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Ändringsförslag 9
Juozas Imbrasas

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Ständiga kommittén för prekursorer, 
som kommissionen inrättade 2008, 
identifierade olika sprängämnesprekursorer 
som kan komma att användas vid 
terroristattacker och rekommenderade 
lämpliga åtgärder på unionsnivå.

(2) Ständiga kommittén för prekursorer, 
som kommissionen inrättade 2008, 
identifierade olika sprängämnesprekursorer 
som kan komma att användas vid 
terroristattacker och andra brottsliga 
handlingar och rekommenderade lämpliga 
åtgärder på unionsnivå.

Or. lt

Ändringsförslag 10
Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) CBRN-handlingsplanen från 2010 
om ökad kemisk, biologisk, radiologisk 
och nukleär säkerhet i EU ger en grund 
på vilken principerna om solidaritet och 
samarbete mellan medlemsstaterna bör 
tillämpas och tillhandahåller de verktyg 
som bör användas för den praktiska 
samordningen, i fråga om alla 
CBRN-ämnen. Följaktligen bör denna 
förordning stå i överensstämmelse med 
avsnittet om kemikalier i 
handlingsplanen.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eftersom varje ändring av ett direktiv 
och dess bilagor kräver nationellt 
införlivande i 27 medlemsstater och 
eftersom alla ekonomiska aktörer bör 
omfattas av samma regler, är det 
lämpligare att använda en förordning som 
rättsligt instrument för att reglera 
saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.

(5) Eftersom varje ändring av ett direktiv 
och dess bilagor kräver nationellt 
införlivande i 27 medlemsstater och 
eftersom alla ekonomiska aktörer bör 
omfattas av samma regler, är det 
lämpligare att använda en förordning som 
rättsligt instrument för att reglera 
transaktioner som rör 
sprängämnesprekursorer.

Or. fr

Motivering

Det handlar inte om att reglera användningen av sprängämnesprekursorer, utan om att 
reglera transaktioner med dem.

Ändringsförslag 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Tillståndssystemet och skyldigheten 
att rapportera misstänkta transaktioner 
bör göra det möjligt för de ekonomiska 
aktörerna att fortsätta att handla med alla 
prekursorer, och därmed begränsas 
konsekvenserna för näringsfriheten.

Or. en

Ändringsförslag 13
Véronique Mathieu
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Hemmagjorda sprängämnens 
tillförlitlighet och sprängstyrka bör 
minskas genom fastställande av 
gränsvärden för högsta tillåtna 
koncentrationer av vissa ämnen. Om 
sådana ämnen har koncentrationer som 
överstiger gränsvärdena bör allmänheten 
få använda dem endast om de har 
tillstånd till det. Sådana ämnen bör endast 
tillhandahållas personer som har ett 
sådant tillstånd.

utgår

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Om man begränsar försäljningen av 
kemikalier med koncentrationer som 
överstiger gränsvärdena, till användare 
som kan bevisa att de har ett legitimt 



PE469.861v01-00 6/47 AM\873814SV.doc

SV

behov av kemikalien i fråga, bör det leda 
till ökad säkerhet inom saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer.

Or. en

Ändringsförslag 15
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Eftersom det vore oproportionerligt att 
förbjuda användningen av 
sprängämnesprekursorer i yrkesmässig 
verksamhet bör åtgärder som avser import, 
saluföring och användning av dessa 
sprängämnesprekursorer endast gälla 
allmänheten.

(7) Eftersom det vore oproportionerligt att 
förbjuda saluföringen och användningen 
av sprängämnesprekursorer bör åtgärder 
vidtas för att öka säkerheten i hela 
leveranskedjan. Målen för denna 
förordning skulle nämligen inte kunna 
uppnås fullt ut genom åtgärder som 
enbart tillämpas på slutanvändarna av 
dessa ämnen.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 16
Juozas Imbrasas
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det är inte tekniskt genomförbart att 
fastställa gränsvärden för 
koncentrationsnivåer för hexamin som 
ingår i bränsletabletter. Man bör besluta 
om åtgärder för att underlätta 
rapporteringen av misstänkta transaktioner 
i detaljhandelsledet med hexaminbaserade 
bränsletabletter och andra prekursorer som 
det inte finns säkra och lämpliga alternativ 
för.

(8) Det är inte tekniskt genomförbart att 
fastställa gränsvärden för 
koncentrationsnivåer för hexamin som 
ingår i bränsletabletter. Man bör besluta 
om åtgärder för att underlätta 
rapporteringen av stölder eller misstänkta 
transaktioner i detaljhandelsledet med 
hexaminbaserade bränsletabletter och 
andra prekursorer som det inte finns säkra 
och lämpliga alternativ för.

Or. lt

Ändringsförslag 17
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Av förenklingsskäl bör de befintliga 
bestämmelserna om ammoniumnitrat tas 
in i denna förordning, medan punkterna 2 
och 3 i post 58 i bilaga XVII till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (REACH) 
bör utgå.

utgår

Or. fr

Motivering

Samordning med Reach-förordningen.

Ändringsförslag 18
Véronique Mathieu



PE469.861v01-00 8/47 AM\873814SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Denna förordning kräver att 
personuppgifter behandlas och även 
lämnas ut till tredje man i fall av 
misstänkta transaktioner. Detta medför ett 
allvarligt ingrepp i den grundläggande 
rätten till skydd för privatlivet och skydd 
för personuppgifter. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av 
den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter reglerar medlemsstaternas 
behandling av personuppgifter inom ramen 
för denna förordning. Det bör följaktligen 
ses till att den grundläggande rätten till 
skydd för personuppgifter för personer 
vilkas personuppgifter behandlas genom 
tillämpning av bestämmelserna i denna 
förordning säkerställs på vederbörligt sätt;
detta gäller särskilt behandlingen av 
personuppgifter i samband med beviljandet 
av tillstånd och rapportering av 
transaktioner som anses vara misstänkta.

(11) Denna förordning kräver att 
personuppgifter behandlas och även 
lämnas ut till tredje man i fall av 
misstänkta transaktioner. Detta medför ett 
allvarligt ingrepp i den grundläggande 
rätten till skydd för privatlivet och skydd 
för personuppgifter. Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av 
den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter reglerar medlemsstaternas 
behandling av personuppgifter inom ramen 
för denna förordning. Det bör följaktligen 
ses till att den grundläggande rätten till 
skydd för personuppgifter för personer 
vilkas personuppgifter behandlas genom 
tillämpning av bestämmelserna i denna 
förordning säkerställs på vederbörligt sätt;
detta gäller särskilt behandlingen av 
personuppgifter i samband med 
registrering av transaktioner och 
rapportering av transaktioner som anses 
vara misstänkta.

Or. fr

Motivering

Systemet med beviljande av tillstånd bör ersättas av ett system där alla transaktioner med 
sprängämnesprekursorer registreras.

