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Predlog spremembe 9
Juozas Imbrasas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Stalni odbor za predhodne sestavine, ki 
ga je Komisija ustanovila leta 2008, je 
opredelil različne predhodne sestavine za 
eksplozive, pogosto uporabljene v 
terorističnih napadih, in priporočil ustrezno 
ukrepanje na ravni Unije.

(2) Stalni odbor za predhodne sestavine, ki 
ga je Komisija ustanovila leta 2008, je 
opredelil različne predhodne sestavine za 
eksplozive, pogosto uporabljene v 
terorističnih napadih in drugih kaznivih 
dejanjih, in priporočil ustrezno ukrepanje 
na ravni Unije.

Or. lt

Predlog spremembe 10
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Akcijski načrt za krepitev kemične, 
biološke, radiološke in jedrske varnosti v 
Evropski uniji za leto 2010 določa osnovo, 
na kateri bi bilo treba uporabljati načela 
solidarnosti in sodelovanja med državami 
članicami, in praktične načine tega 
usklajevanja za vse kemične, biološke, 
radiološke in jedrske snovi. Skladno s tem 
mora biti ta uredba usklajena s poglavjem 
o kemikalijah v navedenem akcijskem 
načrtu.

Or. en

Predlog spremembe 11
Véronique Mathieu
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ker bi bili za vsako spremembo 
direktive in njenih prilog potrebni ukrepi 
za prenos v 27 državah članicah in ker bi 
morala za vse gospodarske subjekte veljati 
enaka pravila, je ustrezneje uporabiti 
uredbo kot pravni akt za urejanje trženja in 
uporabe predhodnih sestavin za 
eksplozive.

(5) Ker bi bili za vsako spremembo 
direktive in njenih prilog potrebni ukrepi 
za prenos v 27 državah članicah in ker bi 
morala za vse gospodarske subjekte veljati 
enaka pravila, je ustrezneje uporabiti 
uredbo kot pravni akt za urejanje poslov s 
predhodnimi sestavinami za eksplozive.

Or. fr

Obrazložitev

Ne gre za urejanje uporabe predhodnih sestavin za eksplozive temveč za urejanje poslovanja 
z njimi.

Predlog spremembe 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Sistem izdaje dovoljenj in obveznost 
poročanja o sumljivih pravnih poslih bi 
morala gospodarskim subjektom 
omogočiti, da nadaljujejo s trgovanjem z 
vsemi predhodnimi sestavinami, in tako 
zmanjšati svoj vpliv na svobodo 
gospodarske pobude.

Or. en

Predlog spremembe 13
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zanesljivost in moč doma narejenih 
eksplozivov bi bilo treba zmanjšati z 
določanjem mejnih vrednosti koncentracij 
za določene snovi. Splošna javnost bi 
lahko uporabila navedene snovi v 
koncentracijah, ki presegajo mejne 
vrednosti, le ob predložitvi dovoljenja za 
to. Takšne snovi bi morali dobavljati le 
imetnikom navedenih dovoljenj.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Z omejitvijo prodaje kemikalij, ki 
presegajo mejne vrednosti koncentracije, 
na uporabnike, ki lahko izkažejo njihovo 
zakonito uporabo, bi se povečala varnost 
pri trženju in uporabi predhodnih sestavin 
za eksplozive.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ker bi bilo nesorazmerno prepovedati 
uporabo predhodnih sestavin za eksplozive 
v poklicnih dejavnostih, bi morali ukrepi v 
zvezi z uvozom, trženjem in uporabo teh 
predhodnih sestavin za eksplozive veljati 
le za splošno javnost.

(7) Ker bi bilo nesorazmerno prepovedati 
trženje in uporabo predhodnih sestavin za 
eksplozive, bi bilo treba sprejeti ukrepe za 
večjo varnost vzdolž celotne dobavne 
verige. Ukrepi, ki bi se nanašali le na 
končne uporabnike teh snovi, ne bi 
omogočili uresničitev ciljev te uredbe v 
celoti.

Or. fr

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 16
Juozas Imbrasas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Mejnih vrednosti koncentracije 
heksamina v gorivnih tabletah tehnično ni 

(8) Mejnih vrednosti koncentracije 
heksamina v gorivnih tabletah tehnično ni 



AM\873814SL.doc 7/45 PE469.861v01-00

SL

mogoče določiti. Treba bi bilo sprejeti 
ukrepe za lažje poročanje o sumljivih 
pravnih poslih v trgovini na drobno z 
gorivnimi tabletami heksamina in drugimi 
predhodnimi sestavinami, ki nimajo varnih 
in ustreznih nadomestkov.

mogoče določiti. Treba bi bilo sprejeti 
ukrepe za lažje poročanje o tatvinah ali
sumljivih pravnih poslih v trgovini na 
drobno z gorivnimi tabletami heksamina in 
drugimi predhodnimi sestavinami, ki 
nimajo varnih in ustreznih nadomestkov.

Or. lt

Predlog spremembe 17
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi poenostavitve bi morale biti 
veljavne določbe v zvezi z amonijevim 
nitratom del te uredbe, odstavka 2 in 3 
točke 58 Priloge XVII k Uredbi (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH) pa bi 
bilo treba črtati.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe za uskladitev z uredbo REACH.

Predlog spremembe 18
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta uredba zahteva obdelavo osebnih 
podatkov in njihovo nadaljnje razkritje 
tretjim osebam v primerih sumljivih 
pravnih poslov. Ta obdelava pomeni resen 
poseg v temeljne pravice do zasebnosti in 

(11) Ta uredba zahteva obdelavo osebnih 
podatkov in njihovo nadaljnje razkritje 
tretjim osebam v primerih sumljivih 
pravnih poslov. Ta obdelava pomeni resen 
poseg v temeljne pravice do zasebnosti in 
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pravico do varstva osebnih podatkov.
Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ureja obdelavo osebnih podatkov 
v okviru uporabe te uredbe. V skladu s tem 
bi bilo treba zagotoviti, da se temeljne 
pravice do varstva osebnih podatkov 
posameznikov, ki se obdelujejo pri uporabi 
določb te uredbe, ustrezno varujejo, zlasti 
pri obdelavi osebnih podatkov, ki bi morala 
biti del postopka izdaje dovoljenja in 
poročanja o sumljivih pravnih poslih.

pravico do varstva osebnih podatkov.
Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ureja obdelavo osebnih podatkov 
v okviru uporabe te uredbe. V skladu s tem 
bi bilo treba zagotoviti, da se temeljne 
pravice do varstva osebnih podatkov 
posameznikov, ki se obdelujejo pri uporabi 
določb te uredbe, ustrezno varujejo, zlasti 
pri obdelavi osebnih podatkov, ki bi morala 
biti del postopka zabeležbe poslov in 
poročanja o sumljivih pravnih poslih.

Or. fr

Obrazložitev

Sistem za izdajo dovoljenj se zamenja s sistemom za zabeležbo vseh poslov s predhodnimi 
sestavinami za eksplozive.

