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Amendamentul 9
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul permanent pentru precursori, 
instituit de Comisie în 2008, a identificat 
diferiţi precursori de explozivi susceptibili 
de a fi folosiţi pentru a comite atacuri 
teroriste şi a recomandat acţiuni 
corespunzătoare la nivelul Uniunii.

(2) Comitetul permanent pentru precursori, 
instituit de Comisie în 2008, a identificat 
diferiţi precursori de explozivi susceptibili 
de a fi folosiţi pentru a comite atacuri 
teroriste şi alte acte cu caracter 
infracţional şi a recomandat acţiuni 
corespunzătoare la nivelul Uniunii.

Or. lt

Amendamentul 10
Ana Gomes

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Planul de acţiune privind 
consolidarea securității chimice, 
biologice, radiologice și nucleare (CBRN) 
în Uniunea Europeană stabileşte 
temeiurile în baza cărora ar trebui să se 
aplice principiile solidarităţii şi cooperării 
între statele membre şi prevede 
modalităţile prin care ar putea fi realizată, 
din punct de vedere practic, o astfel de 
coordonare în ceea ce priveşte toate 
substanţele CBRN.    Prin urmare, este 
necesar ca prezentul regulament să fie 
conform cu secţiunea referitoare la 
produse chimice a planului de acţiune 
menţionat.

Or. en
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Amendamentul 11
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere că fiecare modificare a 
unei directive şi a anexelor sale ar impune 
măsuri naţionale de transpunere în cele 27 
de state membre şi că toţi operatorii 
economici ar trebui să se supună aceloraşi 
norme, este mai adecvat să se folosească 
un regulament ca instrument juridic de 
reglementare a comercializării şi utilizării
de precursori de explozivi.

(5) Având în vedere că fiecare modificare a 
unei directive şi a anexelor sale ar impune 
măsuri naţionale de transpunere în cele 27 
de state membre şi că toţi operatorii 
economici ar trebui să se supună aceloraşi 
norme, este mai adecvat să se folosească 
un regulament ca instrument juridic de 
reglementare a tranzacţiilor având drept 
obiect comercializarea şi utilizarea de 
precursori de explozivi.

Or. fr

Justificare

Regulamentul nu vizează utilizarea precursorilor de explozivi, ci tranzacţiile având drept 
obiect aceşti precursori.

Amendamentul 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemul de licenţe şi obligaţia de a 
raporta tranzacţiile suspecte ar trebui să 
permită operatorilor economici să 
continue comercializarea tuturor 
precursorilor, limitând, astfel, impactul 
asupra libertăţii de a desfăşura o 
activitate comercială.

Or. en
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Amendamentul 13
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiabilitatea şi intensitatea explozivilor 
artizanali ar trebui redusă prin fixarea 
unor limite de concentraţie pentru 
anumite substanţe. Publicul larg ar trebui 
să poată utiliza substanţele respective în 
concentraţii care depăşesc pragurile 
specifice numai dacă deţin o licenţă în 
acest sens. Astfel de substanţe ar trebui 
furnizate numai titularilor unor astfel de 
licenţe.

eliminat

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul produselor chimice care 
depăşesc pragurile de concentraţie, 
limitarea vânzărilor către utilizatorii care 
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pot face dovada unei necesităţi legitime de 
utilizare a produselor chimice în cauză ar 
trebui să asigure o mai mare securitate în 
comercializarea şi utilizarea precursorilor 
de explozivi. 

Or. en

Amendamentul 15
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Având în vedere că ar fi disproporţionat 
să se interzică utilizarea precursorilor de 
explozivi în activităţile profesionale, 
măsurile privind importul, 
comercializarea şi utilizarea acestor 
precursori de explozivi ar trebui să se
aplice numai publicului larg.

(7) Având în vedere că ar fi disproporţionat 
să se interzică comercializarea şi utilizarea 
precursorilor de explozivi, ar trebui să se ia 
măsuri pentru a îmbunătăţi siguranţa 
întregului lanţ de aprovizionare aferent.
Obiectivele prezentului regulament nu ar 
putea fi îndeplinite integral doar prin 
intermediul unor măsuri aplicabile 
exclusiv utilizatorilor finali ai acestor 
substanţe.

Or. fr

Justificare

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

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Nu este posibil, din punct de vedere 
tehnic, să se stabilească limite de 
concentraţie pentru combustibilii solizi din 
hexamină sub formă de pastile. Ar trebui 
adoptate măsuri pentru a facilita raportarea 
tranzacţiilor suspecte în etapa 
comercializării cu amănuntul a 
combustibililor solizi din hexamină sub 
formă de pastile şi a altor precursori pentru 
care nu există alternative sigure şi potrivite.

(8) Nu este posibil, din punct de vedere 
tehnic, să se stabilească limite de 
concentraţie pentru combustibilii solizi din 
hexamină sub formă de pastile. Ar trebui 
adoptate măsuri pentru a facilita raportarea
furturilor sau a tranzacţiilor suspecte în 
etapa comercializării cu amănuntul a 
combustibililor solizi din hexamină sub 
formă de pastile şi a altor precursori pentru 
care nu există alternative sigure şi potrivite.

Or. lt

Amendamentul 17
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În scopul simplificării, dispoziţiile 
existente privind nitratul de amoniu ar 
trebui incluse în prezentul regulament şi 
ar trebui eliminate alineatele (2) şi (3) de 
la rubrica 58 din anexa XVII la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH).

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendamentul urmăreşte coordonarea cu Regulamentul REACH.
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Amendamentul 18
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezentul regulament prevede 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
transmiterea acestora către terţi în cazul 
tranzacţiilor suspecte. Această prelucrare 
implică o imixtiune gravă în drepturile 
fundamentale la viaţă privată şi protecţia 
datelor cu caracter personal. Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal efectuată în cadrul 
prezentului regulament. Prin urmare, ar 
trebui garantat că este protejat în mod 
corespunzător dreptul fundamental la 
protecţia datelor cu caracter personal al 
persoanelor ale căror date cu caracter 
personal sunt prelucrate în aplicarea 
dispoziţiilor prezentului regulament, în 
special prelucrarea datelor cu caracter 
personal pe care ar implica-o acordarea 
unei licenţe şi raportarea tranzacţiilor 
considerate suspecte.

(11) Prezentul regulament prevede 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
transmiterea acestora către terţi în cazul 
tranzacţiilor suspecte. Această prelucrare 
implică o imixtiune gravă în drepturile 
fundamentale la viaţă privată şi protecţia 
datelor cu caracter personal. Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal efectuată în cadrul 
prezentului regulament. Prin urmare, ar 
trebui garantat că este protejat în mod 
corespunzător dreptul fundamental la 
protecţia datelor cu caracter personal al 
persoanelor ale căror date cu caracter 
personal sunt prelucrate în aplicarea 
dispoziţiilor prezentului regulament, în 
special prelucrarea datelor cu caracter 
personal pe care ar implica-o înregistrarea 
tranzacţiilor şi raportarea tranzacţiilor 
considerate suspecte.

Or. fr

Justificare

Înlocuirea sistemului de eliberare a unei licenţe cu un sistem de înregistrare a tuturor 
tranzacţiilor cu precursori de explozivi.

Amendamentul 19
Véronique Mathieu



AM\873814RO.doc 9/49 PE469.861v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prin urmare, Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene în 
scopul modificării anexelor la prezentul 
regulament.

(13) În vederea adaptării la evoluţiile 
constatate în utilizarea în scop ilicit a 
substanţelor chimice ca precursori de 
explozivi sau pe baza cercetărilor şi a 
testelor, este indicat să se delege Comisiei 
competenţa de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene în 
scopul modificării anexei la prezentul 
regulament. Este deosebit de important ca, 
pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experţi. În 
cursul pregătirii şi elaborării actelor 
delegate, Comisia ar trebui să se asigure 
că documentele relevante se transmit 
simultan Parlamentului European şi 
Consiliului în timp util şi în mod 
corespunzător.