Ändringsförslag 19
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Kommissionen bör därför (13) Som svar på den utveckling som skett 
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bemyndigas att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt i syfte 
att ändra bilagorna till denna förordning.

när det gäller missbruk av kemiska 
ämnen som prekursorer för 
sprängämnen, eller på grundval av 
forskning och provning, bör befogenheten
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändringar av bilagan till 
denna förordning. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. fr

Motivering

Tillämpning av samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget 
för användningen av delegerade akter. Då ändamålet är att ha en enda förteckning över 
kemiska ämnen bör det för övrigt inte finnas mer än en bilaga.

Ändringsförslag 20
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Eftersom syftet med denna förordning, 
dvs. att begränsa allmänhetens tillgång
till kemikalier som kan användas för att 
tillverka hemmagjorda sprängämnen, på 
grund av åtgärdens omfattning inte kan 
uppnås i tillräckligt hög grad av 
medlemsstaterna och därför kan uppnås 
bättre på unionsnivå, kan Europeiska 
unionen anta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen går denna 

(14) Eftersom syftet med denna förordning, 
dvs. att övervaka transaktioner som rör 
kemikalier som kan användas för att 
tillverka hemmagjorda sprängämnen i syfte 
att förhindra missbruk av sådana 
kemikalier, på grund av åtgärdens 
omfattning inte kan uppnås i tillräckligt 
hög grad av medlemsstaterna och därför 
kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 
Europeiska unionen anta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen. I enlighet med 
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förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

proportionalitetsprincipen går denna 
förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. fr

Motivering

Förordningen kan visserligen få till följd att icke nödvändig användning av de ämnen som 
förtecknas i bilagan minskar bland allmänheten, men syftet är likväl inte att ”begränsa” 
tillgången till dessa ämnen, som är i allmänt bruk. Det handlar snarare om att sätta upp 
ramar för försäljningen och på så sätt övervaka transaktioner med sådana kemikalier.

Ändringsförslag 21
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för tillhandahållande på marknaden
av ämnen eller blandningar som kan 
missbrukas för olaglig tillverkning av 
sprängämnen, i syfte att begränsa 
allmänhetens tillgång till dessa ämnen 
och blandningar.

I denna förordning fastställs harmoniserade 
regler för tillhandahållande av och kontroll 
och övervakning av transaktioner med 
ämnen eller blandningar som kan 
missbrukas för olaglig tillverkning av 
sprängämnen.

Or. fr

Motivering

Förordningen ska tillämpas på alla slags transaktioner (utförda av såväl allmänheten som 
professionella användare).

Ändringsförslag 22
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning är tillämplig på de 1. Denna förordning är tillämplig på de 
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ämnen som förtecknas i bilagorna och på 
blandningar som innehåller sådana ämnen.

ämnen som förtecknas i bilagan och på 
blandningar som innehåller sådana ämnen.

Or. fr

Motivering

Det finns inget vetenskapligt stöd för att ha två olika förteckningar. Farligheten hos de 
produkter som förtecknas i bilaga II är väl känd, men de tas inte upp bland produkterna i 
bilaga I då det inte har kunnat fastställas någon koncentrationsnivå under vilken de är 
bevisat ofarliga. Eftersom det inte går att förbjuda dem skulle alltså dessa produkter, 
märkligt nog, bli föremål för mindre sträng lagstiftning än produkterna i bilaga I.

Ändringsförslag 23
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ämnen som förtecknas i bilagorna och 
blandningar innehållande sådana ämnen 
som används av försvarsmakten eller de 
brottsbekämpande myndigheterna.

c) ämnen som förtecknas i bilagan och 
blandningar innehållande sådana ämnen 
som används av försvarsmakten eller de 
brottsbekämpande myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) användning: bearbetning, 
formulering, lagring, behandling, 
blandning eller tillverkning av en produkt 
eller något annat nyttjande,

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 25
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) enskild person: varje fysisk person 
som agerar i syften som faller utanför 
hans eller hennes näringsverksamhet, 
affärsverksamhet, hantverk eller yrke,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 26
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagorna, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att ämnet eller blandningen i 
fråga är avsedd för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen,

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagorna, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns uppgifter eller 
misstankar om eller rimliga skäl att 
misstänka att ämnet eller blandningen i 
fråga är avsedd för olaglig tillverkning av 
sprängämnen eller för andra otillåtna 
ändamål, såsom överföring av dessa 
ämnen till tredje parter; det sammanhang 
som avgör om en transaktion ska anses 
vara av misstänkt art definieras på 
EU-nivå genom denna förordning,

Or. en

Ändringsförslag 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagorna, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att ämnet eller blandningen i 
fråga är avsedd för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen,

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagorna, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att ämnet eller blandningen i 
fråga är avsedd för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen, särskilt med 
hänsyn till osedvanlig kvantitet, 
koncentration, kombination och frekvens,

Or. en

Ändringsförslag 28
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagorna, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att ämnet eller blandningen i 
fråga är avsedd för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen,

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagorna, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns rimliga skäl att 
misstänka, med hänsyn till kvantiteten, 
koncentrationen, frekvensen, 
betalningsmetoden eller andra särskilt 
exceptionella omständigheter kring 
transaktionen, att ämnet eller blandningen 
i fråga är avsedd för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen; sådana 
rimliga skäl måste noga bedömas från fall 
till fall med full hänsyn till de specifika 
omständigheterna bakom varje enskild 
transaktion,

Or. en

Ändringsförslag 29
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagorna, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att ämnet eller blandningen i 
fråga är avsedd för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen,

(4) misstänkt transaktion: varje transaktion 
som rör de ämnen som förtecknas i 
bilagan, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att ämnet eller blandningen i 
fråga är avsedd för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen,

Or. fr

Ändringsförslag 30
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) icke förtecknat ämne: varje ämne som 
inte finns upptaget i bilagan men 
beträffande vilket det har fastställts att det 
använts för tillverkning av hemmagjorda 
sprängämnen,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 31
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) ekonomisk aktör: varje fysisk eller 
juridisk person eller offentligt organ eller 
grupp av sådana personer och/eller organ 
som utför arbeten, levererar produkter 
eller tillhandahåller tjänster på marknaden,

(6) ekonomisk aktör: varje fysisk eller 
juridisk person som levererar produkter 
eller tillhandahåller tjänster på marknaden,
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Or. fr

Motivering

I definitionen av ”ekonomisk aktör” bör termerna ”offentligt organ eller grupp av sådana 
personer och/eller organ som utför arbeten” utgå eftersom de är onödiga, saknar 
motsvarighet i verkligheten eller är oprecisa.