Predlog spremembe 19
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Komisija bi morala biti zato zaradi 
spreminjanja prilog k tej uredbi pristojna 
za sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

(13) Da bi lahko sledili dogajanju v zvezi z 
zlorabo kemičnih snovi kot predhodnih 
sestavin za eksplozive ali pa dognanjem iz 
raziskav in poskusov, bi morala biti za 
spreminjanje priloge k tej uredbi na 
Komisijo prenesena pristojnost za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
Zlasti je pomembno, da Komisija v 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugimi s strokovnjaki.
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov obenem zagotoviti 
pravočasno in pravilno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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Or. fr

Obrazložitev

Uresničevanje skupnega dogovora med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe 
delegiranih aktov. Za oblikovanje enotnega seznama kemičnih snovi je treba imeti eno samo 
prilogo.

Predlog spremembe 20
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ker cilja te uredbe, in sicer omejitve 
dostopa splošne javnosti do kemikalij, ki 
se lahko uporabijo za izdelavo doma 
narejenih eksplozivov, države članice ne 
morejo doseči v zadostni meri in ga je zato 
zaradi obsega ukrepov lažje doseči na ravni 
Unije, lahko Evropska unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti.
V skladu z načelom sorazmernosti ta 
uredba ne presega tega, kar je potrebno za 
uresničitev navedenih ciljev.

(14) Ker cilja te uredbe – in sicer nadzora 
nad posli s kemičnimi snovmi, ki se lahko 
uporabijo za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov, s čimer bi preprečili njihovo 
zlorabo – države članice ne morejo doseči 
v zadostni meri in ga je zato zaradi obsega 
ukrepov lažje doseči na ravni Evropske 
unije, lahko Evropska unija sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti. V 
skladu z načelom sorazmernosti ta uredba 
ne presega tega, kar je potrebno za 
uresničitev navedenih ciljev.

Or. fr

Obrazložitev

Četudi bo posledica izvajanja te uredbe zmanjšanje nenujne uporabe snovi s priloženega 
seznama, cilj uredbe ni omejiti dostop do teh snovi, saj so v splošni rabi. Gre le za ureditev 
prodaje in posledično za nadzor nad posli s temi snovmi.

Predlog spremembe 21
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa usklajena pravila v zvezi 
z omogočanjem dostopnosti na trgu za
snovi ali zmesi, ki se jih lahko zlorabi za 
nezakonito izdelavo eksplozivov, in sicer 
zaradi omejevanja njihove dostopnosti 
splošni javnosti.

Ta uredba določa usklajena pravila v zvezi 
z omogočanjem dostopnosti snovi ali 
zmesi, ki se jih lahko zlorabi za nezakonito 
izdelavo eksplozivov, ter v zvezi s kontrolo 
in nadzorom nad posli z njimi.

Or. fr

Obrazložitev

Uredba se mora nanašati na vse posle (bodisi za splošno ali poklicno rabo).

Predlog spremembe 22
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba velja za vse snovi na 
seznamih v prilogah in zmesi iz takšnih 
snovi.

1. Ta uredba velja za vse snovi, naštete v 
prilogi, in zmesi iz takšnih snovi.

Or. fr

Obrazložitev

Oblikovanje dveh ločenih seznamov iz znanstvenih razlogov ni upravičeno. Nevarnost snovi s 
seznama iz druge priloge je potrjena, vendar niso uvrščene med snovi iz prve priloge, ker ni 
bilo mogoče določiti mejne vrednosti koncentracije, pod katero bi lahko veljale za nenevarne.
Ker teh snovi ni bilo mogoče prepovedati, zanje presenetljivo veljajo manj strogi predpisi kot 
pa za snovi iz prve priloge.

Predlog spremembe 23
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (c)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) snovi na seznamih v prilogah in zmesi 
iz takšnih snovi, ki jih uporabljajo 
oborožene sile ali organi pregona.

c) snovi, naštete v prilogi, in zmesi iz 
takšnih snovi, ki jih uporabljajo oborožene 
sile ali organi pregona.

Or. fr

Predlog spremembe 24
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „uporaba“ pomeni predelavo, 
formulacijo, skladiščenje, obdelavo, 
mešanje, izdelavo izdelka ali katero koli 
drugo uporabo;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 25
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „splošni uporabnik“ pomeni fizično 
osebo, ki deluje zunaj okvira svoje 
trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 26
Ana Gomes



PE469.861v01-00 12/45 AM\873814SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz takšnih snovi, če 
obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes 
namenjena za izdelavo doma narejenih
eksplozivov;

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz takšnih snovi, če 
obstajajo informacije, sum ali razlogi za 
utemeljen sum, da je snov ali zmes 
namenjena za nezakonito izdelavo 
eksplozivov ali kak drug nedovoljen 
namen, kot je predaja teh snovi tretjim 
stranem; kdaj pravni posel po svoji naravi 
šteje za sumljivega, je opredeljeno na 
ravni Unije s to uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz takšnih snovi, če 
obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes
namenjena za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov;

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz takšnih snovi, če 
obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes 
namenjena za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov, zlasti zaradi njihove 
neobičajne količine, koncentracije, 
kombinacije in pogostosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz takšnih snovi, če 
obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes 
namenjena za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov;

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz takšnih snovi, če 
obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes 
zaradi količine, koncentracije, njene 
pogostosti, načina njenega plačila ali 
katere koli posebej nenavadne okoliščine 
v zvezi s pravnim poslom namenjena za 
izdelavo doma narejenih eksplozivov; ali 
obstaja tak utemeljen sum, je treba skrbno 
preučiti za vsak primer posebej, pri tem pa 
v celoti upoštevati posebne okoliščine 
vsakega posameznega pravnega posla;

Or. en

Predlog spremembe 29
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz takšnih snovi, če 
obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes 
namenjena za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov;

(4) „sumljiv pravni posel“ pomeni pravni 
posel v zvezi s snovmi, naštetimi v prilogi,
ali zmesmi iz takšnih snovi, če obstaja 
utemeljen sum, da je snov ali zmes 
namenjena za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „snov, ki ni na seznamu“ pomeni 
snov, ki ni na seznamih v prilogah, je pa 
prepoznana kot že uporabljena pri izdelavi 
doma narejenih eksplozivov;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 31
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „gospodarski subjekt“ pomeni fizično 
ali pravno osebo ali osebo javnega prava 
ali skupino takšnih oseb in/ali organov, ki 
na trgu zagotavlja delo, blago ali storitve;

(6) „gospodarski subjekt“ pomeni fizično 
ali pravno osebo, ki na trgu ponuja blago 
ali storitve;

Or. fr

Obrazložitev

Pri opredelitvi „gospodarskega subjekta“ so bile črtane besede „ali osebo javnega prava ali 
skupino takšnih oseb in/ali organov,(…) zagotavlja delo”, saj so nekoristne, nenatančne in se 
ne nanašajo na nič konkretnega.

