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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για 
την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά 
και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών
(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο  
(COM(2018)0209),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C8-0151/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
11ης Ιουλίου 20181,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2018),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στον βαθμό που οι διαδικτυακές 
αγορές ενεργούν ως απλοί διαμεσολαβητές 
μεταξύ οικονομικών φορέων, αφενός, και 
μελών του ευρέος κοινού, επαγγελματιών 
χρηστών ή γεωργών, αφετέρου, δεν θα 
πρέπει να τους ζητείται να καθοδηγούν το 
προσωπικό τους που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της πώλησης πρόδρομων 
ουσιών εκρηκτικών υλών υπό 
περιορισμούς ή να εξακριβώνουν την 
ταυτότητα και, κατά περίπτωση, να 
ελέγχουν την άδεια του υποψήφιου πελάτη 
ή να ζητούν άλλες πληροφορίες από τον 
υποψήφιο πελάτη. Ωστόσο, δεδομένου του 
κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές σε επιγραμμικές 
οικονομικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις πωλήσεις πρόδρομων 
ουσιών εκρηκτικών υλών υπό 
περιορισμούς, είναι σκόπιμο να 
ενημερώνουν, με σαφή και 
αποτελεσματικό τρόπο, τους χρήστες που 
στοχεύουν να καταστήσουν διαθέσιμες 
πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό 
περιορισμούς, μέσω της χρήσης των 
υπηρεσιών τους, σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, είναι 
σκόπιμο οι διαδικτυακές αγορές που 
ενεργούν ως διαμεσολαβητές να 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι οι χρήστες τους συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο,
για παράδειγμα, παρέχοντας εργαλεία για 
τη διευκόλυνση του ελέγχου των αδειών. 
Όλες αυτές οι υποχρεώσεις για τις 
διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές σύμφωνα με τον 

(12) Στον βαθμό που οι διαδικτυακές 
αγορές ενεργούν ως απλοί διαμεσολαβητές 
μεταξύ οικονομικών φορέων, αφενός, και 
μελών του ευρέος κοινού, επαγγελματιών 
χρηστών ή γεωργών, αφετέρου, δεν θα 
πρέπει να τους ζητείται να καθοδηγούν το 
προσωπικό τους όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό ή να εξακριβώνουν 
την ταυτότητα και, κατά περίπτωση, να 
ελέγχουν την άδεια του υποψήφιου πελάτη 
ή να ζητούν άλλες πληροφορίες από τον 
υποψήφιο πελάτη. Ωστόσο, δεδομένου του 
κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι 
διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές σε επιγραμμικές 
οικονομικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις πωλήσεις πρόδρομων 
ουσιών εκρηκτικών υλών υπό 
περιορισμούς, είναι σκόπιμο να 
ενημερώνουν, με σαφή και 
αποτελεσματικό τρόπο, τους χρήστες που 
στοχεύουν να καταστήσουν διαθέσιμες 
ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών, σχετικά με τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν 
ότι οι χρήστες τους συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο, 
για παράδειγμα, παρέχοντας εργαλεία για 
τη διευκόλυνση του ελέγχου των αδειών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να φέρουν τις ίδιες 
υποχρεώσεις με τους οικονομικούς φορείς 
όσον αφορά τον εντοπισμό και την 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών.



PR\1161953EL.docx 7/20 PE627.056v01-00

EL

παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ισχύουν 
με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

__________________

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
(ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου να ευθυγραμμίζονται με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις των άρθρων 7 και 9.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «οικονομικός φορέας» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια 
οντότητα, ή ομάδα τέτοιων προσώπων 
και/ή οντοτήτων, που προμηθεύει
ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών ή παρέχει υπηρεσίες που 
σχετίζονται με ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών στην αγορά, 
μέσω ή εκτός του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 
αγορών·

(9) ως «οικονομικός φορέας» νοείται 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια 
οντότητα, ή ομάδα τέτοιων προσώπων 
και/ή οντοτήτων, που καθιστά διαθέσιμες
ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών ή παρέχει υπηρεσίες που 
σχετίζονται με ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών στην αγορά, 
μέσω ή εκτός του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 
αγορών·

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια στην
περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να 
πιστεύεται ότι δεν πληρούνται πλέον οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η 
άδεια.

5. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια στην 
περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να 
πιστεύεται ότι δεν πληρούνται πλέον οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η 
άδεια. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει 
εγκαίρως τους κατόχους άδειας σχετικά 
με τυχόν αναστολή ή ανάκληση των 
αδειών τους.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η αμοιβαία αναγνώριση των 
αδειών που εκδίδονται από άλλα κράτη 
μέλη πραγματοποιείται διμερώς μέσω 
συμφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 και 
βρίσκονται ακόμη σε ισχύ την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] παύουν να ισχύουν από την 

9. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 και 
βρίσκονται ακόμη σε ισχύ την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] παύουν να ισχύουν από την
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ημερομηνία αυτή. Ένα κράτος μέλος 
μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν αιτήματος 
του κατόχου της άδειας, να επικυρώσει, να 
ανανεώσει ή να παρατείνει άδειες που 
έχουν χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος 
εάν οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών 
υπό περιορισμούς μπορούν να υπαχθούν 
σε καθεστώς άδειας σύμφωνα με τις τιμές 
ορίου που ορίζονται στη στήλη 3 του 
παραρτήματος I και εάν η αρμόδια αρχή 
θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στην παράγραφο 1 για τη 
χορήγηση της άδειας. Η εν λόγω 
επικύρωση, ανανέωση ή παράταση πρέπει 
να συμμορφώνεται με το χρονικό όριο που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου.

ημερομηνία αυτή. Έως ... [6 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν τους κατόχους άδειας 
σχετικά με την ημερομηνία κατά την 
οποία οι άδειές τους θα πάψουν να 
ισχύουν. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
αποφασίσει, κατόπιν αιτήματος του 
κατόχου της άδειας, να επικυρώσει, να 
ανανεώσει ή να παρατείνει άδειες που 
έχουν χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος 
εάν οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών 
υπό περιορισμούς μπορούν να υπαχθούν 
σε καθεστώς άδειας σύμφωνα με τις τιμές 
ορίου που ορίζονται στη στήλη 3 του 
παραρτήματος I και εάν η αρμόδια αρχή 
θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στην παράγραφο 1 για τη 
χορήγηση της άδειας. Η εν λόγω 
επικύρωση, ανανέωση ή παράταση πρέπει 
να συμμορφώνεται με το χρονικό όριο που 
ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οικονομικός φορέας που διαθέτει 
πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό 
περιορισμούς σε άλλο οικονομικό φορέα 
ενημερώνει τον εν λόγω οικονομικό φορέα 
ότι η απόκτηση, κατοχή ή χρήση της εν 
λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών 
υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος 
κοινού υπόκειται σε περιορισμό, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
παράγραφος 3.

1. Οικονομικός φορέας που διαθέτει 
ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών 
υλών σε άλλο οικονομικό φορέα 
ενημερώνει τον εν λόγω οικονομικό φορέα 
ότι η απόκτηση, κατοχή ή χρήση της εν 
λόγω ρυθμιζόμενης πρόδρομης ουσίας 
εκρηκτικών υλών από μέλη του ευρέος 
κοινού υπόκειται σε περιορισμό, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και 
παράγραφος 3, και σε υποχρεώσεις 
αναφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 9.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ουσίες «υπό περιορισμό» απαριθμούνται στο παράρτημα 1, ενώ οι «δηλωτέες εκρηκτικές 
ουσίες» περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2. Η προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζει ότι η 
υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών καλύπτει και τις δύο ομάδες ουσιών σύμφωνα με 
το άρθρο 9.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Διαδικτυακή αγορά που ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής λαμβάνει μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι οι χρήστες της, όταν 
καθίστανται διαθέσιμες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς μέσω 
των υπηρεσιών της, ενημερώνονται για τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

3. Διαδικτυακή αγορά που ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής λαμβάνει μέτρα για να 
διασφαλίσει ότι οι χρήστες της, όταν 
καθίστανται διαθέσιμες ρυθμιζόμενες 
πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών μέσω 
των υπηρεσιών της, ενημερώνονται για τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει την υποχρέωση ενημέρωσης που υπέχουν οι ηλεκτρονικές αγορές 
και στις ρυθμιζόμενες ουσίες (παράρτημα II).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος πλαστών αδειών, οι εθνικές 
αρμόδιες αρχές μπορούν να παρέχουν 
στους οικονομικούς φορείς που 
διαχειρίζονται τις ρυθμιζόμενες ουσίες 
πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων, προκειμένου να ελέγχουν τη 
γνησιότητα μιας άδειας βάσει 
συστήματος επιτυχούς/μη επιτυχούς 
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αναζήτησης (hit/no hit).

