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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete 
lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 
1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta
(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0209),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8-0151/2018);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-
0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui internetipõhine kauplemiskoht 
tegutseb üksnes vahendajana ühelt poolt 
majandustegevuses osalejate ja teiselt poolt 
üldsuse hulka kuuluvate isikute, 
professionaalsete kasutajate või 
põllumajandustootjate vahel, ei tohiks talle 
panna kohustust instrueerida oma töötajaid, 
kes tegelevad piirangutega lõhkeainete 
lähteainete müügiga, või tuvastada 
võimaliku kliendi isikusamasust või 
vajaduse korral kontrollida tema luba või 
küsida talt muud teavet. Arvestades aga 
vahendajana tegutsevate internetipõhiste 
kauplemiskohtade keskset osa 
internetipõhistes majandustehingutes, 
sealhulgas piirangutega lõhkeainete 
lähteainete müügis, on asjakohane nõuda 
neilt, et nad teavitaksid selgel ja 
tulemuslikul viisil käesolevas määruses 
kehtestatud kohustustest kasutajaid, kes 
kavatsevad piirangutega lõhkeainete 
lähteaineid nende teenuseid kasutades 
kättesaadavaks teha. Lisaks on 
asjakohane, et vahendajana tegutsevad 
internetipõhised kauplemiskohad võtavad
meetmeid, aitamaks tagada, et nende 
kasutajad täidavad oma kontrollikohustusi, 
näiteks pakkudes vahendeid lubade 
kontrollimise lihtsustamiseks. Ükski 
selline kohustus, mis pannakse käesoleva 
määruse alusel vahendajana tegutsevatele 
internetipõhistele kauplemiskohtadele, ei 
tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ artiklite 
14 ja 15 kohaldamist34.

(12) Kui internetipõhine kauplemiskoht 
tegutseb üksnes vahendajana ühelt poolt 
majandustegevuses osalejate ja teiselt poolt 
üldsuse hulka kuuluvate isikute, 
professionaalsete kasutajate või 
põllumajandustootjate vahel, ei tohiks talle 
panna kohustust instrueerida oma töötajaid
seoses käesoleva määruse kohaste 
kohustustega või tuvastada võimaliku 
kliendi isikusamasust või vajaduse korral 
kontrollida tema luba või küsida talt muud 
teavet. Arvestades aga vahendajana 
tegutsevate internetipõhiste 
kauplemiskohtade keskset osa 
internetipõhistes majandustehingutes, 
sealhulgas piirangutega lõhkeainete 
lähteainete müügis, on asjakohane nõuda 
neilt, et nad teavitaksid selgel ja 
tulemuslikul viisil käesolevas määruses 
kehtestatud kohustustest kasutajaid, kes 
kavatsevad reguleeritud lõhkeainete 
lähteaineid kättesaadavaks teha. Lisaks 
peaksid nad võtma meetmeid, aitamaks 
tagada, et nende kasutajad täidavad oma 
kontrollikohustusi, näiteks pakkudes 
vahendeid lubade kontrollimise 
lihtsustamiseks. Peale selle tuleks nende 
suhtes kahtlustäratavate tehingutega 
seoses kohaldada samu tuvastamise ja 
aruandluse kohustusi nagu 
majandustegevuses osalejate suhtes.

__________________

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. 
juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ 
infoühiskonna teenuste teatavate 
õiguslike aspektide, eriti elektroonilise 
kaubanduse kohta siseturul (direktiiv 
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elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 
178, 17.7.2000, lk 1).

Or. en

Selgitus

Muudatused on vajalikud artiklitesse 7 ja 9 kavandatud muudatuste tõttu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „majandustegevuses osaleja“ –
füüsiline või juriidiline isik, avalik-õiguslik 
üksus või selliste isikute ja/või asutuste 
rühm, kes pakub turul, kas internetiväliselt 
või internetis, sealhulgas internetipõhistes 
kauplemiskohtades, reguleeritud 
lõhkeainete lähteaineid või nendega seotud 
teenuseid;

(9) „majandustegevuses osaleja“ –
füüsiline või juriidiline isik, avalik-õiguslik 
üksus või selliste isikute ja/või asutuste 
rühm, kes teeb turul, kas internetiväliselt 
või internetis, sealhulgas internetipõhistes 
kauplemiskohtades, kättesaadavaks
reguleeritud lõhkeainete lähteaineid või 
nendega seotud teenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus võib loa kehtivuse 
peatada või loa tühistada, kui tal on alust 
arvata, et loa väljaandmise tingimused ei 
ole enam täidetud.