Predlog spremembe 32
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „kmet“ je fizična ali pravna oseba 
oziroma združenje fizičnih ali pravnih 
oseb, ne glede na pravni status, ki je 
združenju in njegovim članom dodeljen z 
nacionalno zakonodajo, katere kmetijsko 
gospodarstvo se nahaja na ozemlju Unije, 

črtano
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kot je navedeno v členu 52 Pogodbe o 
Evropski uniji, in ki opravlja kmetijsko 
dejavnost;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „kmetijska dejavnost“ pomeni 
proizvodnjo, vzrejo ali gojenje kmetijskih 
proizvodov, vključno z žetvijo, molžo, rejo 
živali in kmetijsko rejo živali, ali 
ohranjanje zemljišča po dobrih kmetijskih 
in okoljskih pogojih, kakor je določeno v 
členu 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 34
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za snovi na seznamu v Prilogi I ali 
zmesi iz takšnih snovi se splošnim 
uporabnikom onemogoča dostop, 
posedovanje ali uporaba, razen če je 
koncentracija snovi v obliki, v kateri je 
dostopna, nižja ali enaka mejni vrednosti, 
določeni v Prilogi I.

1. Vsak gospodarski subjekt, ki omogoči 
dostop do snovi, naštetih v prilogi, ali 
zmesi iz te snovi, je dolžan posel zabeležiti.

2. Ne glede na odstavek 1 so splošnim 
uporabnikom omogočeni dostop, 
posedovanje in uporaba snovi na seznamu 
v Prilogi I ali zmesi iz takšnih snovi, če ti 
splošni uporabniki predložijo dovoljenje 

2. Dokumenti v zvezi z zabeležbo poslov 
vsebujejo sledeče informacije:
a) če je kupec:
i) pravna oseba: ime, identifikacijska 
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za pridobitev snovi ali zmesi iz snovi, ki ga 
je izdal pristojni organ države članice.

številka in naslov registriranega sedeža;
ii) fizična oseba: ime in priimek, datum in 
kraj rojstva ter naslov;
b) označba snovi ali zmesi, vključno z 
njeno koncentracijo;
c) količina snovi ali zmesi;
d) uporaba dobavljene snovi ali zmesi, kot 
jo je navedel kupec;
e) datum posla;
f) podpis kupca ali, kadar gre za pravno 
osebo, fizične osebe, ki je v njegovem 
imenu prevzela snov ali zmes, ter ime in 
priimek.

3. Če namerava splošni uporabnik uvoziti 
snovi na seznamu v Prilogi I ali zmesi iz 
takšnih snovi na carinsko območje 
Evropske unije in koncentracija snovi ali 
zmesi v obliki, v kateri je uvožena, presega 
mejno vrednost, določeno v Prilogi I, 
mora ta oseba carinskemu uradu ob 
vstopu predložiti dovoljenje iz odstavka 2.
V primeru dvomov o pristnosti ali 
pravilnosti dovoljenja, izdanega v skladu z 
odstavkom 2, in kadar so potrebna 
dodatna navodila, carinski organi 
vzpostavijo stik s pristojnimi organi, ki jih 
je za izdajo dovoljenj določila država 
članica v skladu s členom 5.

3. Pri poslu kupec gospodarskemu 
subjektu, ki mu dobavi snov ali zmes, 
predloži:
a) če je kupec pravna oseba: uradni 
dokument, ki dokazuje njegov pravni 
status;
b) če je kupec fizična oseba: uradni 
dokument, ki dokazuje njegovo identiteto.

4. Ne glede na odstavek 1 se lahko dostop 
do amonijevega nitrata in zmesi z 
amonijevim nitratom ter njuno 
posedovanje omogoči kmetom za uporabo 
v gnojilih v kmetijski dejavnosti, in sicer v 
koncentracijah, ki presegajo mejno 
vrednost na seznamu v Prilogi I.

4. Pravna oseba, ki pri istem 
gospodarskem subjektu redno kupuje 
snov, našteto v prilogi, ali zmes iz te snovi, 
ni dolžna izpolniti obveznosti iz odstavka 3 
pod sledečimi pogoji:

a) gospodarski subjekt je tej pravni osebi 
dobavil enako snov ali zmes vsaj trikrat v 
zadnjih dvanajstih mesecih;
b) gospodarski subjekt nima razlogov za 
sklepanje, da je snov ali zmes namenjena 
izdelavi doma narejenih eksplozivov;
c) gospodarski subjekt se je prepričal, da 
količina, ki je bila dobavljena tej pravni 
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osebi, ni neobičajna.
5. Gospodarski subjekt, ki omogoči dostop 
do snovi ali zmesi splošnemu uporabniku 
z dovoljenjem v skladu z odstavkom 2, 
preveri dovoljenje in vodi evidenco 
pravnih poslov.

5. Dokumenti v zvezi z zabeležbo poslov se 
hranijo vsaj [pet let] od konca 
koledarskega leta, v katerem je bil posel 
opravljen.  V tem času so na zahtevo 
pristojnih organov takoj na voljo za 
morebitni pregled.

6. Gospodarski subjekt, ki namerava 
omogočiti dostop do snovi na seznamu v 
Prilogi I ali zmesi iz takšnih snovi splošni 
javnosti, pa je koncentracija snovi v 
obliki, v kateri je dostopna, višja od mejne 
vrednosti, določene v Prilogi I, mora na 
embalaži jasno označiti, da je za nakup, 
posedovanje ali uporabo navedene snovi 
ali zmesi potrebno dovoljenje iz 
odstavka 2.

6. Dokumenti v zvezi z zabeležbo poslov so 
lahko shranjeni v obliki reprodukcij na 
slikovnem mediju ali drugem 
podatkovnem mediju. Zagotoviti je treba, 
da se shranjeni podatki:

a) z dokumenti ujemajo po izgledu in 
vsebini, kadar so v bralni obliki, in
b) so vedno takoj na voljo in jih je mogoče 
takoj prikazati na čitljiv način ter
analizirati z avtomatskimi sredstvi ves čas 
obdobja, določenega v odstavku 5.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če namerava splošni uporabnik uvoziti 
snovi na seznamu v Prilogi I ali zmesi iz 
takšnih snovi na carinsko območje 
Evropske unije in koncentracija snovi ali 
zmesi v obliki, v kateri je uvožena, presega 
mejno vrednost, določeno v Prilogi I, mora 
ta oseba carinskemu uradu ob vstopu 
predložiti dovoljenje iz odstavka 2. V 
primeru dvomov o pristnosti ali 

3. Če namerava splošni uporabnik uvoziti 
snovi na seznamu v Prilogi I ali zmesi iz 
takšnih snovi na carinsko območje 
Evropske unije in koncentracija snovi ali 
zmesi v obliki, v kateri je uvožena, presega 
mejno vrednost, določeno v Prilogi I, mora 
ta oseba carinskemu uradu ob vstopu 
predložiti dovoljenje iz odstavka 2. Da se 
preverita pristnost ali pravilnost 
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pravilnosti dovoljenja, izdanega v skladu z 
odstavkom 2, in kadar so potrebna 
dodatna navodila, carinski organi 
vzpostavijo stik s pristojnimi organi, ki jih 
je za izdajo dovoljenj določila država 
članica v skladu s členom 5.

dovoljenja, izdanega v skladu z 
odstavkom 2, carinski organi vzpostavijo 
stik s pristojnimi organi, ki jih je za izdajo 
dovoljenj določila država članica v skladu 
s členom 5.

Or. en

Predlog spremembe 36
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ne glede na odstavek 1 se lahko dostop 
do amonijevega nitrata in zmesi z 
amonijevim nitratom ter njuno 
posedovanje omogoči kmetom za uporabo 
v gnojilih v kmetijski dejavnosti, in sicer v 
koncentracijah, ki presegajo mejno 
vrednost na seznamu v Prilogi I.