Or. fr

Justificare

Aplicarea convenţiei care reglementează înţelegerea dintre cele trei instituţii cu privire la 
modalităţile practice de utilizare a actelor delegate. De altfel, în perspectiva întocmirii unei 
liste unice cu substanţe chimice, nu trebuie să existe decât o singură anexă.

Amendamentul 20
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, şi anume limitarea accesului 
publicului larg la substanţele chimice care 
pot fi utilizate pentru fabricarea de 
explozivi artizanali, nu poate fi realizat în 

(14) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, şi anume supravegherea 
tranzacţiilor având drept obiect
substanţele chimice care pot fi utilizate 
pentru fabricarea de explozivi artizanali,
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mod suficient de statele membre şi, prin 
urmare, având în vedere amploarea 
acţiunii, acesta poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea Europeană poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, prezentul regulament nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

astfel încât să se evite utilizarea 
substanţelor respective în alte scopuri 
decât cele prevăzute iniţial, nu poate fi 
realizat în mod suficient de statele membre 
şi, prin urmare, având în vedere amploarea 
acţiunii, acesta poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea Europeană poate 
adopta măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, prezentul regulament nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

Or. fr

Justificare

Deşi va avea drept consecinţă o scădere a numărului de utilizări cu caracter indispensabil de 
către publicul larg ale substanţelor enumerate în anexă, punerea în aplicare a prezentului 
regulament nu urmăreşte „limitarea” accesului, aceste substanţe fiind de uz curent. 
Dimpotrivă, ideea este ca vânzările de acest tip să se desfăşoare într-un cadru specific şi, în 
acest mod, să fie supravegheate tranzacţiile având drept obiect aceste substanţe.

Amendamentul 21
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie norme 
armonizate privind punerea la dispoziţie pe 
piaţă a substanţelor sau a amestecurilor
care pot fi utilizate la fabricarea ilicită de 
explozivi, în scopul limitării accesului la 
acestea de către publicul larg.

Prezentul regulament instituie norme 
armonizate privind punerea la dispoziţie, 
controlul şi supravegherea tranzacţiilor 
având drept obiect substanţe sau 
amestecuri care pot fi utilizate la 
fabricarea ilicită de explozivi, în scopul 
limitării accesului la acestea de către 
publicul larg

Or. fr

Justificare

Regulamentul este destinat să se aplice tuturor tranzacţiilor (indiferent dacă sunt efectuate de 
publicul larg sau de profesionişti).
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Amendamentul 22
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor enumerate în anexe şi 
amestecurilor care conţin astfel de 
substanţe.

(1) Prezentul regulament se aplică 
substanţelor enumerate în anexă şi 
amestecurilor care conţin astfel de 
substanţe.

Or. fr

Justificare

Întocmirea a două liste distincte nu se justifică din punct de vedere ştiinţific. Periculozitatea 
produselor enumerate în anexa 2 este dovedită, dar acestea nu sunt clasificate printre 
produsele din prima anexă, deoarece nu a putut fi stabilit niciun prag de concentraţie sub 
care acestea încetează a mai fi periculoase. Astfel, în mod surprinzător, deoarece nu pot fi 
interzise, aceste produse ar fi supuse unui regim juridic mai puţin strict decât cel al 
produselor de la anexa 1. 

Amendamentul 23
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) substanţelor enumerate în anexe şi 
amestecurilor care conţin astfel de 
substanţe care sunt utilizate de forţele 
armate sau autorităţile de aplicare a legii.

(c) substanţelor enumerate în anexă şi 
amestecurilor care conţin astfel de 
substanţe care sunt utilizate de forţele 
armate sau autorităţile de aplicare a legii.

Or. fr

Amendamentul 24
Véronique Mathieu
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Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „utilizare” înseamnă orice prelucrare, 
preparare, stocare, tratare, amestecare, 
fabricare a unui articol sau orice altă 
utilizare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 25
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „public larg” înseamnă orice persoană 
fizică care acţionează în scopuri care nu 
sunt legate de activităţile sale comerciale 
sau profesionale;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 26
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „tranzacţie suspectă” înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în 
anexe sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există motive 
rezonabile de a presupune că substanţa sau 
amestecul sunt destinate fabricării de 
explozivi artizanali;

4. „tranzacţie suspectă” înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în 
anexe sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există informaţii, 
suspiciuni sau motive rezonabile de a 
presupune că substanţa sau amestecul sunt 
destinate fabricării ilegale de explozivi sau 
oricăror scopuri ilicite, cum ar fi 
transferul acestor substanţe către terţe 
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părţi; contextul în care o tranzacţie este 
considerată ca având un caracter suspect 
este definit la nivelul Uniunii, în prezentul 
regulament;

Or. en

Amendamentul 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „tranzacţie suspectă” înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în 
anexe sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există motive 
rezonabile de a presupune că substanţa sau 
amestecul sunt destinate fabricării de 
explozivi artizanali;

4. „tranzacţie suspectă” înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în 
anexe sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există motive 
rezonabile de a presupune că substanţa sau 
amestecul sunt destinate fabricării de 
explozivi artizanali, în special ca urmare a 
cantităţii, concentraţiei, combinaţiei sau 
frecvenţei neobişnuite a acestora;

Or. en

Amendamentul 28
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „tranzacţie suspectă” înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în 
anexe sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există motive 
rezonabile de a presupune că substanţa sau 
amestecul sunt destinate fabricării de 
explozivi artizanali;

4. „tranzacţie suspectă” înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în 
anexe sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există motive 
rezonabile de a presupune, din cauza 
cantităţii, concentraţiei, frecvenţei, 
mijlocului de plată utilizat sau a oricărei 
împrejurări absolut excepţionale legate de 
tranzacţia în cauză, că substanţa sau 
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amestecul sunt destinate fabricării de 
explozivi artizanali; existenţa unor astfel 
de motive întemeiate trebuie examinată cu 
atenţie, de la caz la caz, luând pe deplin în 
considerare împrejurările specifice 
fiecărei tranzacţii în parte; 

Or. en

Amendamentul 29
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „tranzacţie suspectă” înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în
anexe sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există motive 
rezonabile de a presupune că substanţa sau 
amestecul sunt destinate fabricării de 
explozivi artizanali;

4. „tranzacţie suspectă”  înseamnă orice 
tranzacţie privind substanţele enumerate în
anexă sau amestecurile care conţin astfel 
de substanţe, atunci când există motive 
rezonabile de a presupune că substanţa sau 
amestecul sunt destinate fabricării de 
explozivi artizanali;

Or. fr

Amendamentul 30
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „substanţă neclasificată” înseamnă 
orice substanţă care, deşi nu este 
enumerată în anexe, este identificată ca 
fiind o substanţă care a fost utilizată la 
fabricarea de explozivi artizanali;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 31
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică sau entitate 
publică sau grup de persoane şi/sau 
organisme care furnizează activităţi,
produse sau servicii pe piaţă;

6. „operator economic” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care furnizează 
produse sau servicii pe piaţă;

Or. fr

Justificare

Din definiţia „operatorului economic” au fost eliminaţi termenii „sau entitate publică sau 
grup de persoane şi/sau organisme care furnizează activităţi”, inutili, întrucât nu fac 
trimitere la nicio realitate, şi vagi. 

