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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни 
вещества
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0473),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0279/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
19 януари 2011 г.

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Поради това Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема
делегирани актове в съответствие с
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
за целите на изменения на 
приложенията към настоящия 

13. С цел съобразяването с настъпило 
развитие в злоупотребата с 
химически вещества като прекурсори 
на взривни вещества или въз основа на 
изследвания и изпитване, на
Комисията следва да се делегира 
правомощие за приемане на
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регламент. делегирани актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз за целите на 
изменения на приложенията към 
настоящия регламент. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да провежда подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, своевременно 
и подходящо предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Изменението прилага Общото споразумение между трите институции за 
практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Икономическите оператори докладват 
всяка друга подозрителна трансакция, 
свързана с невключено вещество, както 
и със смеси, съдържащи такива 
вещества.

4. Икономическите оператори докладват 
всяка друга подозрителна трансакция, 
свързана с невключено вещество, чието 
наименование фигурира в списъка, 
посочен в параграф 6, буква б), както и 
със смеси, съдържащи такива вещества.

Or. en

Обосновка

Изменението ще помогне да се изясни текстът и допусканията относно обхвата на 
задължението за докладване.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 6 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Икономическите оператори докладват 
също така за значими кражби на 
веществата, включени в приложенията, 
и на смеси, съдържащи тези вещества, 
до националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е извършена 
кражбата.

5. Икономическите оператори докладват 
също така за кражби на веществата, 
включени в приложенията, и на смеси, 
съдържащи тези вещества, до 
националната точка за контакт на 
държавата-членка, в която е извършена 
кражбата.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел съобразяването с настъпило 
развитие в злоупотребата с химически 
вещества като прекурсори на взривни 
вещества или въз основа на изследвания 
и изпитване Комисията може да 
приеме изменения на приложенията 
посредством делегирани актове в 
съответствие с членове 10, 11 и 12. 
Когато се изисква от наложителни 
съображения за спешност, по-
специално, когато има внезапна 
промяна в оценката на риска, доколкото 
се отнася за злоупотребата с химически 
вещества за изготвянето на взривни 
вещества в домашни условия, се 
прилага член 13.

1. С цел съобразяването с настъпило 
развитие в злоупотребата с химически 
вещества като прекурсори на взривни 
вещества или въз основа на изследвания 
и изпитване Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10 във 
връзка с изменения на приложенията 
към настоящия регламент. 

2. Когато се изисква от наложителни
съображения за спешност, по-
специално, когато има внезапна 
промяна в оценката на риска, доколкото 
се отнася за злоупотребата с химически 
вещества за изготвянето на взривни 
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вещества в домашни условия, към 
приетите съгласно настоящия член 
делегирани актове се прилага
процедурата, предвидена в член 13.

Or. en

Обосновка

Изменението прилага Общото споразумение между трите институции за 
практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове, упоменати в 
член 9, се предоставят на Комисията 
за неограничен период от време.

1. Правомощието за приемане на
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, 
предвидени в настоящия член.

2. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията едновременно уведомява 
Европейския парламент и Съвета.

2. Правомощието за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
9, се предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от …*.

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията на членове 
11 и 12.

3. Европейският парламент или 
Съветът могат да оттеглят 
упоменатите в член 9 делегирани 
правомощия по всяко време. С 
решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Решението за оттегляне влиза в сила 
в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга действителността 
на делегираните актове, които вече 
са в сила. 
4. Веднага щом приеме делегиран акт, 
Комисията едновременно уведомява за 
него Европейския парламент и 
Съвета.
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5. Делегиран акт, приет съгласно член 
9, влиза в сила само в случай че нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът са представили възражения 
в срок от два месеца от 
уведомлението до тях за съответния 
акт, или ако преди този срок 
Европейският парламент и Съветът 
съвместно са уведомили Комисията, 
че са решили да не представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.
_____________
*OВ: моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Изменението прилага Общото споразумение между трите институции за 
практическите условия за използването на делегирани актове.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оттегляне на делегирането на 
правомощия

заличава се

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да оттеглят 
упоменатите в член 9 делегирани 
правомощия по всяко време.
2. Институцията, която е започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия, полага 
необходимите усилия да уведоми 
другата институция и Комисията в 
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разумен срок преди приемането на 
окончателното решение, като посочи 
делегираните правомощия, които 
могат да бъдат оттеглени, и 
евентуалните причини за 
оттеглянето.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в 
решението. Решението влиза в сила 
незабавно или на по-късна дата, 
посочена в него. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. То се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. 