4. Ne glede na odstavek 1 se lahko dostop 
do amonijevega nitrata in zmesi z 
amonijevim nitratom ter njuno 
posedovanje omogoči kmetom za uporabo 
v gnojilih v kmetijski dejavnosti, in sicer v 
koncentracijah, ki presegajo mejno 
vrednost na seznamu v Prilogi I. Vendar 
morajo pristojni organi, ki jih imenujejo 
države članice, izvajati ustrezne in redne 
inšpekcijske preglede, s katerimi 
zagotavljajo, da kmetje zakonito 
uporabljajo amonijev nitrat in da svojih 
dovoljenj ne uporabljajo za prekrivanje 
nedovoljenih pravnih poslov in/ali 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 37
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za namene te uredbe je pravni posel 
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sumljiv, če ob nakupu:
(a) splošni uporabnik, ki te snovi kupuje 
ali jih ima namen kupiti, noče pokazati 
osebnega dokumenta in dovoljenja;
(b) splošni uporabnik, ki kupuje ali ima 
namen kupiti nenavadne količine in/ali 
koncentracije nekega izdelka ali snovi;
(c) splošni uporabnik, ki kupuje ali ima 
namen kupiti nenavadne kombinacije teh 
snovi;
(d) splošni uporabnik, ki te snovi kupuje 
ali jih ima namen kupiti, vendar ne 
pojasni njihove končne uporabe;
(e) splošni uporabnik, ki te snovi kupuje 
ali jih ima namen kupiti, vendar ne zna 
dokazati, da ve, za kaj natančno se 
uporabljajo;
(f) splošni uporabnik, ki te snovi kupuje 
ali jih ima namen kupiti, vztraja pri 
plačilu v gotovini.

Or. en

Predlog spremembe 38
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Gospodarski subjekt, ki omogoči dostop 
do snovi ali zmesi splošnemu uporabniku z 
dovoljenjem v skladu z odstavkom 2, 
preveri dovoljenje in vodi evidenco 
pravnih poslov.

5. Gospodarski subjekt, ki omogoči dostop 
do snovi ali zmesi splošnemu uporabniku z 
dovoljenjem v skladu z odstavkom 2, 
preveri dovoljenje in vodi evidenco 
pravnih poslov. Če obstaja razlog za sum, 
da so izdana dovoljenja ponarejena, 
gospodarski subjekt obvesti pristojne 
organe zadevne države članice in o tem 
ustrezno poroča tem organom in drugim 
pristojnim organom pregona. Če okoliščin 
ni mogoče pojasniti, je gospodarski 
subjekt zavezan zavrniti načrtovani pravni 
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posel. Dolžnost trgovine na drobno je 
zagotoviti, da so gospodarski subjekti, ki 
bi lahko imeli opraviti s pravnimi posli s 
predhodnimi sestavinami, ustrezno 
usposobljeni in obveščeni o grožnjah ter 
da prek ocene tveganj dejansko spoznajo 
možne nevarnosti. Pristojni nacionalni 
organi morajo zagotoviti izvajanje določb 
iz tega odstavka in si po možnosti 
prizadevati za sodni pregon tistih 
gospodarskih subjektov, ki ne spoštujejo 
določb te uredbe in s tem izkazujejo 
malomarnost v zvezi z varnostnimi in 
varovalnimi značilnostmi pravnih poslov s 
predhodnimi sestavinami za eksplozive.

Or. en

Predlog spremembe 39
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Gospodarski subjekt, ki omogoči dostop 
do snovi ali zmesi splošnemu uporabniku z 
dovoljenjem v skladu z odstavkom 2, 
preveri dovoljenje in vodi evidenco 
pravnih poslov.

5. Gospodarski subjekt, ki omogoči dostop 
do snovi ali zmesi splošnemu uporabniku z 
dovoljenjem v skladu z odstavkom 2, 
preveri dovoljenje in vodi evidenco 
pravnih poslov. Države članice 
zagotavljajo malim in srednje velikim 
podjetjem vso potrebno pomoč pri 
izpolnjevanju teh zahtev glede preverjanja 
dovoljenj in vodenja evidenc

Or. en

Predlog spremembe 40
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi pravila za 
izdajo dovoljenja iz člena 4(2). Pri presoji 
vloge za izdajo dovoljenja pristojni organ 
države članice upošteva zlasti zakonitost 
nameravane uporabe snovi. Vloga za 
izdajo dovoljenja se zavrne, če obstaja 
utemeljeni sum o nezakonitosti 
nameravane uporabe.

črtano

2. Pristojni organ lahko omeji veljavnost 
dovoljenja na obdobje, ki ni daljše od treh 
let, ali imetniku dovoljenja naloži, da v 
rednih časovnih razmikih, ki niso daljši 
od treh let, dokaže, da še vedno izpolnjuje 
pogoje, pod katerimi je bilo dovoljenje 
izdano. V dovoljenju so navedene zadevne 
snovi.
3. Pristojni organi lahko od vlagateljev 
vloge za izdajo dovoljenja zahtevajo 
plačilo taks za izdajo dovoljenja. Takšne 
takse ne presegajo stroškov obravnave 
vloge.
4. Pristojni organ lahko dovoljenje 
začasno odvzame ali prekliče, če obstaja 
utemeljeni sum, da pogoji, pod katerimi je 
bilo dovoljenje izdano, niso več izpolnjeni.
5. Pritožbe zoper katero koli odločitev 
pristojnega organa in spore glede 
izpolnjevanja pogojev za dovoljenje 
obravnava ustrezni organ, ki je po 
nacionalni zakonodaji za to pristojen.

Or. fr

Obrazložitev

Odstranitev sistema dovoljenj, ki jih izdajajo javni organi.

Predlog spremembe 41
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi pravila za 
izdajo dovoljenja iz člena 4(2). Pri presoji 
vloge za izdajo dovoljenja pristojni organ 
države članice upošteva zlasti zakonitost 
nameravane uporabe snovi. Vloga za 
izdajo dovoljenja se zavrne, če obstaja 
utemeljeni sum o nezakonitosti 
nameravane uporabe.

1. Vsaka država članica določi v skladu s 
smernicami Unije iz odstavka 1a pravila 
za izdajo dovoljenja iz člena 4(2). Pri 
presoji vloge za izdajo dovoljenja pristojni 
organ države članice upošteva zlasti 
zakonitost nameravane uporabe snovi. 
Vloga za izdajo dovoljenja se zavrne, če 
obstaja utemeljeni sum o nezakonitosti 
nameravane uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 42
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija po posvetu s stalnim 
odborom za predhodne sestavine določi 
smernice Unije za pogoje, ki morajo 
veljati za dejavnosti izdaje dovoljenj na 
nacionalni ravni. V teh smernicah mora 
določiti tehnične podrobnosti dovoljenj, 
da omogoči njihovo vzajemno priznavanje 
v vseh državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 43
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Vsaka država članica ustanovi ali 
imenuje organ, odgovoren za izdajo 
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dovoljenj splošni javnosti. Ta organ 
prevzame tudi odgovornost za izvajanje 
akcijskega načrta za krepitev kemične, 
biološke, radiološke in jedrske varnosti v 
Evropski uniji ter nadzor nad njegovim 
izvajanjem.

