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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na
trh a jejich používání
(KOM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0473),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0279/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
19. ledna 2011,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Komise by proto měla být zmocněna
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie za účelem 
změny příloh tohoto nařízení.

13. Pro zohlednění vývoje v oblasti 
zneužívání chemických látek jako 
prekurzorů výbušnin či na základě 
výzkumu a zkoušek by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
za účelem změny příloh tohoto nařízení
přenesena na Komisi. Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
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vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
Evropskému parlamentu a Radě 
současně, včas a vhodným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Uplatnění společné shody mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Hospodářské subjekty oznámí jakoukoli 
jinou podezřelou operaci týkající se 
neuvedené látky a směsí, jež tuto látku 
obsahují.

4. Hospodářské subjekty oznámí jakoukoli 
jinou podezřelou operaci týkající se 
neuvedené látky, která je na seznamu 
podle odst. 6 písm. b), a směsí, jež tuto 
látku obsahují.

Or. en

Odůvodnění

Změna napomůže objasnit text a výchozí předpoklady týkající se rozsahu oznamovací 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hospodářské subjekty rovněž oznámí 
významné krádeže látek uvedených 
v přílohách a směsí obsahujících tyto látky 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu 

5. Hospodářské subjekty rovněž oznámí 
krádeže látek uvedených v přílohách 
a směsí obsahujících tyto látky 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
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členského státu, kde ke krádeži došlo. členského státu, kde ke krádeži došlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zohlednění vývoje v oblasti zneužívání 
chemických látek jako prekurzorů 
výbušnin či na základě výzkumu a zkoušek 
může Komise přijímat změny příloh
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 10, 11 a 12.
Je-li to ze závažných naléhavých důvodů 
nutné, zejména dojde-li k náhlé změně 
v posouzení rizika ohledně zneužití 
chemických látek ke zhotovování 
podomácku vyrobených výbušnin, použije 
se článek 13.

1. Pro zohlednění vývoje v oblasti 
zneužívání chemických látek jako 
prekurzorů výbušnin či na základě 
výzkumu a zkoušek musí být Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 10 pro 
změny příloh tohoto nařízení. 

2. Je-li to ze závažných naléhavých důvodů 
nutné, zejména dojde-li k náhlé změně 
v posouzení rizika ohledně zneužití 
chemických látek ke zhotovování 
podomácku vyrobených výbušnin, použije 
se na akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku postup stanovený 
v článku 13.

Or. en

Odůvodnění

Uplatnění společné shody mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů 
v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 9 je Komisi 
svěřena na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 9 je Komisi 
svěřena od …* na dobu neurčitou.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 11 
a 12.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesenou pravomoc uvedenou v článku 
9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Nabývá účinku dnem 
následujícím po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise bezodkladně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s článkem 9 vstoupí v platnost 
pouze tehdy, nevysloví-li Evropský 
parlament nebo Rada ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne oznámení tohoto aktu 
Evropskému parlamentu a Radě žádné 
námitky, či v případě, že Evropský 
parlament i Rada před uplynutím uvedené 
lhůty oznámí Komisi, že námitky 
nevysloví. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o dva měsíce.
_____________
*Úř. věst.: uveďte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Uplatnění společné shody mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zrušení přenesení pravomoci vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesenou pravomoc uvedenou v článku 
9 kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
rozhodování, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se před přijetím konečného 
rozhodnutí snaží informovat v přiměřené 
lhůtě druhý orgán a Komisi 
o přenesených pravomocích, jež by mohly 
být zrušeny, včetně možných důvodů 
takového zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který 
v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci

vypouští se

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vznést 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevznese, bude 
tento akt zveřejněn v Úředním věstníku 
Evropské unie a vstupuje v platnost dnem, 
který je v něm stanoven.
3. Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevznést. 
4. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitky proti aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. 
Orgán odůvodní námitky, které vznáší 
proti aktu v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 

2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
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námitky ve lhůtě šesti týdnů ode dne 
oznámení. V takovém případě použitelnost 
aktu skončí. Orgán odůvodní námitky, 
které vznáší proti aktu v přenesené 
pravomoci.

námitky postupem uvedeným v čl. 10 
odst. 5. V takovém případě Komise akt 
neprodleně poté, co ji Evropský parlament 
nebo Rada informují o svém rozhodnutí 
vyslovit proti aktu námitku, zruší.