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възражения срещу делегирани актове заличава се

1. В срок от два месеца от датата на 
нотифициране Европейският 
парламент и Съветът могат да 
възразят срещу делегирания акт. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с един месец.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него.
3. Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
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преди изтичането на този срок, ако 
Европейският парламент и Съветът 
са информирали Комисията за 
намерението си да не повдигат 
възражения. 
4. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява, 
посочва причините, поради които 
възразява срещу делегирания акт.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент и Съветът 
могат в срок от шест седмици от 
датата на нотифициране да възразят 
срещу делегирания акт. В този случай
актът спира да се прилага. 
Институцията, която възразява, 
посочва причините, поради които 
възразява срещу делегирания акт.

2. Европейският парламент или Съветът 
могат да представят възражения 
срещу делегиран акт в съответствие 
с процедурата, посочена в член 10, 
параграф 5. В този случай Комисията 
отменя акта незабавно 
след уведомлението относно 
решението на Европейския 
парламент или на Съвета, с което се 
представят възражения.

Or. en

Обосновка

Изменението прилага Общото споразумение между трите институции за 
практическите условия за използването на делегирани актове.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обхват на предложението на Комисията

Предложението на Комисията е за регламент, ограничаващ масовия достъп до 
определени вещества с общо предназначение, които обаче могат да се използват 
незаконно като прекурсори на взривни вещества. За да се защити свободното движение 
на стоки, осем вещества, посочени в приложение І, занапред ще могат да се продават в 
концентриран вид под лиценз, предоставен от компетентен национален орган, 
документиращ законна употреба, или без лиценз в концентрации, които ги правят 
неефективни за производство на взривни вещества в домашни условия. В приложение 
ІІ са посочени други седем вещества, за които не се прилагат изисквания за лицензи 
или концентрации. Независимо от това за всички 15 вещества и всъщност за 
продажбата на всяко друго вещество, смес, което не е изрично посочено в 
приложенията, но за което Комисията е определила, че понякога се използва за 
приготвяне на взривни вещества в домашни условия, всяка транзакция, считана за 
„подозрителна“ по „основателни“ причини, следва да бъде докладвана на единна 
национална точка за контакт. 

Професионалните потребители на тези материали и продажбите между предприятия 
остават незасегнати. Трябва да се зачита изцяло правото на неприкосновеност на 
личния живот на лицата. Регулаторният процес следва да е достатъчно гъвкав, за да 
позволява бързо реагиране на променящите се потребности. В подкрепа на тези мерки 
ще са необходими също така доброволни споразумения, етични кодекси и 
усъвършенствани системи за обмен на информация между производители и търговци 
на дребно.

Позиция на докладчика

Предложението цели да постигне намаляване на честотата и пораженията от 
терористични нападения чрез ограничаване на масовия достъп до и докладване на 
подозрителни транзакции с широко и законно използвани вещества (и техни смеси), 
които във високи концентрации могат да се използват и за производството на взривни 
вещества. 

Предложението е насочено към търговците на едро, търговците на дребно и държавите-
членки. Производителите на химикали вече са приели мерки за контрол и имат кодекси 
за доброволно докладване, например за прекурсори на оръжия и наркотици, и не би 
следвало да бъдат съществено засегнати от тези предложения. Разглежданите обеми са 
малки в сравнение с общия размер на продаваните количества. Няма аспекти, които да 
предизвикват загриженост за здравето на работниците или опазването на околната 
среда. Успехът ще зависи от действията на компетентните органи по отношение на 
събирането и обмена на важна информация. 

Докладчикът подкрепя действията за борба с тероризма и е съгласен с общото 
основание на предложението, а именно да се приеме регламент на основание член 114 
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за предотвратяване на разпокъсването на вътрешния пазар. 

Докладчикът одобрява също така списъка от осем вещества (и техни смеси), посочени в 
приложение І, които подлежат на контрол по смисъла на тази уредба. Следователно, 
целесъобразно е занапред продажбите във високи концентрации на масовия пазар да се 
разрешават само с лиценз за законни крайни приложения. 

Тежестта на разходите ще се разпредели приблизително поравно между производители 
и търговци на дребно (по отношение на разходите за изпълнение на нормативните 
изисквания, за етикетиране, за преформулиране и за компенсиране на спада в 
продажбите), и компетентните национални органи, които следва да създадат и осигурят 
с персонал необходимите системи за лицензиране, събиране на информация и 
докладване. 

Докладчикът предлага също така редица изменения с цел прилагане на Общото 
споразумение между трите институции за практическите условия за използването на 
делегирани актове, одобрено от Председателския съвет на 3 март 2011 г.