Or. en

Predlog spremembe 44
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ lahko dovoljenje začasno 
odvzame ali prekliče, če obstaja utemeljeni 
sum, da pogoji, pod katerimi je bilo 
dovoljenje izdano, niso več izpolnjeni.

4. Pristojni organ lahko dovoljenje začasno 
odvzame ali prekliče, če obstaja sum, da 
pogoji, pod katerimi je bilo dovoljenje 
izdano, niso več izpolnjeni.

Or. en

Predlog spremembe 45
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Organ, ki izdaja dovoljenja, zagotovi, 
da se ves čas spoštujejo temeljne pravice 
posameznikov, ki zaprosijo za dovoljenje, 
zlasti njihova pravica, da niso 
zapostavljeni zaradi rase, spola, verskega 
prepričanja, spolne usmerjenosti ali 
starosti.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročanje o sumljivih pravnih poslih in 
tatvinah

Poročanje o sumljivih pravnih poslih, 
izginotjih in tatvinah

Or. fr

Predlog spremembe 47
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. O sumljivih pravnih poslih s snovmi na 
seznamih v prilogah ali zmesmi iz teh 
snovi se poroča v skladu s tem členom.

1. O sumljivih pravnih poslih s snovmi, 
naštetimi v prilogi, ali zmesmi iz teh snovi 
se poroča v skladu s tem členom.

Or. fr

Predlog spremembe 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica za poročanje o 
sumljivih pravnih poslih vzpostavi 
nacionalno kontaktno točko z jasno 
določeno telefonsko številko in naslovom 
elektronske pošte.

2. Vsaka država članica za poročanje o 
sumljivih pravnih poslih vzpostavi 
nacionalno kontaktno točko z jasno 
določeno telefonsko številko in naslovom 
elektronske pošte. Na teh kontaktnih 
točkah je zaposleno osebje organa 
pregona.

Or. en
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Predlog spremembe 49
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica za poročanje o 
sumljivih pravnih poslih vzpostavi 
nacionalno kontaktno točko z jasno 
določeno telefonsko številko in naslovom 
elektronske pošte.

2. Države članice sprejmejo tudi 
zakonodajo, v kateri so podrobno določeni 
postopki, ki jih je treba uporabiti v 
primeru poročanja o sumljivih pravnih 
poslih. Vsaka država članica za poročanje 
o sumljivih pravnih poslih vzpostavi 
nacionalno kontaktno točko z jasno 
določeno telefonsko številko in naslovom 
elektronske pošte.

Or. en

Predlog spremembe 50
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica za poročanje o 
sumljivih pravnih poslih vzpostavi 
nacionalno kontaktno točko z jasno 
določeno telefonsko številko in naslovom 
elektronske pošte.

2. Vsaka država članica za poročanje o 
sumljivih pravnih poslih vzpostavi 
nacionalno kontaktno točko z jasno 
določeno telefonsko številko in naslovom 
elektronske pošte. Za nacionalno 
kontaktno točko je lahko imenovan le 
organ kazenskega pregona.

Or. lt

Predlog spremembe 51
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Gospodarski subjekti, ki utemeljeno 
sumijo, da je predlagani pravni posel v 
zvezi z eno ali več snovi na seznamih v
prilogah ali zmesmi iz teh snovi sumljivi 
pravni posel, o tem (po možnosti tudi o 
identiteti stranke) brez odlašanja poročajo 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je bila dana ponudba za sklenitev 
pravnega posla.

3. Gospodarski subjekti, ki utemeljeno 
sumijo, da je predlagani pravni posel v 
zvezi z eno ali več snovmi, naštetimi v 
prilogi, ali zmesmi iz teh snovi sumljivi 
pravni posel, o tem (po možnosti tudi o 
identiteti stranke) brez odlašanja poročajo 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je bila dana ponudba za sklenitev 
pravnega posla.

Or. fr

Predlog spremembe 52
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Gospodarski subjekti, ki utemeljeno 
sumijo, da je predlagani pravni posel v 
zvezi z eno ali več snovi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz teh snovi sumljivi 
pravni posel, o tem (po možnosti tudi o 
identiteti stranke) brez odlašanja poročajo 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je bila dana ponudba za sklenitev 
pravnega posla.

3. Gospodarski subjekti, ki utemeljeno 
sumijo, da je predlagani pravni posel v 
zvezi z eno ali več snovi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz teh snovi sumljivi 
pravni posel, o tem (po možnosti tudi o 
identiteti stranke) brez odlašanja poročajo 
pristojnim nacionalnim organom (in sicer 
organu, ki izdaja dovoljenja, in organom 
pregona) ter nacionalni kontaktni točki 
države članice, v kateri je bila dana 
ponudba za sklenitev pravnega posla.

Or. en

Predlog spremembe 53
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Gospodarski subjekti, ki utemeljeno 
sumijo, da je predlagani pravni posel v 
zvezi z eno ali več snovi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz teh snovi sumljivi 
pravni posel, o tem (po možnosti tudi o 
identiteti stranke) brez odlašanja poročajo 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je bila dana ponudba za sklenitev 
pravnega posla.

3. Gospodarski subjekti, ki utemeljeno 
sumijo, da je predlagani pravni posel v 
zvezi z eno ali več snovi na seznamih v 
prilogah ali zmesmi iz teh snovi sumljivi 
pravni posel zaradi svoje količine, 
koncentracije, pogostosti, načina plačila 
ali katere koli druge nenavadne 
okoliščine, o tem (po možnosti tudi o 
identiteti stranke) pravočasno in v skladu s 
svojimi logističnimi zmogljivostmi
poročajo nacionalni kontaktni točki države 
članice, v kateri je bila dana ponudba za 
sklenitev pravnega posla.

Or. en

Predlog spremembe 54
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Gospodarski subjekti poročajo o 
katerem koli drugem sumljivem pravnem 
poslu v zvezi s snovjo, ki ni na seznamu, 
in zmesmi iz takšnih snovi.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 55
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Gospodarski subjekti poročajo o 
katerem koli drugem sumljivem pravnem 

črtano
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poslu v zvezi s snovjo, ki ni na seznamu, 
in zmesmi iz takšnih snovi.

Or. en

Predlog spremembe 56
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Gospodarski subjekti poročajo o katerem 
koli drugem sumljivem pravnem poslu v 
zvezi s snovjo, ki ni na seznamu, in 
zmesmi iz takšnih snovi.

4. Gospodarski subjekti poročajo o katerem 
koli drugem sumljivem pravnem poslu v 
zvezi s snovjo, ki ni na seznamu, in 
zmesmi iz takšnih snovi v skladu z 
opredelitvijo sumljivega pravnega posla, 
določeno v tej uredbi, in tudi v skladu s 
predpisi, ki na nacionalni ravni veljajo za 
postopke v primeru sumljivega pravnega 
posla.

Or. en

Predlog spremembe 57
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Gospodarski subjekti poročajo tudi o 
opaznih krajah snovi na seznamih v 
prilogah in zmesi iz teh snovi, in sicer 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje 
tatvine.