Ändringsförslag 32
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) jordbrukare: en fysisk eller juridisk 
person eller en grupp av fysiska eller 
juridiska personer, oavsett gruppens eller 
dess medlemmars juridiska ställning 
enligt nationell lagstiftning, vars 
jordbruksföretag ligger inom 
gemenskapens territorium, enligt 
artikel 52 i fördraget om 
Europeiska unionen, och som bedriver 
jordbruksverksamhet,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 33
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) jordbruksverksamhet: produktion, 
uppfödning eller odling av 
jordbruksprodukter, inbegripet skörd, 
mjölkning, djuruppfödning och 
djurhållning för animalieproduktion, och 
verksamhet för att bevara god 
jordbrukshävd och goda 
miljöförhållanden i enlighet med artikel 5 

utgår
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i rådets förordning (EG) nr 1782/20031.
__________
1 EUT L 270, 21.10.2003.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ämnen som förtecknas i bilaga I, eller 
blandningar som innehåller dessa ämnen, 
får inte tillhandahållas, innehas av eller 
användas av enskilda personer, om 
ämnets koncentration i den form det 
tillhandahålls överstiger det gränsvärde 
som föreskrivs i bilaga I.

1. En ekonomisk aktör som 
tillhandahåller ett ämne som förtecknas i
bilagan eller en blandning som innehåller
detta ämne ska registrera transaktionen.

2. Trots det som sägs i punkt 1 får de 
ämnen som förtecknas i bilaga I, eller 
blandningar som innehåller dessa ämnen, 
tillhandahållas, innehas av eller användas 
av enskilda personer, förutsatt att 
personen i fråga kan uppvisa ett tillstånd 
att förvärva ämnet, eller en blandning 
som innehåller ämnet, utfärdat av en 
behörig myndighet i en medlemsstat.

2. Handlingar som rör registrering av 
transaktioner ska innehålla följande 
upplysningar:

a) Om köparen är
i) en juridisk person: namn, 
registreringsnummer och adressen till 
dess säte;
ii) en fysisk person: för- och efternamn, 
födelsedatum och födelseort samt adress
b) Beteckningen på ämnet eller 
blandningen, inklusive dess 
koncentrationsnivå
c) Kvantiteten av ämnet eller blandningen
d) Av köparen uppgivet 
användningsområde för ämnet eller 
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blandningen
e) Datum för transaktionen
f) Köparens underskrift eller, om det 
gäller en juridisk person, underskrift av 
den fysiska person som mottar ämnet eller 
blandningen för den juridiska personens 
räkning och i dennes namn, tillsammans 
med den fysiska personens för- och 
efternamn.

3. Om en enskild person avser att 
importera de ämnen som förtecknas i 
bilaga I, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, till Europeiska unionens 
tullområde, och ämnets eller 
blandningens koncentration i den form 
ämnet eller blandningen importeras 
överstiger det gränsvärde som föreskrivs i 
bilaga I, ska den personen kunna uppvisa 
ett tillstånd enligt punkt 2 för 
införseltullkontoret. Ifall det råder tvivel 
om huruvida ett tillstånd som utfärdats i 
enlighet med punkt 2 är äkta eller korrekt 
eller om det krävs ytterligare rådgivning 
ska tullmyndigheten kontakta de behöriga 
myndigheter som den berörda 
medlemsstaten utsett att utfärda tillstånd i 
enlighet med artikel 5.

3. Vid transaktionen ska köparen uppvisa 
följande för den ekonomiska aktör som 
tillhandahåller ämnet eller blandningen:

a) Om köparen är en juridisk person: en 
officiell handling som styrker dess 
rättsliga ställning
b) Om köparen är en fysisk person: en 
officiell handling som styrker hans eller 
hennes identitet.

4. Trots det som sägs i punkt 1 får 
ammoniumnitrat och blandningar som 
innehåller ammoniumnitrat 
tillhandahållas jordbrukare och innehas 
av jordbrukare för användning som 
gödselmedel i jordbruksverksamhet i 
koncentrationer som överstiger det 
gränsvärde som föreskrivs i bilaga I.

4. En juridisk person som regelbundet 
köper ett ämne som förtecknas i bilagan, 
eller en blandning som innehåller detta 
ämne, av samma ekonomiska aktör, ska 
inte omfattas av det krav som föreskrivs i 
punkt 3, på följande villkor:

a) Den ekonomiska aktören har levererat 
samma ämne eller blandning till den 
juridiska personen vid minst tre tillfällen 
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under de föregående tolv månaderna.
b) Det finns ingenting som gör att den 
ekonomiska aktören kan anta att ämnet 
eller blandningen är avsedd för 
tillverkning av hemmagjorda 
sprängämnen.
c) Den ekonomiska aktören har försäkrat 
sig om att de levererade mängderna inte 
är ovanliga för den juridiska personen i 
fråga.

5. En ekonomisk aktör som 
tillhandahåller ett ämne eller en 
blandning till en enskild person som har 
ett tillstånd enligt punkt 2 ska förvissa sig 
om att tillståndet är giltigt och registrera 
transaktionen.

5. Handlingar som rör registrering av 
transaktioner ska bevaras under minst 
[fem år] efter utgången av det kalenderår 
under vilket transaktionen ägde rum.
Under denna period ska handlingarna 
omedelbart ställas till förfogande för en 
eventuell granskning på begäran av de 
behöriga myndigheterna.

6. En ekonomisk aktör som avser att 
tillhandahålla allmänheten de ämnen som 
förtecknas i bilaga I eller blandningar 
som innehåller dessa ämnen ska, om 
ämnet i den form det tillhandahålls har en 
koncentration som överstiger det 
gränsvärde som föreskrivs i bilaga I, ange 
tydligt på förpackningen att köp, innehav 
eller användning av ämnet eller 
blandningen i fråga kräver tillstånd enligt 
punkt 2.

6. Handlingar som rör registrering av 
transaktioner får bevaras i form av 
framställningar på ett bildmedium eller 
annat datamedium. Det måste ombesörjas 
att lagrade uppgifter

a) svarar mot handlingarna till utseende 
och innehåll när de görs läsbara, och
b) alltid är lätt tillgängliga, kan göras 
läsbara utan dröjsmål och kan analyseras 
med automatiserade hjälpmedel under 
hela den tid som anges i punkt 5.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Ana Gomes
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en enskild person avser att 
importera de ämnen som förtecknas i 
bilaga I, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, till Europeiska unionens 
tullområde, och ämnets eller blandningens 
koncentration i den form ämnet eller 
blandningen importeras överstiger det 
gränsvärde som föreskrivs i bilaga I, ska 
den personen kunna uppvisa ett tillstånd 
enligt punkt 2 för införseltullkontoret. Ifall 
det råder tvivel om huruvida ett tillstånd 
som utfärdats i enlighet med punkt 2 är 
äkta eller korrekt eller om det krävs 
ytterligare rådgivning ska tullmyndigheten 
kontakta de behöriga myndigheter som den 
berörda medlemsstaten utsett att utfärda 
tillstånd i enlighet med artikel 5.