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Απαγορεύεται κάθε επαγγελματική 
ή προσωπική χρήση των ρυθμιζόμενων 
πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών από 
οικονομικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με στόχο την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και την ανίχνευση και την πρόληψη της 
παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι 
οικονομικοί φορείς φυλάσσουν τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, μαζί με την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του πελάτη, για ένα έτος από 
την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα, τα δεδομένα 
διατίθενται προς έλεγχο εφόσον ζητηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης ή 
αρχές επιβολής του νόμου.

3. Με στόχο την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και την ανίχνευση και την πρόληψη της 
παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι 
οικονομικοί φορείς φυλάσσουν τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, την επωνυμία και τη 
διεύθυνση του πελάτη, καθώς και 
αντίγραφο της άδειας, για ένα έτος από 
την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα, τα δεδομένα 
διατίθενται προς έλεγχο εφόσον ζητηθεί 
από τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης ή 
αρχές επιβολής του νόμου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εν λόγω διαδικτυακών αγορών που ενεργούν ως διαμεσολαβητές είναι 
αναγκαία για την αποφυγή κρίσιμων ελλείψεων ασφάλειας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη 
της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι 
οικονομικοί φορείς αναφέρουν τις 
συναλλαγές που σχετίζονται με 
ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών συμπεριλαμβανομένων 
των συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται 
επαγγελματίες χρήστες, εφόσον υπάρχουν 
βάσιμες υποψίες ότι μια ουσία ή ένα 
μείγμα προορίζεται για παράνομη 
κατασκευή εκρηκτικών

Με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη 
της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι 
οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές 
αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές 
αναφέρουν τις συναλλαγές που σχετίζονται 
με ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών συμπεριλαμβανομένων 
των συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται 
επαγγελματίες χρήστες, εφόσον υπάρχουν 
βάσιμες υποψίες ότι μια ουσία ή ένα 
μείγμα προορίζεται για παράνομη 
κατασκευή εκρηκτικών.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν αυτές τις 
ύποπτες συναλλαγές αφού συνεκτιμήσουν 
όλες τις περιστάσεις και ιδίως όταν ο 
υποψήφιος πελάτης επιδεικνύει μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες 
συμπεριφορές:

Οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές 
αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές 
αναφέρουν αυτές τις ύποπτες συναλλαγές 
αφού συνεκτιμήσουν όλες τις περιστάσεις 
και ιδίως όταν ο υποψήφιος πελάτης 
επιδεικνύει μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες συμπεριφορές:

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οικονομικοί φορείς, εκτός των 
διαδικτυακών αγορών που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές, διαθέτουν διαδικασίες για 
την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών, που 
εστιάζουν στο περιβάλλον στο οποίο 
προσφέρονται οι ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών.

2. Οι οικονομικοί φορείς και οι 
διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές διαθέτουν διαδικασίες για 
την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών, που 
εστιάζουν στο περιβάλλον στο οποίο 
προσφέρονται οι ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εν λόγω διαδικτυακών αγορών που ενεργούν ως διαμεσολαβητές είναι 
αναγκαία για την αποφυγή κρίσιμων κενών ασφάλειας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να 
αρνηθούν την ύποπτη συναλλαγή και 
αναφέρουν την ύποπτη συναλλαγή ή τη 
συναλλαγή που επιχειρήθηκε εντός 24
ωρών, συμπεριλαμβανομένης, αν είναι 
δυνατό, της ταυτότητας του πελάτη, στο 
εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους 
στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή 
επιχειρήθηκε η ύποπτη συναλλαγή.

3. Οι οικονομικοί φορείς και οι 
διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως 
διαμεσολαβητές δύνανται να αρνηθούν 
την ύποπτη συναλλαγή και αναφέρουν την 
ύποπτη συναλλαγή ή τη συναλλαγή που 
επιχειρήθηκε εντός 12 ωρών, 
συμπεριλαμβανομένης, αν είναι δυνατό, 
της ταυτότητας του πελάτη, στο εθνικό 
σημείο επαφής του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε ή επιχειρήθηκε η 
ύποπτη συναλλαγή. Αν ένα οικονομικός 
φορέας ή μια διαδικτυακή αγορά που 
ενεργεί ως διαμεσολαβητής αδυνατεί να 
υποβάλει αναφορά εντός 12 ωρών, το 
πράττει χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
κατάρτιση προκειμένου οι αρχές επιβολής 
του νόμου, οι πρώτοι παρεμβαίνοντες και 
οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες και μείγματα εκρηκτικών υλών 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
και να αντιδρούν εγκαίρως και με 
κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση ύποπτης 
δραστηριότητας.

