade do cliente, ao ponto 
nacional de contacto do Estado-Membro 
em que a transacção tiver sido proposta.

Or. en

Alteração 54
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores económicos devem 
comunicar quaisquer outras transacções 
suspeitas relativas a substâncias não 
classificadas e a misturas que contêm 
essas substâncias.

Suprimido

Or. fr

Alteração 55
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores económicos devem 
comunicar quaisquer outras transacções 
suspeitas relativas a substâncias não 
classificadas e a misturas que contêm 
essas substâncias.

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores económicos devem 
comunicar quaisquer outras transacções 
suspeitas relativas a substâncias não 
classificadas e a misturas que contêm essas 
substâncias.

4. Os operadores económicos devem 
comunicar quaisquer outras transacções 
suspeitas relativas a substâncias não 
classificadas e a misturas que contêm essas 
substâncias, de acordo com a definição de 
transacção suspeita estabelecida pelo 
presente regulamento e com a legislação 
nacional em vigor relativamente aos 
procedimentos que devem ser seguidos em 
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caso de transacções suspeitas.

Or. en

Alteração 57
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores económicos devem ainda 
comunicar os furtos importantes de 
substâncias incluídas nos anexos, e de 
misturas que contêm essas substâncias, ao 
ponto de contacto nacional do 
Estado-Membro em que o furto tiver 
ocorrido.

5. Os operadores económicos devem ainda 
comunicar os furtos e desaparecimentos 
significativos de substâncias incluídas no 
anexo, e de misturas que contêm essas 
substâncias, ao ponto de contacto nacional 
do Estado-Membro em que o furto ou o 
desaparecimento tiver ocorrido.

Or. fr

Justificação

Trata-se de uma proposta de acrescentar a obrigação de comunicar o desaparecimento de 
substâncias, para além dos furtos. De facto, é possível que um operador económico possa 
não saber o paradeiro, durante um período mais ou menos prolongado, das substâncias em 
questão sem que, para isso, haja suspeita de furto.

Alteração 58
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores económicos devem ainda 
comunicar os furtos importantes de 
substâncias incluídas nos anexos, e de 
misturas que contêm essas substâncias, ao 
ponto de contacto nacional do 
Estado-Membro em que o furto tiver 
ocorrido.

5. Os operadores económicos devem ainda 
comunicar os furtos de substâncias 
incluídas nos anexos, e de misturas que 
contêm essas substâncias, ao ponto de 
contacto nacional do Estado-Membro em 
que o furto tiver ocorrido.
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Or. en

Alteração 59
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O ponto de contacto nacional 
armazena, num local seguro e sob 
condições de confidencialidade, as 
informações recebidas relativamente a 
transacções suspeitas, de acordo com o 
artigo 7.º, e só as pode divulgar mediante 
pedido da autoridade responsável pela 
aplicação da lei, no âmbito da 
investigação de uma actividade terrorista 
ou de qualquer outra utilização criminosa 
suspeita de precursores de explosivos.
Estas informações só podem ser utilizadas 
para os fins referidos no primeiro 
parágrafo.

Or. lt

Alteração 60
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. Para facilitar a cooperação entre as 
autoridades competentes e os operadores 
económicos, sobretudo no que se refere às 
substâncias não classificadas, a Comissão, 
depois de consultar o Comité Permanente 
dos Precursores, elabora e actualiza 
orientações destinadas à cadeia de 
abastecimento dos produtos químicos. As 
orientações incluem nomeadamente:

6. Para facilitar a cooperação entre as 
autoridades competentes e os operadores 
económicos, a Comissão, depois de 
consultar o Comité Permanente dos 
Precursores, elabora e actualiza orientações 
destinadas à cadeia de abastecimento dos 
produtos químicos. As orientações incluem 
nomeadamente:
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a) Informações sobre o modo de 
reconhecer e notificar transacções 
suspeitas;

a) Informações sobre como reconhecer e 
notificar transacções suspeitas e os furtos 
ou desaparecimentos significativos;

b) Uma lista actualizada regularmente de 
substâncias não classificadas, para 
permitir que a cadeia de abastecimento 
fiscalize, de forma voluntária, o comércio 
dessas substâncias;
c) Outras informações que possam ser 
consideradas úteis.

b) Outras informações ou recomendações
que possam ser consideradas úteis.