3. Om en enskild person avser att 
importera de ämnen som förtecknas i 
bilaga I, eller blandningar som innehåller 
dessa ämnen, till Europeiska unionens 
tullområde, och ämnets eller blandningens 
koncentration i den form ämnet eller 
blandningen importeras överstiger det 
gränsvärde som föreskrivs i bilaga I, ska 
den personen kunna uppvisa ett tillstånd 
enligt punkt 2 för införseltullkontoret. För 
att kontrollera att ett tillstånd som 
utfärdats i enlighet med punkt 2 är äkta 
eller korrekt ska tullmyndigheten kontakta 
de behöriga myndigheter som den berörda 
medlemsstaten utsett att utfärda tillstånd i 
enlighet med artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 36
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Trots det som sägs i punkt 1 får 
ammoniumnitrat och blandningar som 
innehåller ammoniumnitrat tillhandahållas 
jordbrukare och innehas av jordbrukare för 
användning som gödselmedel i 
jordbruksverksamhet i koncentrationer som 
överstiger det gränsvärde som föreskrivs i 
bilaga I.

4. Trots det som sägs i punkt 1 får 
ammoniumnitrat och blandningar som 
innehåller ammoniumnitrat tillhandahållas 
jordbrukare och innehas av jordbrukare för 
användning som gödselmedel i 
jordbruksverksamhet i koncentrationer som 
överstiger det gränsvärde som föreskrivs i 
bilaga I. De behöriga myndigheter som 
utsetts av medlemsstaten ska dock
genomföra lämpliga och regelbundna 
inspektioner för att förvissa sig om att 
jordbrukarnas användning av 
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ammoniumnitrat är legitim och att 
tillstånd till jordbrukare inte utnyttjas som 
täckmantel för otillåtna transaktioner 
eller aktiviteter.

Or. en

Ändringsförslag 37
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I denna förordning anses en 
transaktion vara misstänkt om
a) en enskild person som köper eller avser 
att köpa sådana ämnen vid köptillfället är 
motvillig att visa upp identitetsbevis och 
tillstånd,
b) en enskild person köper eller avser att 
köpa kvantiteter eller koncentrationer 
som är osedvanliga för de specifika 
produkterna eller ämnena,
c) en enskild person köper eller avser att 
köpa osedvanliga kombinationer av 
ämnena,
d) en enskild person som köper eller avser 
att köpa sådana ämnen är svävande 
beträffande slutanvändningen av 
ämnena,
e) en enskild person som köper eller avser 
att köpa sådana ämnen inte kan visa att 
han eller hon känner till det specifika 
användningsområdet för ämnena,
f) en enskild person som köper eller avser 
att köpa sådana ämnen insisterar på att få 
betala kontant.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En ekonomisk aktör som tillhandahåller 
ett ämne eller en blandning till en enskild 
person som har ett tillstånd enligt punkt 2 
ska förvissa sig om att tillståndet är giltigt 
och registrera transaktionen.

5. En ekonomisk aktör som tillhandahåller 
ett ämne eller en blandning till en enskild 
person som har ett tillstånd enligt punkt 2 
ska förvissa sig om att tillståndet är giltigt 
och registrera transaktionen. Om det finns 
anledning att misstänka att falska 
tillstånd har utfärdats ska den 
ekonomiska aktören kontakta de behöriga 
myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten och rapportera saken på 
lämpligt sätt till dem och till eventuella 
andra utsedda brottsbekämpande 
myndigheter. Om situationen är fortsatt 
oklar ska den ekonomiska aktören avböja 
den tilltänkta transaktionen. Det är 
detaljhandeln som ska se till att 
ekonomiska aktörer som kan behöva 
hantera transaktioner med prekursorer 
har fått lämplig utbildning och är 
informerade om hotbilden och att de i 
realiteten är medvetna om de involverade 
riskerna, med hjälp av en riskbedömning.
De utsedda nationella myndigheterna ska 
säkerställa att bestämmelserna i denna 
punkt efterlevs och eventuellt låta åtala de 
ekonomiska aktörer som inte följer 
bestämmelserna i denna förordning och 
därmed agerar med släpphänthet i 
förhållande till säkerhetsaspekterna kring 
transaktioner med 
sprängämnesprekursorer.

Or. en

Ändringsförslag 39
Cornelis de Jong



PE469.861v01-00 22/47 AM\873814SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En ekonomisk aktör som tillhandahåller 
ett ämne eller en blandning till en enskild 
person som har ett tillstånd enligt punkt 2 
ska förvissa sig om att tillståndet är giltigt 
och registrera transaktionen.

5. En ekonomisk aktör som tillhandahåller 
ett ämne eller en blandning till en enskild 
person som har ett tillstånd enligt punkt 2 
ska förvissa sig om att tillståndet är giltigt 
och registrera transaktionen.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
nödvändigt stöd till små och medelstora 
företag så att de kan uppfylla dessa krav 
på verifiering och registrering.

Or. en

Ändringsförslag 40
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa regler 
för beviljande av det tillstånd som 
föreskrivs i artikel 4.2. När den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten överväger 
om den ska bevilja tillstånd ska den 
framför allt ta hänsyn till huruvida ämnet 
ska användas för ett legitimt ändamål.
Tillståndet ska avslås om det finns rimliga 
skäl att betvivla att den tilltänkta 
användningen är legitim.

utgår

2. Den behöriga myndigheten får 
antingen begränsa tillståndets giltighet till 
högst tre år eller ålägga tillståndshavaren 
att med minst tre års mellanrum visa att 
villkoren för beviljande av tillståndet 
fortfarande är uppfyllda. De berörda 
ämnena ska nämnas i tillståndet.
3. De behöriga myndigheterna får kräva 
att de som ansöker om tillstånd ska betala 
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en avgift för sin ansökan. Sådana avgifter 
får inte överstiga kostnaderna för att 
behandla ansökan.
4. Den behöriga myndigheten får dra in 
eller återkalla tillståndet om det finns 
rimliga skäl att anta att villkoren för 
beviljande av tillståndet inte längre är 
uppfyllda.
5. Överklaganden av beslut som fattats av 
den behöriga myndigheten och tvister som 
gäller uppfyllandet av tillståndsvillkoren 
ska behandlas av det organ som är 
ansvarigt enligt nationell lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Systemet där myndigheterna beviljar tillstånd bör slopas.

Ändringsförslag 41
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa regler 
för beviljande av det tillstånd som 
föreskrivs i artikel 4.2. När den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten överväger 
om den ska bevilja tillstånd ska den 
framför allt ta hänsyn till huruvida ämnet 
ska användas för ett legitimt ändamål.
Tillståndet ska avslås om det finns rimliga 
skäl att betvivla att den tilltänkta 
användningen är legitim.

1. Varje medlemsstat ska fastställa regler 
för beviljande av det tillstånd som 
föreskrivs i artikel 4.2, i överensstämmelse 
med de EU-riktlinjer som avses i 
punkt 1a. När den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten överväger om den ska 
bevilja tillstånd ska den framför allt ta 
hänsyn till huruvida ämnet ska användas 
för ett legitimt ändamål. Tillståndet ska 
avslås om det finns rimliga skäl att betvivla 
att den tilltänkta användningen är legitim.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska, efter att ha hört 
den ständiga kommittén för prekursorer, 
fastställa EU-riktlinjer för hur 
tillståndsverksamheten ska bedrivas på 
nationell nivå. I dessa riktlinjer bör 
kommissionen ange den tekniska 
utformningen av tillstånden för att 
underlätta ömsesidigt erkännande av dem 
i samtliga medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 43
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Varje medlemsstat ska inrätta eller 
utse en myndighet med ansvar för att 
utfärda tillstånd till enskilda personer.
Samma myndighet bör även ta ansvaret 
för och övervaka genomförandet av 
handlingsplanen om ökad kemisk, 
biologisk, radiologisk och nukleär 
säkerhet i EU.