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
κατάρτιση προκειμένου οι αρχές επιβολής 
του νόμου, οι πρώτοι παρεμβαίνοντες και 
οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες και μείγματα εκρηκτικών υλών 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
και να αντιδρούν εγκαίρως και με 
κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση ύποπτης 
δραστηριότητας. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να ζητήσουν πρόσθετη ειδική κατάρτιση 
από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα 
της Επιβολής του Νόμου (CEPOL).

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη οργανώνουν, 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, δράσεις 
ευαισθητοποίησης, στοχευμένες στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου που 
χρησιμοποιεί ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών.

2. Τα κράτη μέλη οργανώνουν, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, δράσεις 
ευαισθητοποίησης, στοχευμένες στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου που 
χρησιμοποιεί ρυθμιζόμενες πρόδρομες 
ουσίες εκρηκτικών υλών.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι οικονομικοί φορείς είναι 
υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών 
στο προσωπικό τους σχετικά με τον 
τρόπο διάθεσης των πρόδρομων ουσιών 
εκρηκτικών υλών δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού και για την ευαισθητοποίηση 
του προσωπικού ως προς το θέμα αυτό.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κάθε κράτος μέλος καλείται να 
δημιουργήσει ηλεκτρονικό μητρώο το 
οποίο θα περιέχει πλήρη κατάλογο των 
οικονομικών φορέων που καθιστούν 
διαθέσιμες στην επικράτειά του 
ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες 
εκρηκτικών υλών, προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι επιθεωρήσεις και οι 
έλεγχοι βάσει του παρόντος άρθρου·

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το νωρίτερο έως [έξι έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί 
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του 
παρόντος κανονισμού έως ... [3 χρόνια 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
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το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση με τα κύρια πορίσματά της. Η 
αξιολόγηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για 
τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή έκθεση με τα κύρια πορίσματά 
της. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Επιτροπής για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας που έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την ασφάλεια των πολιτών, το 
χρονικό πλαίσιο για την αξιολόγηση θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να συντομευθεί.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσίες των οποίων απαγορεύεται η 
διάθεση, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση 
από μέλη του ευρέος κοινού υπό καθαρή 
μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες που τις 
περιέχουν, εκτός εάν η συγκέντρωσή τους 
είναι ίση ή μικρότερη με τις ακόλουθες 
οριακές τιμές που καθορίζονται στη στήλη 
2.

Ουσίες των οποίων απαγορεύεται η 
διάθεση, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση 
από μέλη του ευρέος κοινού υπό καθαρή 
μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες που τις 
περιέχουν, εκτός εάν η συγκέντρωσή τους 
είναι ίση ή μικρότερη με τις ακόλουθες 
οριακές τιμές που καθορίζονται στη στήλη 
2, και για τις οποίες πρέπει να 
αναφέρονται ύποπτες συναλλαγές εντός 
12 ωρών.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα 
για τις οποίες αναφέρονται ύποπτες 
συναλλαγές

Ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα 
για τις οποίες πρέπει να αναφέρονται 
ύποπτες συναλλαγές εντός 12 ωρών.
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Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Αναφέρατε αν οι πρόδρομες ουσίες 
πρόκειται να εισαχθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν (ή και τα δύο) σε
κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της 
έκδοσης της παρούσας άδειας ή εκτός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

( ) Ναι

( ) Όχι

Διεύθυνση:

Χρονικό πλαίσιο για την εισαγωγή ή τη 
χρήση (ή και των δύο) πρόδρομων 
ουσιών:

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας – σημείο – 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Αναφέρατε αν οι πρόδρομες ουσίες 
πρόκειται να καταστούν διαθέσιμες για 
πώληση σε αγορές εντός ή εκτός 
διαδικτύου.