Or. fr

Justificação

Será útil tornar mais claros o texto e os pressupostos relativos ao âmbito das obrigações de 
comunicação. Daí que se proponha a supressão da noção pouco clara de "substâncias não 
classificadas". As substâncias ou são precursores de explosivos e, por conseguinte, perigosas, 
o que implica serem regulamentadas em conformidade com o projecto de regulamento, ou 
não o são e, deste modo, não se justifica aplicar regras específicas.

Alteração 61
Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma lista actualizada regularmente de 
substâncias não classificadas, para permitir 
que a cadeia de abastecimento fiscalize, de 
forma voluntária, o comércio dessas 
substâncias;

b) Uma lista actualizada regularmente de 
substâncias não classificadas, para permitir 
que a cadeia de abastecimento fiscalize o 
comércio dessas substâncias;

Or. en

Alteração 62
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem certificar-se de 
que as orientações referidas no n.º 6 e a 
lista de substâncias não classificadas são 
regularmente divulgadas de uma forma que 
considerem apropriada, em conformidade 
com os objectivos das orientações.

7. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem certificar-se de 
que as orientações referidas no n.º 6 são 
regularmente divulgadas de uma forma que 
considerem apropriada, em conformidade 
com os objectivos das orientações.

Or. fr

Alteração 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Ao abrigo do presente artigo, a 
comunicação de transacções suspeitas 
deve limitar-se ao nome, ao número da 
licença, aos artigos adquiridos, ao 
montante da transacção, ao modo de 
pagamento e aos motivos que levantaram 
as suspeitas e deve ser efectuada no prazo 
máximo de dois anos, excepto quando 
uma transacção suspeita ou um furto 
tenham conduzido a uma investigação 
ainda em curso. É proibido o tratamento 
de dados pessoais que revelem a origem 
racial ou étnica, as opiniões políticas, as 
convicções religiosas ou filosóficas ou a 
filiação sindical, bem como o tratamento 
de dados relativos à saúde e à vida sexual.

Or. en

Alteração 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes
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Proposta de regulamento
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE. Devem 
assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que a concessão de licenças 
implica, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do 
presente regulamento, e a comunicação de 
transacções suspeitas nos termos do artigo 
6.º, respeitam o disposto na referida 
directiva.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE. Devem 
assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que a concessão de licenças 
implica, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do 
presente regulamento, e a comunicação de 
transacções suspeitas nos termos do artigo 
6.º, respeitam o disposto na referida 
directiva.

As orientações incluídas nas decisões de 
execução referidas no artigo 5.º, n.º 6, e 
no artigo 6.º, n.º 6 asseguram que:
– as informações são unicamente 
transmitidas às autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei para efeitos de 
investigação no âmbito de actividades 
terroristas ou de qualquer outro 
presumível uso criminoso de precursores 
de explosivos;
– a autoridade responsável pela concessão 
de licenças informa os respectivos 
titulares de que as suas aquisições serão 
registadas e poderão ser comunicadas 
caso sejam consideradas suspeitas;
– está prevista uma definição clara e 
concreta das transacções suspeitas, assim 
como os critérios que as permitem 
detectar;
– a segurança dos dados está garantida;
– se pode aceder aos dados apenas 
mediante a necessidade de os consultar e 
quando a lista de destinatários é 
publicada;
– a pessoa em questão dispõe, se for o 
caso, de um direito de acesso à 
rectificação ou supressão e que está 
previsto um mecanismo de recurso.
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A Autoridade Europeia para a Protecção 
de Dados é consultada antes da 
elaboração destas orientações.

Or. en

Alteração 65
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE18. Devem 
assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que a concessão de 
licenças implica, nos termos dos artigos 4.º 
e 5.º do presente regulamento, e a 
comunicação de transacções suspeitas nos 
termos do artigo 6.º, respeitam o disposto 
na referida directiva.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE18. Devem 
assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que o registo de 
transacções implica, nos termos do artigo
4.º do presente regulamento, e a 
comunicação de transacções suspeitas nos 
termos do artigo 6.º, respeitam o disposto 
na referida directiva.

Or. fr

Justificação

Substituição de um sistema de concessão de licenças por um sistema de registo de 
transacções

Alteração 66
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE. Devem 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE. Devem 
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assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que a concessão de licenças 
implica, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do 
presente regulamento, e a comunicação de 
transacções suspeitas nos termos do artigo 
6.º, respeitam o disposto na referida 
directiva.

assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que a concessão de licenças 
implica, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do 
presente regulamento, e a comunicação de 
transacções suspeitas nos termos do artigo 
6.º, respeitam o disposto na referida 
directiva, assim como os princípios gerais 
da protecção de dados, nomeadamente os 
princípios da minimização dos dados, da 
limitação da finalidade, de 
subsidiariedade, de proporcionalidade e 
de necessidade, e a obrigação de respeitar 
o direito de que as pessoas em questão 
dispõem para aceder, rectificar e suprimir 
os seus dados.