Or. en

Ändringsförslag 44
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten får dra in 
eller återkalla tillståndet om det finns 
rimliga skäl att anta att villkoren för 
beviljande av tillståndet inte längre är 
uppfyllda.

4. Den behöriga myndigheten får dra in 
eller återkalla tillståndet om det finns skäl 
att anta att villkoren för beviljande av 
tillståndet inte längre är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 45
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den tillståndsbeviljande myndigheten 
ska försäkra sig om att de grundläggande 
rättigheterna för enskilda som begär 
tillstånd, det vill säga rätten att inte bli 
diskriminerad på grund av ras, kön, 
religiös övertygelse, sexuell läggning eller 
ålder, alltid respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 46
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rapportering av misstänkta transaktioner 
och stölder

Rapportering av misstänkta transaktioner, 
försvinnanden och stölder

Or. fr
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Ändringsförslag 47
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Misstänkta transaktioner med de ämnen 
som förtecknas i bilagorna, eller med 
blandningar som innehåller dessa ämnen, 
ska rapporteras i enlighet med denna 
artikel.

1. Misstänkta transaktioner med de ämnen 
som förtecknas i bilagan, eller med 
blandningar som innehåller dessa ämnen, 
ska rapporteras i enlighet med denna 
artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell kontaktpunkt med ett tydligt 
angivet telefonnummer och en e-postadress 
för rapportering av misstänkta 
transaktioner.

2. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell kontaktpunkt med ett tydligt 
angivet telefonnummer och en e-postadress
för rapportering av misstänkta 
transaktioner. Dessa kontaktpunkter ska 
bemannas med personal från de 
brottsbekämpande myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 49
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell kontaktpunkt med ett tydligt 
angivet telefonnummer och en e-postadress 

2. Medlemsstaterna ska också anta 
lagstiftning som utförligt anger vilka 
förfaranden som ska användas för att 
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för rapportering av misstänkta 
transaktioner.

rapportera misstänkta transaktioner.
Varje medlemsstat ska inrätta en nationell 
kontaktpunkt med ett tydligt angivet 
telefonnummer och en e-postadress för 
rapportering av misstänkta transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 50
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell kontaktpunkt med ett tydligt 
angivet telefonnummer och en e-postadress 
för rapportering av misstänkta 
transaktioner.

2. Varje medlemsstat ska inrätta en 
nationell kontaktpunkt med ett tydligt 
angivet telefonnummer och en e-postadress 
för rapportering av misstänkta 
transaktioner. Endast brottsbekämpande 
myndigheter får utses till nationella 
kontaktpunkter.

Or. lt

Ändringsförslag 51
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ekonomiska aktörer som har anledning 
att tro att en planerad transaktion som 
omfattar en eller flera av de ämnen som 
förtecknas i bilagorna, eller blandningar 
som innehåller dessa ämnen, är en 
misstänkt transaktion, ska omedelbart 
rapportera detta – och om möjligt kundens 
identitet – till den nationella 
kontaktpunkten i den medlemsstat där 
transaktionen planerades.

3. Ekonomiska aktörer som har anledning 
att tro att en planerad transaktion som 
omfattar en eller flera av de ämnen som 
förtecknas i bilagan, eller blandningar som 
innehåller dessa ämnen, är en misstänkt 
transaktion ska omedelbart rapportera detta 
– och om möjligt kundens identitet – till 
den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där transaktionen planerades.
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Or. fr

Ändringsförslag 52
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ekonomiska aktörer som har anledning 
att tro att en planerad transaktion som 
omfattar en eller flera av de ämnen som 
förtecknas i bilagorna, eller blandningar 
som innehåller dessa ämnen, är en 
misstänkt transaktion, ska omedelbart 
rapportera detta – och om möjligt kundens 
identitet – till den nationella 
kontaktpunkten i den medlemsstat där 
transaktionen planerades.

3. Ekonomiska aktörer som har anledning 
att tro att en planerad transaktion som 
omfattar en eller flera av de ämnen som 
förtecknas i bilagorna, eller blandningar 
som innehåller dessa ämnen, är en 
misstänkt transaktion ska omedelbart 
rapportera detta till de behöriga nationella 
myndigheterna (dvs. den 
tilllståndsbeviljande myndigheten och de 
brottsbekämpande myndigheterna) –
inklusive om möjligt kundens identitet –
till den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där transaktionen planerades.

Or. en

Ändringsförslag 53
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ekonomiska aktörer som har anledning 
att tro att en planerad transaktion som 
omfattar en eller flera av de ämnen som 
förtecknas i bilagorna, eller blandningar 
som innehåller dessa ämnen, är en 
misstänkt transaktion, ska omedelbart
rapportera detta – och om möjligt kundens 
identitet – till den nationella 
kontaktpunkten i den medlemsstat där 
transaktionen planerades.

3. Ekonomiska aktörer som har anledning 
att tro att en planerad transaktion som 
omfattar en eller flera av de ämnen som 
förtecknas i bilagorna, eller blandningar 
som innehåller dessa ämnen, är en 
misstänkt transaktion, med hänsyn till 
kvantiteten, koncentrationen, frekvensen, 
betalningsmetoden eller andra särskilt 
exceptionella omständigheter, ska 
rapportera detta i god tid och efter sin 
logistiska kapacitet – inklusive om möjligt 
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kundens identitet – till den nationella 
kontaktpunkten i den medlemsstat där 
transaktionen planerades.

Or. en

Ändringsförslag 54
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ekonomiska aktörer ska rapportera om 
alla andra misstänkta transaktioner med 
icke förtecknade ämnen och med 
blandningar som innehåller sådana 
ämnen.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 55
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ekonomiska aktörer ska rapportera om 
alla andra misstänkta transaktioner med 
icke förtecknade ämnen och med 
blandningar som innehåller sådana 
ämnen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56
Ana Gomes
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ekonomiska aktörer ska rapportera om 
alla andra misstänkta transaktioner med 
icke förtecknade ämnen och med 
blandningar som innehåller sådana ämnen.

4. Ekonomiska aktörer ska rapportera om 
alla andra misstänkta transaktioner med 
icke förtecknade ämnen och med 
blandningar som innehåller sådana ämnen, 
enligt definitionen av misstänkt 
transaktion i denna förordning och i 
överensstämmelse med det nationella 
regelverket för hur man ska gå till väga 
vid misstänkta transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 57
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ekonomiska aktörer ska också 
rapportera omfattande stölder av ämnen 
som förtecknas i bilagorna och 
blandningar som innehåller sådana ämnen 
till den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där stölden har ägt rum.