Amendamentul 32
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „agricultor” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică sau grup de persoane 
fizice sau juridice, indiferent de statutul 
juridic pe care grupul şi membrii săi îl 
deţin în temeiul dreptului naţional, a cărei 
exploataţie se află pe teritoriul 
Comunităţii, aşa cum se menţionează la 
articolul 52 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană şi care desfăşoară o activitate 
agricolă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 33
Véronique Mathieu
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Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „activitate agricolă” înseamnă 
producţia, creşterea sau cultivarea de 
produse agricole, inclusiv recoltarea, 
mulsul, creşterea şi deţinerea de animale 
în scopuri agricole sau menţinerea
terenurilor în bune condiţii agricole şi de 
mediu, conform dispoziţiilor articolului 5 
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al 
Consiliului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 34
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Substanţele enumerate în anexa I sau 
amestecurile care conţin astfel de 
substanţe nu sunt puse la dispoziţia 
publicului larg şi nu sunt deţinute sau 
utilizate de acesta, cu excepţia cazului în 
care concentraţia substanţei în forma în 
care aceasta este disponibilă este mai 
mică sau egală cu limita stabilită în anexa 
I.

(1) Orice operator economic care pune la 
dispoziţie o substanţă menţionată în 
anexă sau un amestec care conţine una 
dintre substanţele în cauză este obligat să 
înregistreze tranzacţia respectivă.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alineatului (1), substanţele enumerate în 
anexa I sau amestecurile care conţin
astfel de substanţe pot fi puse la dispoziţia 
publicului larg şi deţinute sau utilizate de 
acesta, dacă persoanele respective 
prezintă o licenţă pentru achiziţionarea 
substanţei sau a amestecului care conţine 
substanţa respectivă, emisă de o autoritate 
competentă dintr-un stat membru.

(2) Documentele referitoare la 
înregistrarea tranzacţiilor conţin 
următoarele informaţii:
a) atunci când cumpărătorul este:
i) o persoană juridică: denumirea, 
numărul de identificare şi adresa sediului 
său social;
ii) o persoană fizică: numele şi 
prenumele, data şi locul de naştere şi 
adresa sa;
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b) denumirea substanţei sau a 
amestecului, inclusiv nivelul său de 
concentraţie;
c) cantitatea substanţei sau a amestecului;
d) utilizarea substanţei sau a amestecului 
furnizat, în conformitate cu declaraţia 
cumpărătorului;
e) data tranzacţiei;
f) semnătura cumpărătorului, respectiv, 
în cazul în care acesta este o persoană 
juridică, a persoanei fizice care 
recepţionează în contul şi în numele său 
substanţa sau amestecul, precum şi 
numele şi prenumele acesteia;

(3) Atunci când o persoană din publicul 
larg intenţionează să importe în teritoriul 
vamal al Uniunii Europene substanţele 
enumerate în anexa I sau amestecuri care 
conţin astfel de substanţe, iar în forma sa 
importată, substanţa sau a amestecul are 
o concentraţie superioară limitei stabilite 
în anexa I, persoana respectivă trebuie să 
prezinte la biroul vamal de intrare o 
licenţă, astfel cum se menţionează la 
alineatul (2). În caz de îndoieli referitoare 
la autenticitatea sau corectitudinea 
licenţei eliberate în conformitate cu 
alineatul (2), precum şi atunci când se 
solicită instrucţiuni suplimentare, 
autorităţile vamale contactează 
autorităţile competente desemnate de 
statul membru în cauză să emită licenţe, 
în conformitate cu articolul 5.

(3) Cu ocazia unei tranzacţii, 
cumpărătorul prezintă operatorului 
economic care îi furnizează substanţa sau 
amestecul:
a) atunci când cumpărătorul este o 
persoană juridică, un document oficial 
care adevereşte existenţa sa legală;
b) atunci când cumpărătorul este o 
persoană fizică, un document oficial care 
îi atestă identitatea.

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alineatului (1), nitratul de amoniu şi 
amestecurile care conţin nitrat de amoniu 
pot fi puse la dispoziţia agricultorilor şi 
deţinute de aceştia, pentru a fi utilizate ca 
îngrăşăminte în activităţi agricole, în 
concentraţii depăşind limita stabilită în 
anexa I.

(4) O persoană juridică care, în mod 
regulat, achiziţionează de la acelaşi 
operator economic o substanţă 
menţionată în anexă sau un amestec care 
conţine o astfel de substanţă nu este 
supusă obligaţiei prevăzute la alineatul 
(3), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor 
următoare:
a) operatorul economic a furnizat acestei 
persoane juridice aceeaşi substanţă sau 
acelaşi amestec de cel puţin trei ori în 
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cursul ultimelor douăsprezece luni;
b) operatorul economic nu are niciun 
motiv să presupună că destinaţia 
substanţei sau a amestecului o constituie 
producţia de explozivi de fabricaţie 
artizanală;
c) operatorul economic s-a asigurat că, în 
ceea ce priveşte cantităţile furnizate, 
acestea nu sunt neobişnuite pentru 
persoana juridică în cauză.

(5) Un operator economic care, în 
conformitate cu alineatul (2), pune la 
dispoziţia unei persoane din publicul larg 
care deţine licenţă o substanţă sau un 
amestec, verifică licenţa şi înregistrează 
tranzacţia.

(5) Documentele referitoare la 
înregistrarea tranzacţiilor se păstrează pe 
o durată de cel puţin [cinci ani] de la 
sfârşitul anului calendaristic în cursul 
căruia a avut loc tranzacţia. În această 
perioadă, documentele menţionate trebuie 
să fie disponibile imediat în vederea unui 
eventual control la cererea autorităţilor 
competente.

(6) Un operator economic care 
intenţionează să pună la dispoziţia 
publicului larg substanţele enumerate în 
anexa I sau amestecuri care conţin astfel 
de substanţe, cu concentraţia substanţei 
în forma în care este pusă la dispoziţie 
mai mare decât limita stabilită în anexa I, 
indică în mod clar pe ambalaj faptul că 
achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea 
substanţei sau a amestecului în cauză 
face obiectul unei licenţe, astfel cum se 
menţionează la alineatul (2).

(6) Documentele referitoare la 
înregistrarea tranzacţiilor pot fi păstrate şi 
sub formă de reproduceri pe suport de tip 
imagine sau pe orice alt suport care poate 
conţine date. Este indicat să se asigure că 
datele stocate în acest mod:

a) corespund documentaţiei în ceea ce 
priveşte atât forma, cât şi conţinutul, 
atunci când sunt redate în modul de citire 
şi
b) sunt disponibile imediat în orice 
moment, pot fi consultate fără întârziere 
în modul de citire şi pot fi analizate cu 
mijloace automate pe întreaga durată a 
perioadei menţionate la alineatul (5).

Or. fr
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Amendamentul 35
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când o persoană din publicul 
larg intenţionează să importe în teritoriul 
vamal al Uniunii Europene substanţele 
enumerate în anexa I sau amestecuri care 
conţin astfel de substanţe, iar în forma sa 
importată, substanţa sau a amestecul are o 
concentraţie superioară limitei stabilite în 
anexa I, persoana respectivă trebuie să 
prezinte la biroul vamal de intrare o 
licenţă, astfel cum se menţionează la 
alineatul (2). În caz de îndoieli referitoare 
la autenticitatea sau corectitudinea licenţei 
eliberate în conformitate cu alineatul (2),
precum şi atunci când se solicită 
instrucţiuni suplimentare, autorităţile 
vamale contactează autorităţile competente 
desemnate de statul membru în cauză să 
emită licenţe, în conformitate cu 
articolul 5.

(3) Atunci când o persoană din publicul 
larg intenţionează să importe în teritoriul 
vamal al Uniunii Europene substanţele 
enumerate în anexa I sau amestecuri care 
conţin astfel de substanţe, iar în forma sa 
importată, substanţa sau a amestecul are o 
concentraţie superioară limitei stabilite în 
anexa I, persoana respectivă trebuie să 
prezinte la biroul vamal de intrare o 
licenţă, astfel cum se menţionează la 
alineatul (2). Pentru a se verifica
autenticitatea sau corectitudinea licenţei 
eliberate în conformitate cu alineatul (2), 
autorităţile vamale contactează autorităţile 
competente desemnate de statul membru în 
cauză să emită licenţe, în conformitate cu 
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 36
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alineatului (1), nitratul de amoniu şi 
amestecurile care conţin nitrat de amoniu 
pot fi puse la dispoziţia agricultorilor şi 
deţinute de aceştia, pentru a fi utilizate ca 
îngrăşăminte în activităţi agricole, în 
concentraţii depăşind limita stabilită în 
anexa I.