Or. en

Alteração 67
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE18. Devem 
assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que a concessão de licenças 
implica, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do 
presente regulamento, e a comunicação de 
transacções suspeitas nos termos do artigo 
6.º, respeitam o disposto na referida 
directiva.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o tratamento de dados pessoais efectuado 
ao abrigo do presente regulamento respeita 
o disposto na Directiva 95/46/CE. Devem 
assegurar, em especial, que o tratamento de 
dados pessoais que a concessão de licenças 
implica, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do 
presente regulamento, e a comunicação de 
transacções suspeitas nos termos do artigo 
6.º, respeitam o disposto na referida 
directiva. A recolha e o tratamento de 
categorias específicas de dados estão 
proibidos.

Or. lt

Alteração 68
Véronique Mathieu
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Alteração dos anexos Alteração do anexo

Or. fr

Alteração 69
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

A fim de acompanhar a evolução da 
utilização indevida de substâncias químicas 
como precursores de explosivos, ou com 
base em estudos ou ensaios, a Comissão 
pode adoptar alterações aos anexos, por 
meio de actos delegados nos termos dos 
artigos 10.º, 11.º e 12.º. Se existirem 
motivos imperiosos urgentes, 
nomeadamente em caso de alteração 
súbita da avaliação de riscos no que se 
refere à utilização ilícita de substâncias 
químicas para o fabrico de explosivos 
caseiros, é aplicável o artigo 13.º.

A fim de acompanhar a evolução da 
utilização indevida de substâncias químicas 
como precursores de explosivos, ou com 
base em estudos ou ensaios, deve ser 
conferida à Comissão competência para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 10.º para efeitos de alteração do 
anexo do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Aplicação do entendimento comum entre três instituições sobre disposições práticas relativas 
à utilização de actos delegados.

Alteração 70
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Se existirem motivos imperiosos urgentes, 
nomeadamente em caso de alteração 
súbita da avaliação de riscos no que se 
refere à utilização ilícita de substâncias 
químicas para o fabrico de explosivos 
caseiros, o procedimento previsto no 
artigo 13.º é aplicável aos actos delegados 
adoptados nos termos do presente artigo.

Or. fr

Alteração 71
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se refere o artigo 9.º são 
conferidos à Comissão por período 
indeterminado.

1. O poder de adoptar actos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. Os poderes para adoptar os actos 
delegados a que se refere o artigo 9.º são 
conferidos à Comissão por período 
indeterminado a contar de...*.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Esta decisão entra em vigor 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos actos delegados já em vigor.

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Sempre que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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3. Os poderes para adoptar actos 
delegados são conferidos à Comissão nas 
condições definidas nos artigos 11.º e 12.º.

4. Os actos delegados adoptados nos 
termos do artigo 9.º só entram em vigor se 
não tiverem sido formuladas objecções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho no prazo de dois meses a contar 
da notificação desse acto ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem informado a 
Comissão de que não têm objecções a 
formular. O referido prazo é prorrogado 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.
* JO: inserir a data correspondente à data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento. 

Or. fr

Alteração 72
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 11 

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes prevista no 
artigo 9.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

Suprimido

2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga a delegação de poderes deve 
informar a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar a 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que podem ser objecto de 
revogação e os motivos da mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão e produz efeitos imediatamente ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não prejudica os 
actos delegados já em vigor. A presente 
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decisão é publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. fr

Alteração 73
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 12 

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo é prorrogado por dois meses.

Suprimido

2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele prevista.
3. O acto delegado pode ser publicado no
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do referido prazo, 
se o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de 
que não tencionam levantar objecções.
4. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções 
relativamente a um acto delegado, este 
não entra em vigor. A instituição que 
formular objecções ao acto delegado deve 
expor os motivos das mesmas.

Or. fr

Alteração 74
Véronique Mathieu
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem, no prazo de seis semanas a contar 
da data de notificação, formular objecções 
ao acto delegado. Nesse caso, o acto deixa 
de ser aplicado. A instituição que 
formular objecções ao acto delegado deve 
expor os motivos das mesmas.

2. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado nos termos do procedimento a 
que se refere o n.º 5 do artigo 10.º. Nesse 
caso, a Comissão deve revogar o acto sem 
demora, após a notificação da decisão de 
objecção por parte do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. fr

Justificação

Aplicação do entendimento comum entre três instituições sobre disposições práticas relativas 
à utilização de actos delegados.

Alteração 75
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Artigo 15 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15 Suprimido
Disposição transitória
A posse e a utilização das substâncias 
incluídas no Anexo I, ou de misturas 
dessas substâncias, acima dos limites de 
concentração fixados no mesmo anexo, 
continuam a ser autorizadas ao público 
em geral até [36 meses após a adopção].

Or. fr

Justificação

A disposição transitória deixa de fazer sentido em caso de supressão do sistema de 
licenciamento, tal como é proposto. Além disso, é pertinente questionar quais serão as 
consequências caso o prazo de 36 meses previsto expire: o público em geral deverá 
comunicar (a quem?) as substâncias em questão? Deverá o mesmo requisitar uma licença? 
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Irão as autoridades públicas verificar efectivamente, junto das pessoas singulares, se as 
mesmas possuem, sem licença, as substâncias em causa, adquiridas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento?

Alteração 76
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento deve ser revisto [5
anos após a adopção].

O presente regulamento deve ser revisto [4
anos após a adopção].

Or. en

Alteração 77
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento deve ser revisto [5 
anos após a adopção].

O presente regulamento deve ser revisto 
...*. No âmbito desta revisão, deve-se 
efectuar uma avaliação da eficácia do 
presente regulamento, assim como das 
suas repercussões em matéria de direitos 
fundamentais

 JO inserir data: cinco anos após a 
data de aprovação do presente 
regulamento

Or. lt
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Alteração 78
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

Designação da 
substância e 
número de registo 
do Chemical 
Abstracts Service 
(n.º CAS)

Percentagem 
máxima

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para compostos 
de constituição 
química definida 
apresentados 
isoladamente, 
abrangidos pela 
nota 1 do 
Capítulo 28 da 
NC [ver o 
Regulamento 
(CE) n.º 
948/2009, de 30 
de Setembro de 
2009, JO L 287 
de 31.10.2009]

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para misturas ou 
preparações sem 
componentes (por 
exemplo, 
mercúrio, metais 
preciosos ou das 
terras raras ou 
substâncias 
radioactivas) que 
determinariam a 
classificação 
noutro código da 
NC [ver o 
Regulamento 
(CE) 
n.º 948/2009, de 
30 de Setembro 
de 2009, JO L 
287 de 
31.10.2009] 

Peróxido de 
hidrogénio 
(n.º CAS 7722-
84-1) 

12 % m/m 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometano (n.º 
CAS 75-52-5) 30 % m/m 2904 20 00 3824 90 97

Ácido nítrico (n.º 
CAS 7697-37-2) 3 % m/m 2808 00 00 3824 90 97

Clorato de 
potássio (n.º CAS 
3811-04-9) 

40 % m/m 2829 19 00 3824 90 97

Perclorato de 
potássio (n.º CAS 
7778-74-7)

40 % m/m 2829 90 10 3824 90 97

Clorato de sódio 40 % m/m 2829 11 00 3824 90 97
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(n.º CAS 7775-
09-9) 
Perclorato de 
sódio (n.º CAS 
7601-89-0)

40 % m/m 2829 90 10 3824 90 97

Nitrato de amónio 
(n.º CAS 6484-
52-2) 

16 %, em massa, 
de azoto 
proveniente de 
nitrato de 
amónio

3102 30 10 (em 
solução aquosa)
3102 30 90 
(outro)

3824 90 97

Alteração

Designação da 
substância e 
número de registo 
do Chemical 
Abstracts Service 
(n.º CAS)

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para compostos 
de constituição 
química definida 
apresentados
isoladamente, 
abrangidos pela 
nota 1 dos 
Capítulos 28 ou 
29 ou da NC [ver 
o Regulamento 
(CE) n.º 
948/2009, de 30 
de Setembro de 
2009, JO L 287 
de 31.10.2009]

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para misturas ou 
preparações sem 
componentes (por 
exemplo, 
mercúrio, metais 
preciosos ou das 
terras raras ou 
substâncias 
radioactivas) que 
determinariam a 
classificação 
noutro código da 
NC [ver o 
Regulamento 
(CE) 
n.º 948/2009, de 
30 de Setembro 
de 2009, JO L 
287 de 
31.10.2009] 