5. Ekonomiska aktörer ska också 
rapportera betydande stölder och 
försvinnanden av ämnen som förtecknas i 
bilagan och blandningar som innehåller 
sådana ämnen till den nationella 
kontaktpunkten i den medlemsstat där 
stölden eller försvinnandet har ägt rum.

Or. fr

Motivering

Det föreslås att även försvinnanden av ämnen måste rapporteras, inte bara stölder. Man kan 
föreställa sig en situation där en viss mängd ämnen kommer bort, under en längre eller 
kortare period, utan att den ekonomiska aktören för den skull misstänker stöld.

Ändringsförslag 58
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ekonomiska aktörer ska också 
rapportera omfattande stölder av ämnen 
som förtecknas i bilagorna och blandningar 
som innehåller sådana ämnen till den 
nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där stölden har ägt rum.

5. Ekonomiska aktörer ska också 
rapportera alla stölder av ämnen som 
förtecknas i bilagorna och blandningar som 
innehåller sådana ämnen till den nationella 
kontaktpunkten i den medlemsstat där 
stölden har ägt rum.

Or. en

Ändringsförslag 59
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den nationella kontaktpunkten ska 
bevara mottagna uppgifter om misstänkta 
transaktioner på ett säkert ställe och 
behandla dem konfidentiellt, i enlighet 
med artikel 7, och får bara lämna ut dem 
på begäran av en behörig 
brottsbekämpande myndighet som utreder 
terroristverksamhet eller annan misstänkt 
brottslig användning av 
sprängämnesprekursorer.
Uppgifterna får inte användas för andra 
ändamål än de som anges i första stycket.

Or. lt

Ändringsförslag 60
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att underlätta samarbetet mellan 6. För att underlätta samarbetet mellan 
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behöriga myndigheter och ekonomiska 
aktörer, särskilt vad avser icke 
förtecknade ämnen, ska kommissionen 
efter samråd med den ständiga kommittén 
för prekursorer utarbeta riktlinjer till stöd 
för den kemiska försörjningskedjan och 
hålla dessa riktlinjer uppdaterade.
Riktlinjerna ska särskilt innehålla följande:

behöriga myndigheter och ekonomiska 
aktörer ska kommissionen efter samråd 
med den ständiga kommittén för 
prekursorer utarbeta riktlinjer till stöd för 
den kemiska försörjningskedjan och hålla 
dessa riktlinjer uppdaterade. Riktlinjerna 
ska särskilt innehålla följande:

a) Information om hur misstänkta 
transaktioner kan kännas igen och 
rapporteras.

a) Information om hur misstänkta 
transaktioner och betydande stölder eller 
försvinnanden kan kännas igen och 
rapporteras.

b) En regelbundet uppdaterad förteckning 
över icke förtecknade ämnen så att 
försörjningskedjan frivilligt kan övervaka 
handeln med dessa ämnen.
c) Annan användbar information. b) Annan information eller andra 

rekommendationer som kan vara av 
värde.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att förtydliga texten och undvika oklarheter i fråga om omfattningen av 
rapporteringskravet. Därför föreslås att det svårbegripliga begreppet ”icke förtecknade 
ämnen” stryks. Antingen kan ämnena användas till sprängämnen – och är därmed farliga och 
måste regleras i enlighet med förordningen – eller också kan de inte det, och behöver då inte 
omfattas av ett särskilt system.

Ändringsförslag 61
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En regelbundet uppdaterad förteckning 
över icke förtecknade ämnen så att 
försörjningskedjan frivilligt kan övervaka 
handeln med dessa ämnen.

b) En regelbundet uppdaterad förteckning 
över icke förtecknade ämnen så att 
försörjningskedjan kan övervaka handeln 
med dessa ämnen.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska se till att riktlinjerna 
enligt punkt 6 och förteckningen över icke 
förtecknade ämnen regelbundet sprids på 
ett sätt som de behöriga myndigheterna 
anser vara lämpligt med hänsyn till syftet 
med riktlinjerna.

7. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna ska se till att riktlinjerna 
enligt punkt 6 regelbundet sprids på ett sätt 
som de behöriga myndigheterna anser vara 
lämpligt med hänsyn till syftet med 
riktlinjerna.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Rapporteringen enligt denna artikel 
ska begränsas till namn, 
tillståndsnummer, inköpta enheter, 
transaktionsbeloppet och 
betalningsmetoden samt skälen som gav 
upphov till misstanke, under högst två år, 
såvida inte en misstänkt transaktion eller 
stöld har föranlett en utredning som 
fortfarande pågår. Behandling av 
personuppgifter som avslöjar ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
övertygelse eller livsåskådning samt 
medlemskap i fackföreningar, liksom 
behandling av uppgifter som rör hälsa 
eller sexliv, ska vara förbjuden.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG följs vid sådan 
behandling av personuppgifter som krävs 
för beviljande av tillstånd enligt 
artiklarna 4 och 5 i denna förordning och 
vid rapportering av misstänkta 
transaktioner enligt artikel 6 i denna 
förordning.

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG följs vid sådan 
behandling av personuppgifter som krävs 
för beviljande av tillstånd enligt 
artiklarna 4 och 5 i denna förordning och 
vid rapportering av misstänkta 
transaktioner enligt artikel 6 i denna 
förordning.

De riktlinjer i tillämpningsföreskrifterna 
som avses i artiklarna 5.6 och 6.6 ska 
säkerställa att
– informationen yppas enbart för 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
för ändamålet att utreda 
terroristverksamhet eller annat misstänkt 
brottsligt missbruk av 
sprängämnesprekursorer,
– den tillståndsgivande myndigheten 
informerar tillståndsinnehavarna om att 
deras inköp kommer att registreras och 
kan rapporteras om de uppfattas som 
misstänkta,
– det ges en klar och tydlig definition av 
misstänkta transaktioner, liksom kriterier 
för hur dessa ska identifieras,
– datasäkerhet garanteras,
– uppgifterna är tillgängliga endast för 
dem som behöver dem och att en 
förteckning över mottagarna 
offentliggörs,
– de registrerade personerna där så är 
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lämpligt har rätt till tillgång, rättelse eller 
radering och att det anges en mekanism 
för klagomål.
Europeiska datatillsynsmannen ska höras 
före det att dessa riktlinjer utarbetas.

Or. en

Ändringsförslag 65
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG följs vid sådan 
behandling av personuppgifter som krävs 
för beviljande av tillstånd enligt 
artiklarna 4 och 5 i denna förordning och 
vid rapportering av misstänkta 
transaktioner enligt artikel 6 i denna 
förordning.

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG följs vid sådan 
behandling av personuppgifter som krävs 
för registrering av transaktioner enligt 
artikel 4 i denna förordning och vid 
rapportering av misstänkta transaktioner 
enligt artikel 6 i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Systemet med beviljande av tillstånd bör ersättas av ett system med registrering av 
transaktioner.