(4) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
alineatului (1), nitratul de amoniu şi 
amestecurile care conţin nitrat de amoniu 
pot fi puse la dispoziţia agricultorilor şi 
deţinute de aceştia, pentru a fi utilizate ca 
îngrăşăminte în activităţi agricole, în 
concentraţii depăşind limita stabilită în 
anexa I. Totuşi, sarcina de a se asigura că 
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utilizarea nitratului de amoniu de către 
agricultori este legitimă şi că licenţele 
agricultorilor nu sunt utilizate pentru a 
disimula tranzacţii şi/sau activităţi ilicite 
le revine autorităţilor competente 
desemnate de statul membru în cauză să 
efectueze operaţiuni de inspecţie adecvate 
şi cu caracter regulat; 

Or. en

Amendamentul 37
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În sensul prezentului regulament, o 
tranzacţie ar trebui considerată suspectă 
în cazul în care, cu ocazia achiziţionării:
(a) o persoană din rândul publicului larg 
care cumpără sau intenţionează să 
cumpere aceste substanţe refuză să 
prezinte un act de identitate şi o licenţă;
(b) o persoană din rândul publicului larg 
cumpără sau intenţionează să cumpere 
cantităţi şi/sau concentraţii care prezintă 
un caracter neobişnuit pentru produsele 
sau substanţele respective;
(c) o persoană din rândul publicului larg 
cumpără sau intenţionează să cumpere 
combinaţii neobişnuite de astfel de 
substanţe;
(d) o persoană din rândul publicului larg 
cumpără sau intenţionează să cumpere 
substanţele respective şi nu poate explica 
în mod clar care va fi utilizarea finală a 
substanţelor respective;
(e) o persoană din rândul publicului larg 
cumpără sau intenţionează să cumpere 
substanţele respective şi nu este în măsură 
să demonstreze că este familiarizată cu 



AM\873814RO.doc 21/49 PE469.861v01-00

RO

utilizarea specifică a substanţelor în 
cauză;
(f) o persoană din rândul publicului larg 
care cumpără sau intenţionează să 
cumpere substanţele respective insistă să 
plătească în numerar. 

Or. en

Amendamentul 38
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un operator economic care, în 
conformitate cu alineatul (2), pune la 
dispoziţia unei persoane din publicul larg 
care deţine licenţă o substanţă sau un 
amestec, verifică licenţa şi înregistrează 
tranzacţia.

(5) Un operator economic care, în 
conformitate cu alineatul (2), pune la 
dispoziţia unei persoane din publicul larg 
care deţine licenţă o substanţă sau un 
amestec, verifică licenţa şi înregistrează 
tranzacţia. Dacă există motive de a 
presupune că au fost eliberate licenţe 
false, operatorul economic contactează 
autorităţile competente ale statului 
membru în cauză pentru a semnala acest 
fapt autorităţilor respective şi oricăror 
autorităţi de aplicare a legii desemnate. 
Dacă situaţia nu este clarificată, 
operatorul economic este obligat să refuze 
tranzacţia prevăzută. Sectorului 
comerţului cu amănuntul îi revine sarcina 
de a se asigura că operatorii economici 
care ar putea să trebuiască să gestioneze 
tranzacţii cu precursori au beneficiat de 
formarea şi informarea corespunzătoare 
cu privire la ameninţări şi că sunt cu 
adevărat conştienţi de riscurile cu care se 
confruntă, prin intermediul unei evaluări 
a riscurilor.  Autorităţilor naţionale 
desemnate le revine sarcina de a asigura 
aplicarea dispoziţiilor prezentului 
paragraf şi, eventual, de a sesiza justiţia 
cu privire la operatorii economici care nu 
respectă dispoziţiile prezentului 
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regulament, dând dovadă, în acest mod, 
de neglijenţă cu privire la aspectele legate 
de securitate şi siguranţă ale tranzacţiilor 
care au drept obiect precursori de 
explozivi. 

Or. en

Amendamentul 39
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un operator economic care, în 
conformitate cu alineatul (2), pune la 
dispoziţia unei persoane din publicul larg 
care deţine licenţă o substanţă sau un 
amestec, verifică licenţa şi înregistrează 
tranzacţia.

(5) Un operator economic care, în 
conformitate cu alineatul (2), pune la 
dispoziţia unei persoane din publicul larg 
care deţine licenţă o substanţă sau un 
amestec, verifică licenţa şi înregistrează 
tranzacţia. Statele membre asigură orice 
asistenţă de care întreprinderile mici şi 
mijlocii (IMM-urile) au nevoie pentru a 
se conforma respectivelor cerinţe 
referitoare la verificare şi ţinerea 
evidenţei.  

Or. en

Amendamentul 40
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie norme 
de acordare a licenţei prevăzute la 
articolul 4 alineatul (2). Atunci când 
examinează acordarea unei licenţe, 
autorităţile competente din statul membru 
în cauză iau în considerare în special 

eliminat



AM\873814RO.doc 23/49 PE469.861v01-00

RO

legitimitatea utilizării preconizate a 
substanţei. Se refuză acordarea licenţei 
dacă există motive rezonabile de îndoială 
privind legitimitatea utilizării preconizate.
(2) Autoritatea competentă poate fie să 
limiteze valabilitatea licenţei la o perioadă 
de cel mult trei ani, fie să oblige 
persoanele care deţin licenţa să 
demonstreze, la intervale de cel mult trei 
ani, că îndeplinesc în continuare 
condiţiile pe baza cărora a fost acordată 
licenţa. Licenţa menţionează substanţele 
în cauză.
(3) Autorităţile competente le pot impune 
solicitanţilor plata unei taxe pentru 
cererea de acordare a licenţei. Aceste taxe 
nu depăşesc costurile de prelucrare a 
cererii.
(4) Autoritatea competentă poate 
suspenda sau revoca licenţa atunci când 
există motive rezonabile de a crede că nu 
mai sunt îndeplinite condiţiile pe baza 
cărora a fost acordată licenţa.
(5). Căile de atac împotriva oricărei 
decizii a autorităţii competente, precum şi 
litigiile privind respectarea condiţiilor 
licenţei sunt aduse în faţa instanţei 
competente în conformitate cu legislaţia 
internă.

Or. fr

Justificare

Eliminarea sistemului de eliberare de licenţe de către autorităţile publice.

Amendamentul 41
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru instituie norme de (1) Fiecare stat membru instituie norme de 
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acordare a licenţei prevăzute la articolul 4 
alineatul (2). Atunci când examinează 
acordarea unei licenţe, autorităţile 
competente din statul membru în cauză iau 
în considerare în special legitimitatea 
utilizării preconizate a substanţei. Se refuză 
acordarea licenţei dacă există motive 
rezonabile de îndoială privind legitimitatea 
utilizării preconizate.

acordare a licenţei prevăzute la articolul 4 
alineatul (2), în conformitate cu 
orientările Uniunii menţionate la 
alineatul (1a). Atunci când examinează 
acordarea unei licenţe, autorităţile 
competente din statul membru în cauză iau 
în considerare în special legitimitatea 
utilizării preconizate a substanţei. Se refuză 
acordarea licenţei dacă există motive 
rezonabile de îndoială privind legitimitatea 
utilizării preconizate.

Or. en

Amendamentul 42
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia stabileşte orientările Uniunii 
cu privire la condiţiile de eliberare a 
licenţelor la nivel naţional, după 
consultarea Comitetului permanent 
pentru precursori. În aceste orientări, 
Comisia ar trebui să prezinte detaliile 
tehnice ale licenţelor, cu scopul de a 
facilita recunoaşterea reciprocă a 
acestora de către statele membre.