5. Gospodarski subjekti poročajo tudi o 
krajah ali večjih izginotjih snovi, naštetih
v prilogi, in zmesi iz teh snovi, in sicer 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je prišlo do kraje ali izginotja.

Or. fr
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Obrazložitev

Predlagano je, da bi bilo treba poleg kraj prijaviti tudi izginotje snovi. Lahko se namreč 
zgodi, da gospodarski subjekt nekaj časa, bodisi manj ali več, snovi ne najde, čeprav ne sumi, 
da je šlo za krajo.

Predlog spremembe 58
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Gospodarski subjekti poročajo tudi o 
opaznih krajah snovi na seznamih v 
prilogah in zmesi iz teh snovi, in sicer 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje 
tatvine.

5. Gospodarski subjekti poročajo tudi o 
vseh krajah snovi na seznamih v prilogah 
in zmesi iz teh snovi, in sicer nacionalni 
kontaktni točki države članice, v kateri je 
bilo storjeno kaznivo dejanje tatvine.

Or. en

Predlog spremembe 59
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Nacionalna kontaktna točka v skladu 
s členom 7 na varnem mestu in pod 
oznako zaupno hrani prejete informacije 
o sumljivih pravnih poslih, ki jih lahko 
razkrije le na zahtevo pristojnega organa 
kazenskega pregona, ki preiskuje 
domnevne teroristične dejavnosti ali kako 
drugo kaznivo uporabo predhodnih 
sestavin za eksplozive.
Informacije se lahko uporabi le v namene, 
navedene v prvem odstavku.

Or. lt
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Predlog spremembe 60
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija za lažje sodelovanje med 
pristojnimi organi in gospodarskimi 
subjekti, zlasti glede snovi, ki jih ni na 
seznamu, po posvetovanju s stalnim 
odborom za predhodne sestavine pripravi 
in posodablja usmeritve v pomoč dobavni 
verigi za kemikalije. V usmeritvah se 
zagotovijo zlasti:

6. Komisija za lažje sodelovanje med 
pristojnimi organi in gospodarskimi 
subjekti po posvetovanju s stalnim 
odborom za predhodne sestavine pripravi 
in posodablja usmeritve v pomoč dobavni 
verigi za kemikalije. V usmeritvah se 
zagotovijo zlasti:

a) informacije, kako prepoznati sumljive 
pravne posle in o njih poročati;

a) informacije, kako prepoznati sumljive 
pravne posle in tatvine ali večja izginotja 
ter o njih poročati;

b) redno dopolnjeni popis snovi, ki jih ni 
na seznamu, s čimer se dobavni verigi 
omogoča, da prostovoljno spremlja 
trgovanje s takimi snovmi;
c) druge informacije, ki bi se lahko štele za
koristne.

b) druge informacije ali priporočila, ki bi  
lahko bila koristna.

Or. fr

Obrazložitev

Koristno bi bilo pojasniti besedilo in predpostavke o obsegu zahteve po poročanju. Zaradi 
tega se predlaga črtanje nejasnega pojma „snovi, ki jih ni na seznamu”. Snovi so bodisi 
predhodne sestavine za eksplozive in so torej nevarne in morajo zanje veljati predpisi iz 
osnutka uredbe, ali pa to niso, pri čemer zanje niso potrebni posebni predpisi.

Predlog spremembe 61
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) redno dopolnjeni popis snovi, ki jih ni 
na seznamu, s čimer se dobavni verigi 
omogoča, da prostovoljno spremlja 
trgovanje s takimi snovmi;

(b) redno dopolnjeni popis snovi, ki jih ni 
na seznamu, s čimer se dobavni verigi 
omogoča, da spremlja trgovanje s takimi 
snovmi;

Or. en

Predlog spremembe 62
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Pristojni organi držav članic zagotovijo, 
da se usmeritve iz odstavka 6 in popis 
snovi, ki jih ni na seznamu, redno
razpošiljajo na način, ki se pristojnim 
organom zdi primeren v skladu s cilji 
usmeritev.

7. Pristojni organi držav članic zagotovijo, 
da se usmeritve iz odstavka 6 redno 
razpošiljajo na način, ki se pristojnim 
organom zdi primeren v skladu s cilji 
usmeritev.

Or. fr

Predlog spremembe 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Poročanje po tem členu je omejeno na 
ime, številko dovoljenja, kupljene izdelke, 
obseg pravnega posla in način plačila ter 
razloge za sum in obdobje največ dveh let, 
razen če je sumljivi pravni posel privedel 
do preiskave, ki še traja. Obdelava 
osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali 
etnično poreklo, politična mnenja, verska 
ali filozofska prepričanja, pripadnost 
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sindikatu, ter podatkov v zvezi z zdravjem 
ali spolnim življenjem je prepovedana.

Or. en

Predlog spremembe 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES.
Vsaka država članica zlasti zagotovi, da se 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
izdajo dovoljenja v skladu s členoma 4 in 5 
te uredbe, in poročanje o sumljivih pravnih 
poslih v skladu s členom 6 te Uredbe 
izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES. 
Vsaka država članica zlasti zagotovi, da se 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
izdajo dovoljenja v skladu s členoma 4 in 5 
te uredbe, in poročanje o sumljivih pravnih 
poslih v skladu s členom 6 te Uredbe 
izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Smernice, vsebovane v odločitvah o 
izvedbi iz členov 5(6) in 6(6), zagotavljajo, 
da:
– se informacije razkrivajo samo 
pristojnim organom pregona za namene 
preiskave terorističnih dejavnosti ali 
druge domnevne kaznive zlorabe 
predhodnih sestavin za eksplozive;
– organ, ki izdaja dovoljenja, obvesti 
imetnika dovoljenja o tem, da bodo 
nakupi posneti in se lahko o njih poroča, 
če se bodo zdeli sumljivi;
– se zagotovi jasna in nedvoumna 
opredelitev sumljivega pravnega posla in 
meril za njihovo prepoznavanje;
– se zagotovi varnost podatkov;
– so podatki dostopni samo, če je 
seznanitev z njimi nujna, in se seznam 
prejemnikov objavi;
– imajo posamezniki, na katere se podatki 
nanašajo, po potrebi pravico do vpogleda, 
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popravka ali izbrisa in da so predvidena 
pravna sredstva.
Pred izdelavo teh smernic se je treba 
posvetovati z Evropskim nadzornikom za 
varstvo podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 65
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES.
Vsaka država članica zlasti zagotovi, da se 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
izdajo dovoljenja v skladu s členoma 4 in 
5 te uredbe, in poročanje o sumljivih 
pravnih poslih v skladu s členom 6 te 
Uredbe izvajata v skladu z 
Direktivo 95/46/ES.

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES.
Vsaka država članica zlasti zagotovi, da se 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
zabeležbo poslov v skladu s členom 4 te 
uredbe, in poročanje o sumljivih pravnih 
poslih v skladu s členom 6 te Uredbe 
izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Zamenjava sistema za izdajo dovoljenj s sistemom za zabeležbo poslov.