Ändringsförslag 66
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG följs vid sådan 
behandling av personuppgifter som krävs 
för beviljande av tillstånd enligt 
artiklarna 4 och 5 i denna förordning och 
vid rapportering av misstänkta 
transaktioner enligt artikel 6 i denna 
förordning.

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG och de allmänna 
principerna för uppgiftsskydd, som 
omfattar dataminimering, 
ändamålsbegränsning, subsidiaritet, 
proportionalitet och nödvändighet, liksom 
kravet på respekt för registrerade 
personers rätt till tillgång, rättelse och 
radering, följs vid sådan behandling av 
personuppgifter som krävs för beviljande 
av tillstånd enligt artiklarna 4 och 5 i denna 
förordning och vid rapportering av 
misstänkta transaktioner enligt artikel 6 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 67
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG följs vid sådan 
behandling av personuppgifter som krävs 
för beviljande av tillstånd enligt 
artiklarna 4 och 5 i denna förordning och 
vid rapportering av misstänkta 
transaktioner enligt artikel 6 i denna 
förordning.

Varje medlemsstat ska se till att sådan 
behandling av personuppgifter som sker 
genom tillämpning av denna förordning är 
förenlig med direktiv 95/46/EG. Varje 
medlemsstat ska särskilt se till att 
direktiv 95/46/EG följs vid sådan 
behandling av personuppgifter som krävs 
för beviljande av tillstånd enligt 
artiklarna 4 och 5 i denna förordning och 
vid rapportering av misstänkta 
transaktioner enligt artikel 6 i denna 
förordning. Det är förbjudet att samla in 
och behandla särskilda kategorier av 
uppgifter.
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Or. lt

Ändringsförslag 68
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ändring av bilagorna Ändring av bilagan

Or. fr

Ändringsförslag 69
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av hänsyn till utvecklingen på området 
missbruk av kemiska ämnen som 
prekursorer för sprängämnen, eller på 
grundval av forskning och testning, kan
kommissionen besluta om ändringar av 
bilagorna genom delegerade akter enligt
artiklarna 10, 11 och 12. Om det är 
nödvändigt av tvingande, brådskande 
skäl, särskilt vid en plötslig ändring av 
riskbedömningen i fråga om missbruk av 
kemiska ämnen för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen, ska 
artikel 13 gälla.

Av hänsyn till utvecklingen på området 
missbruk av kemiska ämnen som 
prekursorer för sprängämnen, eller på 
grundval av forskning och testning, ska
kommissionen ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 10 med 
avseende på ändringar av bilagan till 
denna förordning.

Or. fr

Motivering

Tillämpning av samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget 
för användningen av delegerade akter.



PE469.861v01-00 38/47 AM\873814SV.doc

SV

Ändringsförslag 70
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det är nödvändigt på grund av 
tvingande skäl till skyndsamhet, särskilt 
vid en plötslig ändring av 
riskbedömningen i fråga om missbruk av 
kemiska ämnen för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen, ska det 
förfarande som anges i artikel 13 
tillämpas på delegerade akter som antas 
enligt den här artikeln.

Or. fr

Ändringsförslag 71
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheterna att anta sådana
delegerade akter som avses i artikel 9 ska 
tilldelas kommissionen på obestämd tid.

1. Befogenhet att anta delegerade akter ges 
till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 9 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den…*.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 9 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
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giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

2. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta
Europaparlamentet och rådet.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge
Europaparlamentet och rådet denna.

3. Kommissionens befogenheter att anta 
delegerade akter gäller på de villkor som 
fastställs i artiklarna 11 och 12.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 9 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________
* EUT: För in datum för den dag då 
denna förordning träder i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 9 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.

utgår

2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering ska sträva efter att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen i rimlig tid innan ett 
slutligt beslut fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen 
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därtill.
3. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. fr

Ändringsförslag 73
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får göra 
invändning mot en delegerad akt inom två 
månader från den dag akten överlämnats 
till dem. På Europaparlamentets eller 
rådets initiativ får fristen förlängas med 
en månad.

utgår

2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid fristens utgång invänt mot den 
delegerade akten ska den offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft på därför utsatt dag.
3. Den delegerade akten får offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan fristen löper ut, 
såvida både Europaparlamentet och rådet 
har underrättat kommissionen om att de 
inte har för avsikt att göra invändningar.
4. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt får den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänt mot en delegerad akt ska ange 
skälen därtill.

Or. fr
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Ändringsförslag 74
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet får inom 
en frist på sex veckor från den dag akten 
överlämnades göra invändning mot den 
delegerade akten. Akten upphör i så fall 
att tillämpas. Den institution som invänt 
mot en delegerad akt ska ange skälen 
därtill.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får
invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 10.5. I ett sådant fall ska
kommissionen upphäva akten utan 
dröjsmål efter det att Europaparlamentet 
eller rådet har delgett den sitt beslut om 
invändning.

Or. fr

Motivering

Tillämpning av samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget 
för användningen av delegerade akter.

Ändringsförslag 75
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Övergångsbestämmelser

Innehav och användning av de ämnen 
som förtecknas i bilaga I, eller 
blandningar av dessa ämnen, över de 
gränsvärden för koncentration som 
föreskrivs i bilaga I ska fortsätta att vara 
tillåtet för enskilda personer till [36 
månader efter antagandet].

Or. fr
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Motivering

Övergångsbestämmelser är inte längre motiverade om man slopar systemet med tillstånd, 
som har föreslagits. Man kan för övrigt fråga sig vilka följderna blir när fristen på 
36 månader löper ut: Måste enskilda personer börja rapportera ämnena i fråga? Till vem i så 
fall? Behöver de begära tillstånd? Kommer myndigheterna verkligen att kontrollera om 
fysiska personer utan tillstånd innehar sådana ämnen, som de har skaffat sig innan 
förordningen trädde i kraft?

Ändringsförslag 76
Jan Mulder

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska ses över [5 år efter 
antagandet].

Denna förordning ska ses över [4 år efter 
antagandet].

Or. en

Ändringsförslag 77
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska ses över [5 år efter 
antagandet].

Denna förordning ska ses över ...*. Vid 
denna översyn är det lämpligt att 
utvärdera hur effektiv förordningen har 
varit och vilken inverkan den har fått på 
de grundläggande rättigheterna.
__________

 EUT, för in datum: 5 år efter antagandet 
av denna förordning.