Or. en

Odůvodnění

Uplatnění společné shody mezi třemi orgány na praktických opatřeních pro použití aktů 
v přenesené pravomoci.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Oblast působnosti návrhu Komise

Návrh Komise se týká nařízení omezujícího přístup veřejnosti ke specifickým látkám pro 
obecné použití, které však mohou být zneužity jako prekurzory výbušnin. Za účelem zajištění 
volného pohybu zboží může být osm látek uvedených v příloze I i nadále prodáváno 
v koncentrované formě na základě předložení povolení, které bylo vydáno příslušným 
vnitrostátním orgánem pro průkazné legitimní účely; nákup bez povolení je možný pouze 
v takové koncentraci, která neumožňuje výrobu podomácku vyrobených výbušnin. 
V příloze II je uvedeno dalších sedm látek, na které se neuplatňují žádná povolení ani míra 
koncentrace. Nicméně pro všech patnáct látek a samozřejmě pro prodej jakékoli další látky či 
směsi, které nejsou specificky uvedeny v těchto přílohách, ale u nichž Komise uvedla, že byly 
čas od času použity na výrobu podomácku vyrobených výbušnin, by jakákoli operace, jež je 
považována na základě „rozumných“ důvodů za „podezřelou“, měla být oznámena 
jednotnému vnitrostátnímu kontaktnímu místu. 

Toto nařízení se nebude vztahovat na profesionální uživatele a ani na prodej mezi podniky. 
Musí být plně respektována práva jednotlivců na soukromí. Regulační proces by měl být 
dostatečně flexibilní, aby umožnil rychlou reakci na měnící se potřeby. Na podporu těchto 
opatření je zapotřebí dobrovolných dohod, kodexů chování a zlepšených informačních 
systémů pro výrobce a prodejce.

Postoj zpravodaje

Cílem návrhu je snížit četnost a dopad teroristických útoků tím, že se omezí přístup široké 
veřejnosti k běžně a legitimně používaným látkám (a jejich směsím), které mohou být při 
vysoké koncentraci použity také na výrobu výbušnin, a oznámí se podezřelé operace týkající 
se těchto látek. 

Tento návrh je určen velkoobchodníkům, maloobchodníkům a členským státům. Výrobci 
chemikálií již např. zavedli kontroly a dobrovolné kodexy pro prekurzory zbraní a drog a tyto 
návrhy by je neměly výrazně ovlivnit. V porovnání s celkovým objemem prodeje se jedná 
o malé množství. Není třeba se ničeho obávat, pokud jde o negativní dopad na zdraví 
pracovníků a životní prostředí. Úspěch bude záviset na činnosti příslušných orgánů v oblasti 
shromažďování a sdílení příslušných informací. 

Zpravodaj podporuje opatření na boj proti terorismu a souhlasí s obecným principem tohoto 
návrhu, zejména pokud jde o nařízení v rámci článku 114 zabraňující roztříštěnosti vnitřního 
trhu. 

Zpravodaj rovněž souhlasí se seznamem osmi látek (a jejich směsí) obsažených v příloze I, 
které si v rámci této kategorie žádají kontrolu. Je proto rozumné, aby bylo v budoucnu možné 
prodávat tyto látky ve vysokých koncentracích široké veřejnosti pouze na základě povolení 
pro oprávněné konečné použití. 
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Břemeno nákladů by přibližně rovnoměrně sdíleli výrobci a prodejci (prostřednictvím nákladů 
na dodržování předpisů, označování, přeformulování a ztráty prodeje) spolu s příslušnými 
vnitrostátními orgány, které by musely vytvořit a obsadit příslušnými pracovníky potřebné 
systémy pro udělování povolení, shromažďování informací a oznamování. 

Zpravodaj dále navrhuje řadu změn s cílem uplatnit společnou shodu mezi třemi orgány na 
praktických opatřeních pro použití aktů v přenesené pravomoci, která byla schválena na 
Konferenci předsedů dne 3. března 2011.