Or. en

Amendamentul 43
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fiecare stat membru înfiinţează sau 
desemnează o autoritate care răspunde de 
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eliberarea de licenţe pentru publicul larg. 
Autoritatea respectivă ar trebui, de 
asemenea, să-şi asume răspunderea şi să 
controleze punerea în aplicare a Planului 
de acţiune privind consolidarea securității 
chimice, biologice, radiologice și nucleare 
(CBRN) în Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 44
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea competentă poate suspenda 
sau revoca licenţa atunci când există 
motive rezonabile de a crede că nu mai 
sunt îndeplinite condiţiile pe baza cărora a 
fost acordată licenţa.

(4) Autoritatea competentă poate suspenda 
sau revoca licenţa atunci când există 
motive de a crede că nu mai sunt 
îndeplinite condiţiile pe baza cărora a fost 
acordată licenţa.

Or. en

Amendamentul 45
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea însărcinată să elibereze 
licențe se asigură că, în orice moment, 
sunt respectate drepturile fundamentale 
ale persoanelor care solicită eliberarea 
unei licențe, și anume dreptul de a nu fi 
discriminat pe motive de rasă, gen, 
credințe religioase, orientare sexuală sau 
vârstă.

Or. en
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Amendamentul 46
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea tranzacţiilor suspecte şi a 
furturilor

Raportarea tranzacţiilor suspecte, a 
dispariţiilor şi a furturilor

Or. fr

Amendamentul 47
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tranzacţiile suspecte cu substanţele 
enumerate în anexe sau cu amestecuri care 
conţin astfel de substanţe sunt raportate în 
conformitate cu prezentul articol.

(1) Tranzacţiile suspecte cu substanţele 
enumerate în anexă sau cu amestecuri care 
conţin astfel de substanţe sunt raportate în 
conformitate cu prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru creează un punct 
naţional de contact, cu un număr de telefon 
şi o adresă de e-mail clar identificate, 
pentru raportarea tranzacţiilor suspecte.

(2) Fiecare stat membru creează un punct 
naţional de contact, cu un număr de telefon 
şi o adresă de e-mail clar identificate, 
pentru raportarea tranzacţiilor suspecte.
Personalul acestor puncte de contact este 
asigurat de agențiile însărcinate cu 
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aplicarea legii.

Or. en

Amendamentul 49
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru creează un punct 
naţional de contact, cu un număr de telefon 
şi o adresă de e-mail clar identificate, 
pentru raportarea tranzacţiilor suspecte.

(2) Statele membre adoptă, de asemenea, 
acte legislative prin care stabilesc în 
detaliu procedurile de urmat în cazul 
semnalării tranzacțiilor suspecte. Fiecare 
stat membru creează un punct naţional de 
contact, cu un număr de telefon şi o adresă 
de e-mail clar identificate, pentru 
raportarea tranzacţiilor suspecte.

Or. en

Amendamentul 50
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru creează un punct 
naţional de contact, cu un număr de telefon 
şi o adresă de e-mail clar identificate, 
pentru raportarea tranzacţiilor suspecte.

(2) Fiecare stat membru creează un punct 
naţional de contact, cu un număr de telefon 
şi o adresă de e-mail clar identificate, 
pentru raportarea tranzacţiilor suspecte.
Doar un serviciu însărcinat cu aplicarea 
legii poate fi desemnat drept punct de 
contact naţional.

Or. lt
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Amendamentul 51
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii economici care au motive să 
creadă că o tranzacţie propusă care implică 
una sau mai multe substanţe enumerate în
anexe sau amestecuri care conţin astfel de 
substanţe este o tranzacţie suspectă o 
raportează fără întârziere punctului 
naţional de contact din statul membru în 
care s-a propus tranzacţia, cu menţionarea, 
dacă este posibil, identităţii clientului.

(3) Operatorii economici care au motive să 
creadă că o tranzacţie propusă care implică 
una sau mai multe substanţe enumerate în
anexă sau amestecuri care conţin astfel de 
substanţe este o tranzacţie suspectă o 
raportează fără întârziere punctului 
naţional de contact din statul membru în 
care s-a propus tranzacţia, cu menţionarea, 
dacă este posibil, identităţii clientului.

Or. fr

Amendamentul 52
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii economici care au motive să 
creadă că o tranzacţie propusă care implică 
una sau mai multe substanţe enumerate în 
anexe sau amestecuri care conţin astfel de 
substanţe este o tranzacţie suspectă o 
raportează fără întârziere punctului 
naţional de contact din statul membru în 
care s-a propus tranzacţia, cu menţionarea, 
dacă este posibil, identităţii clientului.

(3) Operatorii economici care au motive să 
creadă că o tranzacţie propusă care implică 
una sau mai multe substanţe enumerate în 
anexe sau amestecuri care conţin astfel de 
substanţe este o tranzacţie suspectă o 
raportează fără întârziere autorităților 
naționale competente (și anume, 
autorității însărcinate cu eliberarea 
licențelor și autorităților însărcinate cu 
aplicarea legii) şi punctului naţional de 
contact din statul membru în care s-a 
propus tranzacţia, cu menţionarea, dacă 
este posibil, identităţii clientului.

Or. en
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Amendamentul 53
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorii economici care au motive să 
creadă că o tranzacţie propusă care implică 
una sau mai multe substanţe enumerate în 
anexe sau amestecuri care conţin astfel de 
substanţe este o tranzacţie suspectă o 
raportează fără întârziere punctului 
naţional de contact din statul membru în 
care s-a propus tranzacţia, cu menţionarea, 
dacă este posibil, identităţii clientului.

(3) Operatorii economici care au motive să 
creadă că o tranzacţie propusă care implică 
una sau mai multe substanţe enumerate în 
anexe sau amestecuri care conţin astfel de 
substanţe este o tranzacţie suspectă din 
cauza cantităţii, concentraţiei, frecvenţei, 
mijlocului de plată utilizat sau a oricărei 
împrejurări absolut excepţionale o 
raportează în timp util şi în funcţie de 
capacităţile lor logistice punctului naţional 
de contact din statul membru în care s-a 
propus tranzacţia, cu menţionarea, dacă 
este posibil, identităţii clientului.

Or. en

Amendamentul 54
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii economici raportează orice 
altă tranzacţie suspectă privind o 
substanţă neclasificată şi amestecuri care 
conţin astfel de substanţe.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 55
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii economici raportează orice 
altă tranzacţie suspectă privind o 
substanţă neclasificată şi amestecuri care 
conţin astfel de substanţe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii economici raportează orice 
altă tranzacţie suspectă privind o substanţă 
neclasificată şi amestecuri care conţin 
astfel de substanţe.

(4) Operatorii economici raportează orice 
altă tranzacţie suspectă privind o substanţă 
neclasificată şi amestecuri care conţin 
astfel de substanţe, în conformitate cu 
definiția tranzacțiilor suspecte stabilită de 
prezentul regulament și, de asemenea, în 
conformitate cu reglementările de la nivel 
național aplicabile procedurilor de urmat 
în cazul tranzacțiilor suspecte.

Or. en

Amendamentul 57
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii economici raportează, de 
asemenea, furturile semnificative de 
substanţe enumerate în anexe şi amestecuri 
care conţin astfel de substanţe către punctul 
naţional de contact din statul membru în 
care au loc furturile.

(5) Operatorii economici raportează, de 
asemenea, orice furturi şi orice dispariţii
semnificative de substanţe enumerate în
anexă sau de amestecuri care conţin astfel 
de substanţe către punctul naţional de 
contact din statul membru în care au avut



AM\873814RO.doc 31/49 PE469.861v01-00

RO

loc furturile sau dispariţiile.