5. Pädev asutus võib loa kehtivuse 
peatada või loa tühistada, kui tal on alust 
arvata, et loa väljaandmise tingimused ei 
ole enam täidetud. Pädev asutus teavitab 
loaomanikke nende loa kehtivuse 
peatamisest või loa tühistamisest piisavalt 
varakult.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Teiste liikmesriikide väljastatud 
lubade vastastikune tunnustamine toimub 
kahepoolselt pädevate asutuste vaheliste 
kokkulepete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) 
nr 98/2013 artikli 7 kohaselt väljastatud 
load, mis [käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeval] veel kehtivad, kaotavad 
sellel kuupäeval kehtivuse. Iga liikmesriik 
võib loaomaniku taotluse korral otsustada 
selles liikmesriigis väljastatud loa 
kinnitada, seda uuendada või pikendada, 
kui piirangutega lõhkeainete lähteainete 
suhtes saab kohaldada luba kooskõlas I lisa 
3. veerus sätestatud piirmääradega ja kui 
pädev asutus leiab, et lõikes 1 osutatud loa 
andmise nõuded on täidetud. Sellise 
kinnitamise, uuendamise või pikendamise 
puhul tuleks järgida käesoleva artikli lõikes 
3 sätestatud tähtaega.

9. Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) 
nr 98/2013 artikli 7 kohaselt väljastatud 
load, mis [käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeval] veel kehtivad, kaotavad 
sellel kuupäeval kehtivuse. Hiljemalt ... [6 
kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumiskuupäeva] teatavad pädevad 
asutused loaomanikele kuupäeva, millal 
nende lubade kehtivus lõpeb. Iga 
liikmesriik võib loaomaniku taotluse korral 
otsustada selles liikmesriigis väljastatud 
loa kinnitada, seda uuendada või 
pikendada, kui piirangutega lõhkeainete 
lähteainete suhtes saab kohaldada luba 
kooskõlas I lisa 3. veerus sätestatud 
piirmääradega ja kui pädev asutus leiab, et 
lõikes 1 osutatud loa andmise nõuded on 
täidetud. Sellise kinnitamise, uuendamise 
või pikendamise puhul tuleks järgida 
käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud 
tähtaega.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Majandustegevuses osaleja, kes 
teeb piirangutega lõhkeainete lähteaine 
teisele majandustegevuses osalejale 
kättesaadavaks, teavitab seda 
majandustegevuses osalejat, et asjaomase 
piirangutega lõhkeainete lähteaine 
soetamise, omamise või kasutamise suhtes 
üldsuse hulka kuuluvate isikute poolt 
kohaldatakse artikli 5 lõigetes 1 ja 3 
sätestatud piirangut.

1. Majandustegevuses osaleja, kes 
teeb reguleeritud lõhkeainete lähteaine 
teisele majandustegevuses osalejale 
kättesaadavaks, teavitab seda 
majandustegevuses osalejat, et asjaomase 
reguleeritud lõhkeainete lähteaine 
soetamise, omamise või kasutamise suhtes 
üldsuse hulka kuuluvate isikute poolt 
kohaldatakse artikli 5 lõigetes 1 ja 3 
sätestatud piirangut ja artiklis 9 sätestatud 
teatamiskohustusi.

Or. en

Selgitus

„Piirangutega ained“ on loetletud lisas 1, „ained, millest tuleb teatada“ aga lisas 2. 
Muudatusega täpsustatakse, et kahtlastest tehingutest teatamise kohustus hõlmab mõlemat 
ainete rühma vastavalt artiklile 9.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vahendajana tegutsev 
internetipõhine kauplemiskoht võtab 
meetmed, mis tagavad, et kasutajaid 
teavitatakse tema teenuste kaudu 
piirangutega lõhkeainete lähteainete 
kättesaadavaks tegemisel nende 
käesolevast määrusest tulenevatest 
kohustustest.

3. Vahendajana tegutsev 
internetipõhine kauplemiskoht võtab 
meetmed, mis tagavad, et kasutajaid 
teavitatakse tema teenuste kaudu 
reguleeritud lõhkeainete lähteainete 
kättesaadavaks tegemisel nende 
käesolevast määrusest tulenevatest 
kohustustest.