( ) Ναι

( ) Όχι

Όνομα της αγοράς:

Διεύθυνση:

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κυκλοφορία και η χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών διέπεται επί του παρόντος 
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013.  Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει εν μέρει 
εναρμονισμένους κανόνες που περιορίζουν τη την κυκλοφορία στην αγορά χημικών ουσιών 
όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου και το νιτρικό οξύ (και μείγματα που τα περιέχουν). 
Προβλέπει γενική απαγόρευση της κατοχής και χρήσης των εν λόγω χημικών ουσιών από το 
«ευρύ κοινό», όμως δίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να παρέχουν ελεγχόμενη πρόσβαση 
για νόμιμη χρήση, με τη θέσπιση εθνικού καθεστώτος αδειοδότησης ή καταχώρισης. Οι 
οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην αγορά αυτές τις ουσίες οφείλουν να τις επισημαίνουν 
και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές στα εθνικά σημεία επαφής. Οι 
προαναφερθέντες περιορισμοί και υποχρεώσεις δεν ισχύουν για τους επαγγελματίες χρήστες.

Η Επιτροπή διενήργησε εκ των υστέρων αξιολόγηση REFIT σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες, όπως μεγάλες διαφορές στα καθεστώτα 
αδειοδότησης/καταχώρισης στα διάφορα κράτη μέλη· σύγχυση από πλευράς των 
οικονομικών φορέων ως προς τα προϊόντα που εμπίπτουν ακριβώς στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού· και προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο των διαδικτυακών πωλήσεων, 
εισαγωγών και ενδοενωσιακών μετακινήσεων από τις εθνικές αρχές.

Στις 17 Απριλίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε τη νέα αυτή πρόταση (για την κατάργηση του 
κανονισμού 98/2013) με σκοπό την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων. Η πρόταση 
αυτή αποτελεί μέρος μιας «δέσμης μέτρων για την ασφάλεια» με στόχο την καλύτερη 
προστασία των ευρωπαίων πολιτών από την τρομοκρατία και από άλλες σοβαρές μορφές 
εγκληματικότητας. Επιδιώκει να καλύψει τα «σημαντικά κενά» που έχουν εντοπιστεί. Τα 
κύρια στοιχεία της νέας πρότασης περιλαμβάνουν τη διακοπή του καθεστώτος καταχώρισης, 
την αποσαφήνιση εννοιών όπως οικονομικοί φορείς, μέλη του ευρέος κοινού 
(περιλαμβάνοντας επίσης τα νομικά πρόσωπα) και την υποχρέωση των οικονομικών φορέων 
να ελέγχουν τις άδειες κατά την πώληση (αιτιολογική έκθεση, σ.10-17). 

Οι γενικοί στόχοι είναι:
1. να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να προληφθούν η στρέβλωση 
του ανταγωνισμού ή των εμπορικών
φραγμών (ΔΣ, σ. 21)·
2. να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω μέτρων πρόληψης και της 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

Οι ειδικοί στόχοι είναι:
1. να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση σε ορισμένες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών 
και να ενισχυθούν οι έλεγχοι·
2. να ευθυγραμμιστούν οι περιορισμοί και οι έλεγχοι με τις εξελισσόμενες απειλές όσον 
αφορά τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών·
3. να βελτιωθεί η επιβολή του κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές·
4. να βελτιωθεί η μετάδοση πληροφοριών και η συμμόρφωση κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού·
5. να διευκολυνθεί το ενδοενωσιακό εμπόριο και να προληφθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού·
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6. να βελτιωθεί η σαφήνεια του κανονισμού και να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή 
του (ΔΣ, σ. 21).

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό 
σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών [COM (2018) 209 final - 2018/0103 
(COD)]. Το γεγονός ότι το 2015 και το 2016 χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικά στο 
40% περίπου των τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καταδεικνύει την ανάγκη να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά, ώστε να περιοριστούν οι 
δυνατότητες πρόσβασης σε εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες. Εντούτοις, ο εισηγητής θεωρεί ότι 
ορισμένες πτυχές της πρότασης της Επιτροπής θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω, 
ειδικότερα όσον αφορά τις διευκρινίσεις και τις προδιαγραφές. 

Τέλος, ο εισηγητής συστήνει την έγκριση των προτεινόμενων τροπολογιών και την 
προώθηση της τροποποιηθείσας πρότασης προς έγκριση στην Ολομέλεια.
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