Peróxido de 
hidrogénio 
(n.º CAS 7722-
84-1) sempre que 
a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a 12 % 
m/m

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometano 2904 20 00 3824 90 97
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(número CAS 75-
52-5) sempre que 
a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a
20 % vol/vol

Ácido nítrico (n.º 
CAS 7697-37-2) 
sempre que a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a
3 % m/m

2808 00 00 3824 90 97

Clorato de 
potássio (n.º CAS 
3811-04-9) 
sempre que a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a
40 % m/m  

2829 19 00 3824 90 97

Perclorato de 
potássio (n.º CAS 
7778-74-7) 
sempre que a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a
40 % m/m  

2829 90 10 3824 90 97

Perclorato de 
sódio (n.º CAS 
7601-89-0) 
sempre que a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a
40 % m/m

2829 90 10 3824 90 97

Nitrato de amónio 
(n.º CAS 6484-
52-2) sempre que 
a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a
16 %, em massa, 
de azoto 
proveniente de 

3102 30 10 (em 
solução aquosa)
3102 30 90 
(outro)

3824 90 97



AM\873814PT.doc 47/49 PE469.861v01-00

PT

nitrato de 
amónio
Hexamina (n.º 
CAS RN 100-97-
0)

2921 29 00 3824 90 97

Ácido sulfúrico 
(n.º CAS 7664-
93-9) sempre que 
a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a 30 % 
m/m

2807 00 10 3824 90 97

Acetona (n.º CAS 
67-64-1) sempre 
que a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a 95 % 
m/m

2914 11 00 3824 90 97

Nitrato de 
potássio (n.º CAS 
7757-79-1) 
sempre que a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a 5 %, 
em massa, de 
azoto proveniente 
de nitrato de 
potássio

2834 21 00 3824 90 97

Nitrato de sódio 
(n.º CAS 7631-
99-4) sempre que 
a sua 
percentagem 
máxima for 
superior a 5 %, 
em massa, de 
azoto proveniente 
de nitrato de 
sódio

3102 50 10 
(natural)
3102 50 90 
(outro)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrato de cálcio 
(n.º CAS 10124-
37-5) sempre que 
a sua 
percentagem 
máxima for 

2834 29 80 3824 90 97
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superior a 5 %, 
em massa, de 
azoto proveniente 
de nitrato de 
cálcio

Or. fr

Justificação

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.

Alteração 79
Véronique Mathieu

Proposta de regulamento
Anexo 2

Texto da Comissão

Anexo II
Substâncias isoladas ou em misturas cujas transacções suspeitas devem ser comunicadas
Código da Nomenclatura 
Combinada (NC) para 
compostos de 
constituição química 
definida apresentados 
isoladamente, abrangidos 
pela nota 1 do Capítulo 
28, nota 1 do Capítulo 29 
ou nota 1, alínea b) do 
Capítulo 31 da NC [ver o 
Regulamento (CE) n.º 
948/2009, de 30 de 
Setembro de 2009, JO L 

Código da Nomenclatura 
Combinada (NC) para 
compostos de 
constituição química 
definida apresentados 
isoladamente, abrangidos 
pela nota 1 do Capítulo 
28, nota 1 do Capítulo 29 
ou nota 1, alínea b) do 
Capítulo 31 da NC [ver o 
Regulamento (CE) n.º 
948/2009, de 30 de 
Setembro de 2009, JO L 

Código da Nomenclatura 
Combinada (NC) para 
misturas ou preparações 
sem componentes (por 
exemplo, mercúrio, 
metais preciosos ou das 
terras raras ou 
substâncias radioactivas) 
que determinariam a 
classificação noutro 
código da NC [ver o 
Regulamento (CE) 
n.º 948/2009, de 30 de 
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287 de 31.10.2009] 287 de 31.10.2009] Setembro de 2009, JO L 
287 de 31.10.2009]

Hexamina (n.º CAS RN 
100-97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Ácido sulfúrico (n.º CAS 
RN 7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acetona (n.º CAS 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Nitrato de potássio (n.º 
CAS 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nitrato de sódio (n.º CAS 
7631-99-4)

3102 50 10 (natural)
3102 50 90 (outros)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrato de cálcio (n.º CAS 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Nitrato de cálcio e 
amónio (n.º CAS 15245-
12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Alteração

Suprimido

Or. fr