Predlog spremembe 66
Cornelis de Jong

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES. 
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Vsaka država članica zlasti zagotovi, da se 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
izdajo dovoljenja v skladu s členoma 4 in 5 
te uredbe, in poročanje o sumljivih pravnih 
poslih v skladu s členom 6 te Uredbe 
izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Vsaka država članica zlasti zagotovi, da so 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
izdajo dovoljenja v skladu s členoma 4 in 5 
te uredbe, in poročanje o sumljivih pravnih 
poslih v skladu s členom 6 te Uredbe 
izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES in s 
splošnimi podatkovnovarstvenimi načeli 
zmanjšanja količine podatkov, omejitve 
namena, subsidiarnosti, sorazmernosti in 
nujnosti ter z zahtevo, da je treba 
spoštovati pravico posameznika, na 
katerega se podatki nanašajo, da ima 
vpogled vanje, jih popravlja ali izbriše.

Or. en

Predlog spremembe 67
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES. 
Vsaka država članica zlasti zagotovi, da se 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
izdajo dovoljenja v skladu s členoma 4 in 5 
te uredbe, in poročanje o sumljivih pravnih 
poslih v skladu s členom 6 te Uredbe 
izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES.

Vsaka država članica zagotovi, da je 
obdelava osebnih podatkov pri izvajanju te 
uredbe v skladu z Direktivo 95/46/ES. 
Vsaka država članica zlasti zagotovi, da se 
obdelava osebnih podatkov, potrebnih za 
izdajo dovoljenja v skladu s členoma 4 in 5 
te uredbe, in poročanje o sumljivih pravnih 
poslih v skladu s členom 6 te Uredbe 
izvajata v skladu z Direktivo 95/46/ES.
Posebne kategorije podatkov je 
prepovedano zbirati in obdelovati.

Or. lt

Predlog spremembe 68
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprememba prilog Sprememba priloge

Or. fr

Predlog spremembe 69
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko zaradi upoštevanja 
dogajanja na področju zlorabe kemičnih 
snovi kot predhodnih sestavin za 
eksplozive ali na podlagi raziskav in 
preskušanj sprejme spremembe prilog z 
delegiranimi akti v skladu s členi 10, 11 in 
12. V nujnih primerih, zlasti pri nenadni 
spremembi ocene tveganja glede zlorabe 
kemičnih snovi za izdelavo doma 
narejenih eksplozivov, se uporabi člen 13.

Komisija je zaradi upoštevanja dogajanja 
na področju zlorabe kemičnih snovi kot 
predhodnih sestavin za eksplozive ali na 
podlagi raziskav in preskušanj pristojna, 
da sprejme delegirane akte v skladu s 
členom 10 o spremembah priloge k tej 
Uredbi.

Or. fr

Obrazložitev

Uporaba skupnega dogovora med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 70
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nujnih primerih, zlasti pri nenadni 
spremembi ocene tveganja glede zlorabe 
kemičnih snovi za izdelavo doma 
narejenih eksplozivov, se za delegirane 
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akte, sprejete v skladu s tem členom, 
uporabi postopek iz člena 13.

Or. fr

Predlog spremembe 71
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 9 podeli za 
nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena.

2. Pooblastilo iz člena 9 se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od ...*.

3. Evropski parlament ali Svet lahko 
prenos pooblastila iz člena 9 kadar koli 
prekličeta. S sklepom o preklicu 
pooblastilo preneha veljati. Preklic začne 
veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na dan, ki je določen v 
sklepu o preklicu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

3. Pooblastila za sprejetje delegiranih 
aktov se podelijo Komisiji pod pogoji iz 
členov 11 in 12.

4. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 9, začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet ne nasprotujeta v roku 
dveh mesecev od dneva, ko jima je bilo 
poslano uradno obvestilo o njem, ali če 
sta pred iztekom navedenega roka 
Evropski parlament in Svet Komisijo 
obvestila, da mu ne bosta nasprotovala.
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.
* UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. fr
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Predlog spremembe 72
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 9.

črtano

2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
času pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo 
preklicano, ter razloge za preklic.
3. S sklepom o preklicu pooblastila 
preneha veljati pooblastilo, določeno v 
navedenem sklepu. Sklep začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je naveden v 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 73
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata zoper delegirane akte v dveh 
mesecih od datuma obvestila. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se to 
obdobje podaljša za en mesec.

črtano

2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
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Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na dan, ki je določen v njem.
3. Delegirani akt se lahko objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati pred koncem navedenega obdobja, 
če sta Evropski parlament in Svet 
obvestila Komisijo, da ne nameravata 
ugovarjati..
4. Če Evropski parlament ali Svet vloži 
ugovor zoper delegirani akt, ta akt ne 
začne veljati. Institucija, ki ugovarja zoper 
delegirani akt, svojo odločitev utemelji.

Or. fr

Predlog spremembe 74
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament in Svet lahko zoper 
delegirani akt ugovarjata v šestih tednih od 
dne uradnega obvestila. V navedenem 
primeru se akt preneha uporabljati.
Institucija, ki ugovarja zoper delegirani 
akt, svojo odločitev utemelji.

2. Evropski parlament ali Svet lahko zoper 
delegirani akt ugovarjata v skladu s 
postopkom iz člena 10(5). Komisija, potem 
ko jo Evropski parlament ali Svet obvesti, 
da aktu nasprotuje, slednjega nemudoma 
razveljavi.

Or. fr

Obrazložitev

Uporaba skupnega dogovora med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 75
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Člen 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15
Prehodne določbe

črtano

Splošni uporabniki lahko posedujejo in 
uporabljajo snovi na seznamu v Prilogi I 
ali zmesi navedenih snovi nad mejnimi 
vrednostmi koncentracije, določenimi v 
Prilogi I, do [36 mesecev po sprejetju].

Or. fr

Obrazložitev

Prehodna določba nima več smisla, če je, kot je predlagano, ukinjen sistem dovoljenj. Poleg 
tega se je mogoče vprašati, kakšne bi bile posledice, če bi potekel predvideni rok 36 mesecev:
Ali morajo splošni uporabniki prijaviti snovi (in komu)? Ali morajo prositi za dovoljenje? Ali 
bi javni organi pred začetkom veljavnosti te uredbe resnično preverili, če imajo fizične osebe 
v lasti snovi brez dovoljenja?

Predlog spremembe 76
Jan Mulder

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled te uredbe se izvede [5 let od 
sprejetja].

Pregled te uredbe se izvede [4 leta od 
sprejetja].

Or. en

Predlog spremembe 77
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pregled te uredbe se izvede [5 let od 
sprejetja].

Pregled te uredbe se izvede ...*. Pri 
pregledu bi bilo treba oceniti učinkovitost 
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te uredbe in posledice, ki jih ima za 
temeljne pravice.

 UL, vstavite datum: 5 5 let po datumu 
sprejetja te uredbe.