Or. en
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Selgitus

Muudatusega laiendatakse internetipõhiste kauplemiskohtade teavitamiskohustust 
reguleeritud ainetele (II lisa).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et minimeerida lubade 
võltsimise ohtu, võivad liikmesriikide 
pädevad asutused anda reguleeritud 
ainetega tegelevatele ettevõtjatele 
juurdepääsu elektroonilisele 
andmebaasile, et kontrollida loa 
autentsust olemasolu või puudumist 
kinnitava päringu alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Reguleeritud lõhkeainete 
lähteainete professionaalseks või 
isiklikuks tarbeks kasutamine 
majandustegevuses osalejate poolt on 
keelatud.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3



PR\1161953ET.docx 11/19 PE627.056v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et kontrollida käesoleva 
määruse täitmist ning avastada ja tõkestada 
lõhkeainete ebaseaduslikku valmistamist, 
säilitavad majandustegevuses osalejad 
lõikes 2 osutatud teavet koos kliendi nime 
ja aadressiga üks aasta pärast tehingu 
kuupäeva. Sellel ajavahemikul tuleb teha 
nimetatud andmed pädevatele asutustele, 
kontrolliasutustele või 
õiguskaitseasutustele taotluse korral 
kontrollimiseks kättesaadavaks.

3. Selleks et kontrollida käesoleva 
määruse täitmist ning avastada ja tõkestada 
lõhkeainete ebaseaduslikku valmistamist, 
säilitavad majandustegevuses osalejad 
lõikes 2 osutatud teabe, kliendi nime ja 
aadressi ning loa koopia üks aasta pärast 
tehingu kuupäeva. Sellel ajavahemikul 
tuleb teha nimetatud andmed pädevatele 
asutustele, kontrolliasutustele või 
õiguskaitseasutustele taotluse korral 
kontrollimiseks kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Kriitilise seaduslünga vältimiseks on vaja lisada vahendajana tegutsevad internetipõhised 
kauplemiskohad.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõhkeainete ebaseadusliku valmistamise 
avastamiseks ja tõkestamiseks teatavad 
majandustegevuses osalejad tehingutest, 
mis on seotud reguleeritud lõhkeainete 
lähteainetega, sealhulgas professionaalsete 
kasutajatega tehtavad tehingud, kui on 
alust kahtlustada, et ainet või segu 
kavatsetakse kasutada lõhkeainete 
ebaseaduslikuks valmistamiseks.

Lõhkeainete ebaseadusliku valmistamise 
avastamiseks ja tõkestamiseks teatavad 
majandustegevuses osalejad ja 
vahendajana tegutsevad internetipõhised 
kauplemiskohad tehingutest, mis on seotud 
reguleeritud lõhkeainete lähteainetega, 
sealhulgas professionaalsete kasutajatega 
tehtavad tehingud, kui on alust kahtlustada, 
et ainet või segu kavatsetakse kasutada 
lõhkeainete ebaseaduslikuks 
valmistamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandustegevuses osalejad teatavad 
sellistest kahtlustäratavatest tehingutest, 
võttes arvesse kõiki asjaolusid ning 
eelkõige juhul, kui võimaliku kliendi 
juures võib täheldada üht või mitut 
järgmist asjaolu:

Majandustegevuses osalejad ja 
vahendajana tegutsevad internetipõhised 
kauplemiskohad teatavad sellistest 
kahtlustäratavatest tehingutest, võttes 
arvesse kõiki asjaolusid ning eelkõige 
juhul, kui võimaliku kliendi juures võib 
täheldada üht või mitut järgmist asjaolu:

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Majandustegevuses osalejad, kes ei 
ole vahendajana tegutsevad 
internetipõhised kauplemiskohad, peavad 
seadma sisse menetlused kahtlustäratavate 
tehingute avastamiseks, mida rakendatakse 
keskkonnas, kus reguleeritud lõhkeainete 
lähteaineid pakutakse.

2. Majandustegevuses osalejad ja
vahendajana tegutsevad internetipõhised 
kauplemiskohad peavad seadma sisse 
menetlused kahtlustäratavate tehingute 
avastamiseks, mida rakendatakse 
keskkonnas, kus reguleeritud lõhkeainete 
lähteaineid pakutakse.

Or. en

Selgitus

Kriitilise seaduslünga vältimiseks on vaja lisada vahendajana tegutsevad internetipõhised 
kauplemiskohad.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Majandustegevuses osalejad võivad 
keelduda kahtlustäratava tehingu 
tegemisest ja teatavad kahtlustäratavast 
tehingust või sellise tehingu katsest 24
tunni jooksul, sealhulgas võimaluse korral 
kliendi isikuandmed, selle liikmesriigi 
riiklikule kontaktpunktile, kus 
kahtlustäratav tehing tehti või seda teha 
üritati.