Or. fr

Justificare

Se propune să se adauge obligaţia de a semnala dispariţiile de substanţe, pe lângă obligaţia 
similară privind furturile. Într-adevăr, este plauzibil ca un operator economic să nu 
regăsească, probabil pe o durată mai mult sau mai puţin îndelungată, substanţele în cauză, 
fără a avea totuşi suspiciuni legate de un furt.

Amendamentul 58
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii economici raportează, de 
asemenea, furturile semnificative de 
substanţe enumerate în anexe şi amestecuri 
care conţin astfel de substanţe către punctul 
naţional de contact din statul membru în 
care au loc furturile.

(5) (5) Operatorii economici raportează, de 
asemenea, toate furturile de substanţe 
enumerate în anexe şi amestecuri care 
conţin astfel de substanţe către punctul 
naţional de contact din statul membru în 
care au loc furturile.

Or. en

Amendamentul 59
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Punctul de contact naţional păstrează 
într-un loc sigur şi în condiţii de 
confidenţialitate informaţia primită cu 
privire la tranzacţiile suspecte, în 
conformitate cu articolul 7, şi nu o poate 
divulga decât la cererea serviciului 
competent însărcinat cu aplicarea legii 
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care desfăşoară o anchetă privind o 
activitate teroristă sau orice altă 
presupusă utilizare cu caracter 
infracţional a precursorilor de explozivi. 
Informaţia nu poate fi utilizată în alte 
scopuri decât cele prevăzute la alineatul 
(1).

Or. lt

Amendamentul 60
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a facilita cooperarea dintre 
autorităţile competente şi operatorii 
economici, în special în ceea ce priveşte 
substanţele neclasificate, Comisia, în urma 
consultării Comitetului permanent pentru 
precursori, elaborează şi actualizează 
orientări pentru a oferi asistenţă lanţului de 
aprovizionare pentru substanţele chimice
respective. Orientările trebuie să furnizeze, 
în special:

(6) Pentru a facilita cooperarea dintre 
autorităţile competente şi operatorii 
economici, Comisia, în urma consultării 
Comitetului permanent pentru precursori, 
elaborează şi actualizează orientări pentru a 
oferi asistenţă lanţului de aprovizionare 
pentru substanţele chimice. Orientările 
trebuie să furnizeze, în special:

(a) informaţii privind mijloacele de 
recunoaştere şi notificare a tranzacţiilor 
suspecte;

(a) informaţii privind mijloacele de 
recunoaştere şi notificare a tranzacţiilor 
suspecte şi a furturilor şi dispariţiilor 
semnificative;

(b) o listă actualizată periodic conţinând 
substanţele neclasificate, pentru a permite 
lanţului de aprovizionare să monitorizeze 
pe bază de voluntariat comerţul cu aceste 
substanţe;
(c) alte informaţii considerate utile. (b) alte informaţii sau recomandări care 

pot fi considerate utile.

Or. fr
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Justificare

Va fi util să se clarifice textul şi ipotezele privind domeniul de aplicare al obligaţiei de 
raportare. Din acest motiv, se propune eliminarea noţiunii de „substanţe neenumerate”, care 
este greu de înţeles. Fie este vorba despre precursori de explozivi, iar aceste substanţe sunt 
periculoase şi, prin urmare, trebuie reglementate în conformitate cu proiectul de regulament, 
fie este vorba despre substanţe care nu fac parte din categoria precursorilor şi nu este cazul 
să li se aplice un regim specific.

Amendamentul 61
Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o listă actualizată periodic conţinând 
substanţele neclasificate, pentru a permite 
lanţului de aprovizionare să monitorizeze
pe bază de voluntariat comerţul cu aceste 
substanţe;

(b) o listă actualizată periodic conţinând 
substanţele neclasificate, pentru a permite 
lanţului de aprovizionare să monitorizeze 
comerţul cu aceste substanţe;

Or. en

Amendamentul 62
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Autorităţile competente din statul 
membru în cauză se asigură că orientările 
prevăzute la alineatul (6) şi lista 
substanţelor neclasificate sunt difuzate 
periodic în modul considerat adecvat de 
autorităţile competente în conformitate cu 
obiectivele orientărilor.

(7) Autorităţile competente din statul 
membru în cauză se asigură că orientările 
prevăzute la alineatul (6) sunt difuzate 
periodic în modul considerat adecvat de 
autorităţile competente în conformitate cu 
obiectivele orientărilor.

Or. fr
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Amendamentul 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Raportarea în temeiul prezentului 
articol  se limitează la nume, numărul 
licenței, articolele achiziționate, valoarea 
tranzacției și mijlocul de plată, precum și 
la motivele care au suscitat suspiciunile, 
într-un termen de maximum 2 ani, cu 
excepția unei tranzacții suspecte sau a 
unui furt care a condus la inițierea unei 
anchete aflate încă în desfășurare. Se 
interzic prelucrarea datelor cu caracter 
personal care dezvăluie originea rasială 
sau etnică, opiniile politice, credințele 
religioase sau convingerile filosofice, 
apartenența sindicală, precum și 
prelucrarea datelor referitoare la starea 
de sănătate sau viața sexuală.

Or. en

Amendamentul 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. În special, fiecare stat 
membru se asigură că prelucrarea datelor 
cu caracter personal impusă de acordarea 
licenţei în temeiul articolelor 4 şi 5 din 
prezentul regulament şi de raportarea 
tranzacţiilor suspecte în temeiul articolului 
6 din prezentul regulament este în 

Fiecare stat membru se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. În special, fiecare stat 
membru se asigură că prelucrarea datelor 
cu caracter personal impusă de acordarea 
licenţei în temeiul articolelor 4 şi 5 din 
prezentul regulament şi de raportarea 
tranzacţiilor suspecte în temeiul articolului 
6 din prezentul regulament este în 
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conformitate cu Directiva 95/46/CE. conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Orientările prevăzute de deciziile de 
punere în aplicare menționate la articolul 
5 alineatul (6) și articolul 6 alineatul (6) 
se asigură că:
- informațiile sunt divulgate exclusiv 
autorităților însărcinate cu aplicarea legii 
în scopul desfășurării de anchete privind 
activitățile teroriste sau orice alt presupus 
abuz cu caracter infracțional comis în 
legătură cu precursori de explozivi;
- autoritatea însărcinată cu eliberarea 
licențelor informează deținătorii de 
licențe în legătură cu faptul că achizițiile 
efectuate de aceștia vor fi înregistrate și 
pot face obiectul unei raportări, dacă sunt 
considerate suspecte;
- se prevede o definiție clară și concretă a 
tranzacțiilor suspecte, precum și a 
criteriilor de identificare a acestora;
- se garantează securitatea datelor;
- datele sunt accesibile numai pe baza 
principiului „necesității de a cunoaște”, 
iar lista destinatarilor este publicată;
- persoanele vizate dispun, atunci când 
este cazul, de dreptul de acces, modificare 
sau ștergere a datelor și se prevede un 
mecanism de exercitare a unei căi de atac.
Autoritatea Europeană pentru Protecţia 
Datelor este consultată înainte de 
elaborarea acestor orientări.

Or. en

Amendamentul 65
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că Fiecare stat membru se asigură că 
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prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. În special, fiecare stat 
membru se asigură că prelucrarea datelor 
cu caracter personal impusă de acordarea 
licenţei în temeiul articolelor 4 şi 5 din 
prezentul regulament şi de raportarea 
tranzacţiilor suspecte în temeiul articolului 
6 din prezentul regulament este în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. În special, fiecare stat 
membru se asigură că prelucrarea datelor 
cu caracter personal impusă de
înregistrarea tranzacţiilor în temeiul
articolului 4 din prezentul regulament şi 
raportarea tranzacţiilor suspecte în temeiul 
articolului 6 din prezentul regulament sunt
în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Or. fr

Justificare

Înlocuirea sistemului de eliberare de licenţe cu un sistem de înregistrare a tranzacţiilor.