Or. lt

Predlog spremembe 78
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ime snovi in 
karakteristična 
številka po 
mednarodnem 
seznamu Službe 
za izmenjavo 
kemijskih 
izvlečkov (CAS 
RN)

Najnižja možna 
vrednost

Oznaka 
kombinirane 
nomenklature 
(KN) za 
posamezno 
kemijsko 
določeno zmes, ki 
izpolnjuje pogoje 
iz opombe 1 
Poglavja 28 KN 
(glej Uredbo (ES) 
št. 948/2009 z 
dne 30. septembra 
2009 (UL L 287, 
31.10.2009))

Oznaka 
kombinirane 
nomenklature 
(KN) za zmes ali 
pripravek brez 
sestavin (npr. 
živo srebro, 
dragocene ali 
redke kovine ali 
radioaktivne 
snovi), ki bi 
pomenile 
klasifikacijo na 
podlagi druge 
oznake KN (glej 
Uredbo (ES) št. 
948/2009 z dne 
30. septembra 
2009 (UL L 287, 
31.10.2009))

vodikov peroksid 
(CAS RN 7722-
84-1)

12 % w/w 2847 00 00 3824 90 97

nitrometan (CAS 
RN 75-52-5) 30 % w/w 2904 20 00 3824 90 97

dušikova kislina 
(CAS RN 7697- 3 % w/w 2808 00 00 3824 90 97
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37-2)
kalijev klorat 
(CAS RN 3811-
04-9)

40 % w/w 2829 19 00 3824 90 97

kalijev perklorat 
(CAS RN 7778-
74-7)

40 % w/w 2829 90 10 3824 90 97

natrijev klorat 
(CAS RN 7775-
09-9)

40 % w/w 2829 11 00 3824 90 97

natrijev perklorat 
(CAS RN 7601-
89-0)

40 % w/w 2829 90 10 3824 90 97

amonijev nitrat 
(CAS RN 6484-
52-2)

16 masnih % 
dušika v obliki 
amonijevega 
nitrata

3102 30 10 (v 
vodni raztopini) 
3102 30 90 
(drugo)

3824 90 97

Predlog spremembe

Ime snovi in 
karakteristična 
številka po 
mednarodnem 
seznamu Službe 
za izmenjavo 
kemijskih 
izvlečkov (CAS 
RN)

Oznaka 
kombinirane 
nomenklature 
(KN) za 
posamezno 
kemijsko spojino, 
ki izpolnjuje 
pogoje iz opombe 
1 Poglavja 28 
oziroma 29 KN 
(glej Uredbo (ES) 
št. 948/2009 z 
dne 30. septembra 
2009 (UL L 287, 
31.10.2009))

Oznaka 
kombinirane 
nomenklature 
(KN) za zmes ali 
pripravek brez 
sestavin (npr. 
živo srebro, 
dragocene ali 
redke kovine ali 
radioaktivne 
snovi), ki bi 
pomenile 
klasifikacijo na 
podlagi druge 
oznake KN (glej 
Uredbo (ES) št. 
948/2009 z dne 
30. septembra 
2009 (UL L 287, 
31.10.2009))

odikov peroksid 
(CAS RN 7722-
84-1), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad 12 % w/w

2847 00 00 3824 90 97
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nitrometan (CAS 
RN 75-52-5), 
kadar je njegova 
najnižja možna 
vrednost nad
20 % vol/vol

2904 20 00 3824 90 97

dušikova kislina 
(CAS RN 7697-
37-2), kadar je 
njena najnižja 
možna vrednost 
nad
3 % w/w

2808 00 00 3824 90 97

kalijev klorat 
(CAS RN 3811-
04-9), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad
40 % w/w  

2829 19 00 3824 90 97

kalijev perklorat 
(CAS RN 7778-
74-7), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad
40 % w/w

2829 90 10 3824 90 97

natrijev perklorat 
(CAS RN 7601-
89-0), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad
40 % w/w

2829 90 10 3824 90 97

monijev nitrat 
(CAS RN 6484-
52-2), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad
16 masnih % 
dušika v obliki 
amonijevega 
nitrata

3102 30 10 (v 
vodni 
raztopini)3102 30 
90 (drugo)

3824 90 97

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

žveplova kislina 
(CAS RN 7664- 2807 00 10 3824 90 97
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93-9), kadar je 
njena najnižja 
možna vrednost 
nad 30 % w/w
aceton (CAS RN 
67-64-1), kadar 
je njegova 
najnižja možna 
vrednost nad 95 
% w/w

2914 11 00 3824 90 97

kalijev nitrat 
(CAS RN 7757-
79-1), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad 5 masnih % 
dušika v obliki 
kalijevega nitrata

2834 21 00 3824 90 97

natrijev nitrat 
(CAS RN 7631-
99-4), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad 5 masnih % 
dušika v obliki 
natrijevega 
nitrata

3102 50 10 
(naravni)
3102 50 90 
(razen 
naravnega)

3824 90 97
3824 90 97

kalcijev nitrat 
(CAS RN 10124-
37-5), kadar je 
njegova najnižja 
možna vrednost 
nad 5 masnih % 
dušika v obliki 
kalcijevega 
nitrata

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr
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Obrazložitev

Il est proposé d’établir une seule liste de substances, afin d’unifier le régime juridique qui 
leur est applicable. En effet, l’établissement de deux listes distinctes de substances, soumises 
à deux régimes juridiques différents (autorisation d’une part, siganlement des transactions 
suspectes d’autre part), n’a pas de fondement scientifique. Les substances de l’annexe II du 
projet de la Commission sont aussi dangereuses que celles de l’annexe I.

L’héxamine est un excellent exemple car c’est un précurseur commun à plusieurs explosifs 
artisanaux. Il a été démontré expérimentalement  qu’il n’y avait pas qu’en combinaison avec 
l’acétone que cette substance pouvait conduire à des explosifs. Or le projet de règlement 
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.

Predlog spremembe 79
Véronique Mathieu

Predlog uredbe
Priloga 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga II
Samostojne snovi ali snovi v zmeseh, o sumljivih poslih s katerimi se poroča
Oznaka kombinirane
nomenklature (KN) za 
posamezno kemijsko 
določeno zmes, ki 
izpolnjuje pogoje iz 
opombe 1 Poglavja 28, 
opombe 1 Poglavja 29 ali 
opombe 1(b) Poglavja 31 
KN (glej Uredbo (ES) št. 
948/2009 z dne 30.
septembra 2009 (UL L 
287, 31.10.2009))

Oznaka kombinirane 
nomenklature (KN) za 
posamezno kemijsko 
določeno zmes, ki 
izpolnjuje pogoje iz 
opombe 1 Poglavja 28, 
opombe 1 Poglavja 29 ali 
opombe 1(b) Poglavja 31 
KN (glej Uredbo (ES) št. 
948/2009 z dne 30.
septembra 2009 (UL L 
287, 31.10.2009))

Oznaka kombinirane 
nomenklature (KN) za 
zmesi ali pripravke brez 
sestavin (npr. živo srebro, 
dragocene ali redke 
kovine ali radioaktivne 
snovi), ki bi pomenile 
klasifikacijo na podlagi 
druge oznake KN (glej 
Uredbo (ES) št. 948/2009 
z dne 30. septembra 2009 
(UL L 287, 31.10.2009))

heksamin (CAS RN 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

žveplova kislina (CAS 
RN 7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

aceton (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97
kalijev nitrat (CAS 
RN 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97
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natrijev nitrat (CAS 
RN 7631-99-4)

3102 50 10 (naravni)
3102 50 90 (razen 
naravnega)

3824 90 97
3824 90 97

kalcijev nitrat (CAS 
RN 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

kalcijev amonijev nitrat 
(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Predlog spremembe

črtano

Or. fr