3. Majandustegevuses osalejad ja 
vahendajana tegutsevad internetipõhised 
kauplemiskohad võivad keelduda 
kahtlustäratava tehingu tegemisest ja 
teatavad kahtlustäratavast tehingust või 
sellise tehingu katsest 12 tunni jooksul, 
sealhulgas võimaluse korral kliendi 
isikuandmed, selle liikmesriigi riiklikule 
kontaktpunktile, kus kahtlustäratav tehing 
tehti või seda teha üritati. Kui 
majandustegevuses osaleja või 
internetipõhine kauplemiskoht ei suuda 
teatada kahtlustäratavast tehingust 12 
tunni jooksul, teatab ta sellest 
põhjendamatu viivituseta.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad 
õiguskaitse- ja tolliasutuste töötajatele ning 
esmareageerijatele koolituse, et nad 
oskaksid tunda oma ülesannete täitmisel 
ära reguleeritud lõhkeainete lähteained ja -
segud ning reageerida aegsasti ja 
asjakohaselt kahtlustäratavale tegevusele.

1. Liikmesriigid korraldavad 
õiguskaitse- ja tolliasutuste töötajatele ning 
esmareageerijatele koolituse, et nad 
oskaksid tunda oma ülesannete täitmisel 
ära reguleeritud lõhkeainete lähteained ja -
segud ning reageerida aegsasti ja 
asjakohaselt kahtlustäratavale tegevusele. 
Liikmesriigid võivad taotleda Euroopa 
Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametilt 
(CEPOL) täiendavaid erikoolitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 
kaks korda aastas teadlikkuse 
suurendamise üritusi, võttes arvesse iga 
reguleeritud lõhkeainete lähteaineid 
kasutava sektori eripära.

2. Liikmesriigid korraldavad vähemalt 
korra aastas teadlikkuse suurendamise 
üritusi, võttes arvesse iga reguleeritud 
lõhkeainete lähteaineid kasutava sektori 
eripära.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Majandustegevuses osalejad 
vastutavad oma töötajatele teabe andmise 
eest lõhkeainete lähteainete käesoleva 
määruse alusel kättesaadavaks tegemise 
viisi kohta ja töötajate vastava teadlikkuse 
tõstmise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli kohaste 
inspekteerimiste ja kontrollide tegemise 
hõlbustamiseks kutsutakse iga liikmesriiki 
üles looma elektroonilist registrit, mis 
sisaldab põhjalikku loetelu 
majandustegevuses osalejate kohta, kes 
teevad riigi territooriumil kättesaadavaks 
reguleeritud lõhkeainete lähteaineid.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõige varem [kuus aastat pärast 
käesoleva määruse kohaldamise alguse 
kuupäeva] hindab komisjon käesolevat 
määrust ja esitab aruande peamiste 
tulemuste kohta Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele. Hindamine tehakse 
kooskõlas komisjoni parema õigusloome 
suunistega.

Komisjon hindab käesolevat määrust 
hiljemalt … [3 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist]. Ta esitab aruande 
peamiste tulemuste kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. 
Hindamine tehakse kooskõlas komisjoni 
parema õigusloome suunistega. 

Or. en

Selgitus

Kuna tõhus süsteem on kodanike turvalisuse tagamiseks tähtis, tuleks hindamise ajakava 
muuta ja lühendada.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ained (puhasainena või seda sisaldava 
segu või ainena), mida ei tehta üldsuse 
hulka kuuluvatele isikutele kättesaadavaks 
ning mida sellised isikud ei tohi sisse tuua, 
omada ega kasutada, välja arvatud 2. 
veerus sätestatud piirmääraga võrdses või 
sellest väiksemas kontsentratsioonis.

Ained (puhasainena või seda sisaldava 
segu või ainena), mida ei tehta üldsuse 
hulka kuuluvatele isikutele kättesaadavaks 
ning mida sellised isikud ei tohi sisse tuua, 
omada ega kasutada, välja arvatud 2. 
veerus sätestatud piirmääraga võrdses või 
sellest väiksemas kontsentratsioonis, ning 
mille puhul tuleb kahtlustäratavatest 
tehingutest teatada 12 tunni jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ained (puhasainena või seda sisaldava 
seguna), mille puhul tuleb teatada 
kahtlustäratavatest tehingutest

Ained (puhasainena või seda sisaldava 
seguna), mille puhul tuleb teatada 
kahtlustäratavatest tehingutest 12 tunni 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Märkida, kas lähteaine(d) on 
mõeldud viimiseks liikmesriiki või 
kasutamiseks liikmesriigis (või mõlemat), 
mis on erinev luba väljastavast 
liikmesriigist, või väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda.