Amendamentul 66
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. În special, fiecare stat 
membru se asigură că prelucrarea datelor 
cu caracter personal impusă de acordarea 
licenţei în temeiul articolelor 4 şi 5 din 
prezentul regulament şi de raportarea 
tranzacţiilor suspecte în temeiul articolului 
6 din prezentul regulament este în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Fiecare stat membru se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE. În special, fiecare stat 
membru se asigură că prelucrarea datelor 
cu caracter personal impusă de acordarea 
licenţei în temeiul articolelor 4 şi 5 din 
prezentul regulament şi de raportarea 
tranzacţiilor suspecte în temeiul articolului 
6 din prezentul regulament este în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu 
principiile generale în materie de protecție 
a datelor, și anume limitarea la minimum 
a datelor, limitarea scopului, 
subsidiaritatea, proporționalitatea și 
necesitatea, precum și obligația de a 
respecta în mod corespunzător dreptul 
persoanelor vizate de a accede la date, de 
a obţine rectificarea și ștergerea acestora.
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Or. en

Amendamentul 67
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE18. În special, fiecare 
stat membru se asigură că prelucrarea 
datelor cu caracter personal impusă de 
acordarea licenţei în temeiul articolelor 4 şi 
5 din prezentul regulament şi de raportarea 
tranzacţiilor suspecte în temeiul articolului 
6 din prezentul regulament este în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Fiecare stat membru se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată în aplicarea prezentului 
regulament este în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE18. În special, fiecare 
stat membru se asigură că prelucrarea 
datelor cu caracter personal impusă de 
acordarea licenţei în temeiul articolelor 4 şi 
5 din prezentul regulament şi de raportarea
tranzacţiilor suspecte în temeiul articolului 
6 din prezentul regulament este în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE. Se 
interzic culegerea şi prelucrarea 
categoriilor speciale de date.

Or. lt

Amendamentul 68
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea anexelor Modificarea anexei

Or. fr

Amendamentul 69
Véronique Mathieu
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Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a ţine seama de evoluţiile utilizării 
în scop ilicit a substanţelor chimice ca 
precursori de explozivi sau pe baza 
cercetării şi a testelor, Comisia poate 
adopta modificări la anexe prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolele 10, 11 şi 12. 
Atunci când motive urgente impun acest 
lucru, în special atunci când se produce o 
schimbare subită în evaluarea riscului în
ceea ce priveşte utilizarea ilicită a 
substanţele chimice pentru fabricarea de 
explozivi artizanali, se aplică articolul 13.

Pentru a ţine seama de evoluţiile utilizării 
în scop ilicit a substanţelor chimice ca 
precursori de explozivi sau pe baza 
cercetării şi a testelor, Comisia este 
abilitată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 10 în ceea ce 
priveşte modificările care trebuie aduse 
anexei la prezentul regulament.

Or. fr

Justificare

Aplicarea înţelegerii comune dintre cele trei instituţii privind modalităţile practice de 
utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 70
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când această măsură se impune 
din raţiuni de extremă urgenţă,  în special 
atunci când se produce o schimbare 
subită în evaluarea riscurilor referitoare 
la utilizarea ilicită de substanţe chimice 
pentru fabricarea artizanală de explozivi, 
pentru actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol se poate aplica 
procedura prevăzută la articolul 13.

Or. fr
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Amendamentul 71
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competenţele de a adopta actele
delegate menţionate la articolul 9 sunt 
conferite Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.

(1) Competenţa de a adopta acte delegate
este conferită Comisiei sub rezerva 
condiţiilor prevăzute în prezentul articol.

(2) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 9 este acordată Comisiei pe o 
determinată nedeterminată începând cu 
data de ...*.
(3) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 9 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. Prin decizia de 
revocare, ia sfârşit delegarea 
competenţelor specificate în decizia 
respectivă. Revocarea produce efecte în 
ziua următoare publicării deciziei 
respective în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară care 
este precizată în textul deciziei respective. 
Revocarea nu aduce atingere valabilităţii 
actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(2). Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului acest lucru.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului.

(3) Competenţele de a adopta acte 
delegate sunt conferite Comisiei sub 
rezerva condiţiilor prevăzute la articolele 
11 şi 12.

(4) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 9 intră în vigoare numai în 
cazul în care Parlamentul European sau 
Consiliul nu au prezentat obiecţii în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv către Parlamentul 
European şi Consiliu sau dacă, înainte de 
expirarea perioadei respective, atât 
Parlamentul European, cât şi Consiliul 
au informat Comisia că nu intenţionează 
să prezinte obiecţii. Respectivul termen se 
prelungeşte cu două luni la iniţiativa 
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Parlamentului European sau a
Consiliului.

* JO: a se insera data corespunzătoare 
datei intrării în vigoare a prezentului 
regulament. 

Or. fr

Amendamentul 72
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea competenţelor menţionată 
la articolul 9 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu.

eliminat

(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide să revoce 
delegarea de competenţe informează 
cealaltă instituţie şi Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competenţele delegate 
care ar putea face obiectul unei revocări, 
precum şi motivele revocării.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în 
vigoare imediat sau la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Decizia de revocare 
nu aduce atingere valabilităţii actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 
Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 73
Véronique Mathieu
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Propunere de regulament
Articolul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la actul 
delegat în termen de două luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă se prelungeşte cu o lună.

eliminat

(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au formulat obiecţii la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare la data prevăzută în cuprinsul 
său.
(3) Actul delegat poate fi publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
intră în vigoare înainte de expirarea 
termenului respectiv dacă atât 
Parlamentul European, cât şi Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenţia 
lor de a nu prezenta obiecţii.
(4) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecţii la un act delegat, acesta nu intră 
în vigoare. Instituţia care formulează 
obiecţii la un act delegat prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. fr

Amendamentul 74
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de şase săptămâni de la data 
notificării, Parlamentul European şi 
Consiliul se pot opune actului delegat.

(2) Atât Parlamentul European, cât şi 
Consiliul pot formula obiecţii cu privire la 
un act delegat în conformitate cu 
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Într-un astfel de caz, actul nu se mai 
aplică. Instituţia care formulează obiecţii 
la un act delegat prezintă motivele care au 
stat la baza acestora.

procedura menţionată la articolul 10 
alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia 
abrogă actul respectiv fără întârziere, ca 
urmare a notificării de către Parlamentul 
European sau Consiliu a deciziei de a 
formula obiecţii.

Or. fr

Justificare

Aplicarea înţelegerii comune dintre cele trei instituţii privind modalităţile practice de 
utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 75
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Articolul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15
Dispoziţie tranzitorie

eliminat

Deţinerea şi utilizarea de către publicul 
larg a substanţelor enumerate în anexa I 
sau a amestecurilor care conţin astfel de 
substanţe, cu concentraţie mai mare decât 
limita stabilită în anexa I, continuă să fie 
permise până la [36 de luni după 
adoptare].

Or. fr

Justificare

O dispoziţie tranzitorie nu se justifică în cazul eliminării sistemului de licenţe, astfel cum se 
propune. De altfel, ne putem întreba care sunt consecinţele odată ce expiră termenul de 36 de 
luni prevăzut: persoanele asimilate publicului larg trebuie să raporteze (şi către cine?) 
substanţele în cauză? Trebuie să solicite eliberarea unei licenţe? Chiar se vor deplasa 
autorităţile publice la domiciliul persoanelor fizice pentru a verifica dacă deţin fără licenţă 
substanţele în cauză achiziţionate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament?
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Amendamentul 76
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O revizuire a prezentului regulament se va 
efectua [5 ani după adoptare].

O revizuire a prezentului regulament se va 
efectua [4 ani după adoptare].

Or. en

Amendamentul 77
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O revizuire a prezentului regulament se va 
efectua [5 ani după adoptare].