Or. lt



AM\873814SV.doc 43/47 PE469.861v01-00

SV

Ändringsförslag 78
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

Ämnets namn och 
nummer i 
registret för 
Chemical 
Abstracts Service

Minimi-halt KN-nummer för 
isolerade kemiskt 
definierade 
föreningar som 
uppfyller kraven i 
anmärkning 1 till 
kapitel 28 
respektive 29 i 
Kombinerade 
nomenklaturen se 
förordning (EG) 
nr 948/2009 av 
den 30 september 
2009 (EUT L 
287, 31.10.2009

KN-nummer för 
en blandning eller 
beredning utan 
beståndsdelar 
(t.ex. kvicksilver, 
ädla metaller eller 
sällsynta 
jordartsmetaller 
eller radioaktiva 
ämnen) som 
innebär 
klassificering 
under ett annat 
KN-nummer se 
förordning (EG) 
nr 948/2009 av 
den 30 september 
2009 (EUT L 
287, 31.10.2009)

Väteperoxid 
(CAS-nr 7722-
84-1)

12 viktprocent 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometan 
(CAS-nr 75-52-5) 30 viktprocent 2904 20 00 3824 90 97

Salpetersyra 
(CAS-nr 7697-
37-2)

3 viktprocent 2808 00 00 3824 90 97

Kaliumklorat 
(CAS-nr 3811-
04-9)

40 viktprocent 2829 19 00 3824 90 97

Kaliumperklorat 
(CAS-nr 7778-
74-7).

40 viktprocent 2829 90 10 3824 90 97

Natriumklorat 
(CAS-nr 7775-
09-9)

40 viktprocent 2829 11 00 3824 90 97

Natriumperklorat 40 viktprocent 2829 90 10 3824 90 97
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(CAS-nr 7601-
89-0).

Ammoniumnitrat 
(CAS-nr 6484-
52-2)

16 viktprocent 
kväve i 
förhållande till 
ammoniumnitrat
et

3102 30 10 (i 
vattenlösning) 
3102 30 90 
(annat)

3824 90 97

Ändringsförslag

Ämnets namn och 
nummer i 
registret för 
Chemical 
Abstracts Service

KN-nummer för 
isolerade kemiskt 
definierade 
föreningar som 
uppfyller kraven i 
anmärkning 1 till 
kapitel 28 
respektive 29 i 
Kombinerade 
nomenklaturen se 
förordning (EG) 
nr 948/2009 av 
den 30 september 
2009 (EUT L 
287, 31.10.2009

KN-nummer för 
en blandning eller 
beredning utan 
beståndsdelar 
(t.ex. kvicksilver, 
ädla metaller eller 
sällsynta 
jordartsmetaller 
eller radioaktiva 
ämnen) som 
innebär 
klassificering 
under ett annat 
KN-nummer se 
förordning (EG) 
nr 948/2009 av 
den 30 september 
2009 (EUT L 
287, 31.10.2009)

Väteperoxid 
(CAS-nr 7722-
84-1) vars lägsta 
halt är högre än 
12 viktprocent

2847 00 00 3824 90 97

Nitrometan 
(CAS-nr 75-52-5) 
vars lägsta halt 
är högre än 20 
volymprocent

2904 20 00 3824 90 97

Salpetersyra 
(CAS-nr 7697-
37-2) vars lägsta 
halt är högre än
3 viktprocent

2808 00 00 3824 90 97

Kaliumklorat 
(CAS-nr 3811- 2829 19 00 3824 90 97
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04-9) vars lägsta 
halt är högre än
40 viktprocent  
Kaliumperklorat 
(CAS-nr 7778-
74-7) vars lägsta 
halt är högre än
40 viktprocent  

2829 90 10 3824 90 97

Natriumperklorat 
(CAS-nr 7601-
89-0) vars lägsta 
halt är högre än
40 viktprocent

2829 90 10 3824 90 97

Ammoniumnitrat 
(CAS-nr 6484-
52-2) vars lägsta 
halt är högre än
16 viktprocent 
kväve i 
förhållande till 
ammoniumnitrat
et

3102 30 10 (i 
vattenlösning) 
3102 30 90 
(annat)

3824 90 97

Hexamin (CAS-
nr 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Svavelsyra (CAS-
nr 7664-93-9) 
vars lägsta halt 
är högre än 30 
viktprocent

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (CAS-nr 
67-64-1) vars 
lägsta halt är 
högre än 95 
viktprocent

2914 11 00 3824 90 97

Kaliumnitrat 
(CAS-nr 7757-
79-1) vars lägsta 
halt är högre än 
5 viktprocent 
kväve i 
förhållande till 
kaliumnitratet

2834 21 00 3824 90 97

Natriumnitrat 
(CAS-nr 7631-
99-4) vars lägsta 
halt är högre än 
5 viktprocent 
kväve i 

3102 50 10 
(naturligt)
3102 50 90 
(annat)

3824 90 97
3824 90 97
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förhållande till 
natriumnitratet
Kalciumnitrat 
(CAS-nr 10124-
37-5) vars lägsta 
halt är högre än 
5 viktprocent 
kväve i 
förhållande till 
kalciumnitratet

2834 29 80 3824 90 97

Or. fr

Motivering

Il est proposé d’établir une seule liste de substances, afin d’unifier le régime juridique qui 
leur est applicable. En effet, l’établissement de deux listes distinctes de substances, soumises 
à deux régimes juridiques différents (autorisation d’une part, 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.

Ändringsförslag 79
Véronique Mathieu

Förslag till förordning
Bilaga 2

Kommissionens förslag

Bilaga II
Ämnen, eller blandningar innehållande dessa ämnen, som omfattas av skyldigheten att 
rapportera misstänkta transaktioner
KN-nummer för isolerade 
kemiskt definierade 
föreningar som uppfyller 
kraven i anmärkning 1 
till kapitel 28, 
anmärkning 1 till kapitel 
29 respektive 

KN-nummer för isolerade 
kemiskt definierade 
föreningar som uppfyller 
kraven i anmärkning 1 
till kapitel 28, 
anmärkning 1 till kapitel 
29 respektive 

KN-nummer för 
blandningar eller
beredningar utan 
beståndsdelar (t.ex. 
kvicksilver, ädla metaller 
eller sällsynta 
jordartsmetaller eller 



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

SV

anmärkning 1 b till 
kapitel 31 i Kombinerade 
nomenklaturen se 
förordning (EG) nr 
948/2009 av den 
30 september 2009 
(EUT L 287, 31.10.2009

anmärkning 1 b till 
kapitel 31 i Kombinerade 
nomenklaturen se 
förordning (EG) nr 
948/2009 av den 
30 september 2009 
(EUT L 287, 31.10.2009

radioaktiva ämnen) som 
innebär klassificering 
under ett annat KN-
nummer se förordning 
(EG) nr 948/2009 av den 
30 september 2009 
(EUT L 287, 31.10.2009)

Hexamin (CAS-nr 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Svavelsyra (CAS-nr 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Aceton (CAS-nr 67-64-1) 2914 11 00 3824 90 97
Kaliumnitrat (CAS-nr 
7757-79-1).

2834 21 00 3824 90 97

Natriumnitrat (CAS-nr 
7631-99-4).

3102 50 10 (naturligt)
3102 50 90 (annat)

3824 90 97
3824 90 97

Kalciumnitrat (CAS-nr 
10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Ammoniumkalciumnitrat 
(CAS-nr 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Ändringsförslag

utgår

Or. fr