( ) Jah

( ) Ei

Aadress:

Lähteaine(te) sissetoomise või kasutamise 
(või mõlema) ajakava:

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tabel – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Märkida, kas lähteaine(d) on 
mõeldud müügiks kättesaadavaks 
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tegemiseks internetipõhistes või muudes 
kauplemiskohtades.

( ) Jah

( ) Ei

Kauplemiskoha nimi:

Aadress:

Or. en
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SELETUSKIRI

Lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist reguleeritakse praegu määrusega (EL) nr 
98/2013. Määrusega on kehtestatud osaliselt ühtlustatud eeskirjad, mis piiravad selliste 
keemiliste ainete nagu vesinikperoksiid ja lämmastikhape (ja neid sisaldavate segude) 
turuleviimist. Määrusega nähakse ette üldine keeld kõnealuste kemikaalide valdamisele ja 
kasutamisele „üldsuse poolt“, kuid liikmesriikidel on õigus tagada kontrollitud juurdepääs 
õiguspärase kavandatud kasutuse jaoks, kehtestades riikliku loa andmise või registreerimise 
korra. Selliseid aineid turule viivad ettevõtjad peavad need ained märgistama ja teatama 
kahtlastest tehingutest riiklikele kontaktpunktidele. Nimetatud piiranguid ja kohustusi ei 
kohaldata professionaalsete kasutajate suhtes.

Komisjon korraldas määruse (EL) nr 98/2013 rakendamise kohta liikmesriikides õigusloome 
kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames järelhindamise. Hindamise käigus 
tehti kindlaks mitu puudust, näiteks lubade andmise ja registreerimise korra suur varieerumine 
eri liikmesriikides, ettevõtjate teadmatus, millised tooted täpselt määruse kohaldamisalasse 
kuuluvad, ning probleemid, mis on seotud internetimüügi, impordi ja ELi-sisese liikumise 
jälgimisega riiklike ametiasutuste poolt.

17. aprillil 2018 esitas komisjon uue ettepaneku (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 98/2013), et kõrvaldada praegused puudused. Ettepanek on osa nn julgeolekumeetmete 
paketist, mille eesmärk on paremini kaitsta Euroopa kodanikke terrorismi ja muude raskete 
kuritegude eest. Ettepaneku eesmärk on kõrvaldada tuvastatud olulised lüngad. Uue 
ettepaneku põhielemendid on registreerimiskorra lõpetamine, määratluste täpsustamine (nagu 
majandustegevuses osalejad, üldsuse hulka kuuluv isik (lisades ka juriidilised isikud)) ja 
majandustegevuses osalejate kohustus kontrollida müügi korral lubasid (seletuskiri, lk 10–
17). 

Üldeesmärgid on järgmised:
1. tagada siseturu toimimine, vältida konkurentsi moonutamist ja kaubandustõkkeid
(lk 21);
2. tagada julgeoleku kõrge tase kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemise meetmete 
abil;

Erieesmärgid on järgmised:
1. Piirata täiendavalt juurdepääsu teatavatele lõhkeainete lähteainetele ja tugevdada kontrolli;
2. viia piirangud ja kontroll vastavusse lõhkeainete lähteainetega seotud kasvavate ohtudega;
3. paranda määruse jõustamist pädevate asutuste poolt;
4. parandada teabe edastamist ja nõuetele vastavust tarneahelas;
5. hõlbustada ELi-sisest kaubandust ja vältida konkurentsimoonutusi;
6. parandada määruse selgust ning tagada selle ühtne kohaldamine (lk 21).

Raportööri seisukoht

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus lõhkeainete 
lähteainete kohta (COM (2018) 209 final – 2018/0103 (COD)). Asjaolu, et 2015. ja 2016. 
aastal kasutati isetehtud lõhkematerjale ligikaudu 40 % puhul Euroopa Liidus toime pandud 
terrorirünnakutest, tõendab vajadust kõrvaldada olemasolevad lüngad, et vähendada väga 
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ohtlike ainete kättesaadavust. Raportööri arvates on komisjoni ettepanekus siiski mõningaid 
aspekte, mida saaks veelgi täiustada, eelkõige selgituste ja täpsustuste osas. 

Lõpetuseks soovitab raportöör esitatud muudatusettepanekud heaks kiita ning edastada 
muudetud ettepaneku täiskogule vastuvõtmiseks.
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