O revizuire a prezentului regulament se va 
efectua ...*. Cu ocazia acestei revizuiri, ar 
trebui evaluate eficacitatea prezentului 
regulament, precum şi consecinţele sale 
asupra drepturilor fundamentale.

 JO: a se insera data,   şi anume 5 ani 
de la data adoptării prezentului 
regulament.

Or. lt

Amendamentul 78
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie

Denumirea 
substanţei şi 

Procentaj prezent 
minim

Codul din 
Nomenclatura 

Codul din 
Nomenclatura 
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numărul de 
înregistrare al 
Chemical 
Abstracts Service 
(CAS RN)

Combinată (NC) 
pentru un compus 
separat, definit 
chimic, care 
îndeplineşte 
condiţiile din nota 
1 la capitolul 28 
din NC, a se 
vedea 
Regulamentul 
(CE) nr. 948/2009 
din 30 septembrie 
2009, JO L 287, 
31.10.2009

Combinată (NC) 
pentru un amestec 
sau preparat fără 
constituenţi (de 
ex. mercur, 
metale preţioase 
sau metale de 
pământuri rare 
sau substanţe 
radioactive) care 
ar duce la 
clasificarea sub 
un alt cod NC, a 
se vedea 
Regulamentul 
(CE) nr. 948/2009 
din 30 septembrie 
2009, JO L 287, 
31.10.2009 

Peroxid de 
hidrogen (CAS 
RN 7722-84-1) 

12 % g/g 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometan (CAS 
RN 7552-5) 30 % g/g 2904 20 00 3824 90 97

Acid nitric (CAS 
RN 7697372) 3 % g/g 2808 00 00 3824 90 97

Clorat de potasiu 
(CAS RN 3811-
04-9) 

40 % g/g 2829 19 00 3824 90 97

Perclorat de 
potasiu (CAS RN 
7778-74-7)

40 % g/g 2829 90 10 3824 90 97

Clorat de sodiu 
(CAS RN 7775-
09-9) 

40 % g/g 2829 11 00 3824 90 97

Perclorat de sodiu 
(CAS RN 7601-
89-0)

40 % g/g 2829 90 10 3824 90 97

Nitrat de amoniu 
(CAS RN 6484-
52-2) 

16% în greutate 
azot având drept 
provenienţă 
nitratul de 
amoniu

3102 30 10 (în 
soluţie 
apoasă)3102 30 
90 (altele)

3824 90 97
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Amendamentul

Denumirea 
substanţei şi 
numărul de 
înregistrare al 
Chemical 
Abstracts Service 
(CAS RN)

Codul din 
Nomenclatura 
Combinată (NC) 
pentru un compus 
separat, definit 
chimic, care 
îndeplineşte 
condiţiile din nota 
1 la capitolul 28, 
respectiv 29 din 
NC a se vedea 
Regulamentul 
(CE) nr. 948/2009 
din 30 septembrie 
2009, JO L 287, 
31.10.2009

Codul din 
Nomenclatura 
Combinată (NC) 
pentru un amestec 
sau preparat fără 
constituenţi (de 
ex. mercur, 
metale preţioase 
sau metale de 
pământuri rare 
sau substanţe 
radioactive) care 
ar duce la 
clasificarea sub 
un alt cod NC, a 
se vedea 
Regulamentul 
(CE) nr. 948/2009 
din 30 septembrie 
2009, JO L 287, 
31.10.2009 

Peroxid de 
hidrogen (CAS 
RN 7722-84-1),
în cazul în care 
procentajul 
minim prezent 
este de cel puţin
12 % g/g

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometan (CAS 
RN 75-52-5), în 
cazul în care 
procentajul 
prezent minim 
este de cel puţin
 20 % vol/vol

2904 20 00 3824 90 97

Acid nitric (CAS 
RN 7697-37-2),
în cazul în care 
procentajul 
prezent minim 
este de cel puţin
3 % g/g

2808 00 00 3824 90 97
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Clorat de potasiu 
(CAS RN 3811-
04-9), ), în cazul 
în care 
procentajul 
prezent minim 
este de cel puţin
40 % g/g  

2829 19 00 3824 90 97

Perclorat de 
potasiu (CAS RN 
7778-74-7), în 
cazul în care 
procentajul 
prezent minim 
este de
40 % g/g  

2829 90 10 3824 90 97

Perclorat de 
potasiu (CAS RN 
7601-89-0), în 
cazul în care 
procentajul 
prezent minim 
este de cel puţin
40 % g/g

2829 90 10 3824 90 97

Nitrat de amoniu 
(CAS RN 6484-
52-2), în cazul în 
care procentajul 
prezent minim 
este de cel puţin
16% în greutate 
azot având drept 
provenienţă 
nitratul de 
amoniu

3102 30 10 (en 
solution aqueuse)
3102 30 90 
(autre)

3824 90 97

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

Acid sulfuric 
(CAS RN 7664-
93-9), în cazul în 
care procentajul 
minim prezent 
este de cel puţin 
30 % g/g

2807 00 10 3824 90 97

Acetonă (CAS 
RN 67-64-1), în 
cazul în care 
procentajul 

2914 11 00 3824 90 97
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minim prezent 
este de cel puţin 
95 % g/g
Nitrat de potasiu 
(CAS RN 7757-
79-1), în cazul în 
care procentajul 
minim este de cel 
puţin 5% în 
greutate azot 
având drept 
provenienţă 
nitratul de 
amoniu

2834 21 00 3824 90 97

Nitrat de sodiu 
(CAS RN 7631-
99-4), în cazul în 
care procentajul 
minim este de cel 
puţin 5% în 
greutate azot 
având drept 
provenienţă 
nitratul de sodiu

3102 50 10 
(natural)
3102 50 90 
(altele)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrat de calciu 
(CAS RN 10124-
37-5), în cazul în 
care procentajul 
minim este de cel 
puţin 5% în 
greutate azot 
având drept 
provenienţă 
nitratul de calciu

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Justificare

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.

Amendamentul 79
Véronique Mathieu

Propunere de regulament
Anexa 2

Textul propus de Comisie

Anexa II
Substanţe izolate sau în amestecuri pentru care se raportează tranzacţiile suspecte
Codul din Nomenclatura 
Combinată (NC) pentru 
un compus separat, 
definit chimic, care 
îndeplineşte condiţiile din 
nota 1 la capitolul 28, 
nota 1 la capitolul 29, 
respectiv nota 1 (b) la 
capitolul 31 din NC a se 
vedea Regulamentul (CE) 
nr. 948/2009 din 
30 septembrie 2009, 
JO L 287, 31.10.2009

Codul din Nomenclatura 
Combinată (NC) pentru 
un compus separat, 
definit chimic, care 
îndeplineşte condiţiile din 
nota 1 la capitolul 28, 
nota 1 la capitolul 29, 
respectiv nota 1 (b) la 
capitolul 31 din NC a se 
vedea Regulamentul (CE) 
nr. 948/2009 din 
30 septembrie 2009, 
JO L 287, 31.10.2009

Codul din Nomenclatura 
Combinată (NC) pentru 
amestecuri sau preparate 
fără constituenţi (de ex. 
mercur, metale preţioase 
sau metale de pământuri 
rare sau substanţe 
radioactive) care ar duce 
la clasificarea sub un alt 
cod NC a se vedea 
Regulamentul (CE) nr. 
948/2009 din 
30 septembrie 2009, JO L 
287, 31.10.2009

Hexamină (CAS RN 
10097-0)

2921 29 00 3824 90 97

Acid sulfuric (CAS RN 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acetonă (CAS RN 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Nitrat de potasiu (CAS 
RN 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nitrat de sodiu (CAS RN 
7631-99-4)

3102 50 10 (natural)
3102 50 90 (altele)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrat de calciu (CAS RN 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Nitrat de calciu amoniu 
(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97
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Amendamentul

eliminat

Or. fr


