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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden 
markkinoille saattamisesta ja käytöstä
(KOM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0473),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0279/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2011 annetun Euroopan sosiaali- ja talouskomitean 
lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Siksi komissiolle olisi annettava 
valtuudet antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteiden 

(13) Räjähteiden lähtöaineina 
käytettävien kemiallisten aineiden 
väärinkäytön kehittymisen 
huomioonottamiseksi tai tutkimuksen ja 
testauksen perusteella komissiolle olisi
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muuttamiseksi. siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen liitteiden 
muuttamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön 
järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
kaikista muistakin epäilyttävistä 
liiketoimista, jotka koskevat muita kuin 
luokiteltuja aineita ja niitä sisältäviä 
seoksia.

4. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
kaikista muistakin epäilyttävistä 
liiketoimista, jotka koskevat 6 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetussa luettelossa 
mainittuja muita kuin luokiteltuja aineita 
ja niitä sisältäviä seoksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään tekstiä sekä raportointivaatimuksen laajuuden perustana olevia 
oletuksia.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
myös huomattavista liitteissä lueteltujen 
aineiden ja niitä sisältävien seosten 
varkauksista sen jäsenvaltion kansalliselle 
yhteyspisteelle, jossa varkaus tapahtui.

5. Talouden toimijoiden on ilmoitettava 
myös liitteissä lueteltujen aineiden ja niitä 
sisältävien seosten varkauksista sen 
jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, 
jossa varkaus tapahtui.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tehdä muutoksia liitteisiin 
delegoiduilla säädöksillä 10, 11 ja 
12 artiklan mukaisesti räjähteiden 
lähtöaineina käytettävien kemiallisten 
aineiden väärinkäytön kehittymisen 
huomioonottamiseksi tai tutkimuksen ja 
testauksen perusteella. Jos on painavat
perusteet käyttää kiireellistä menettelyä,
erityisesti jos kotitekoisten räjähteiden 
valmistamiseen käytettävien kemiallisten 
aineiden väärinkäyttöä koskevassa 
riskinarvioinnissa tapahtuu äkillinen 
muutos, sovelletaan 13 artiklaa.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän asetuksen liitteisiin tehtäviä 
muutoksia koskevia delegoituja säädöksiä 
10 artiklan mukaisesti räjähteiden 
lähtöaineina käytettävien kemiallisten 
aineiden väärinkäytön kehittymisen 
huomioonottamiseksi tai tutkimuksen ja 
testauksen perusteella.

2. Tämän artiklan nojalla annettaviin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
13 artiklassa säädettyä menettelyä, kun 
tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä 
tapauksessa, erityisesti jos kotitekoisten 
räjähteiden valmistamiseen käytettävien 
kemiallisten aineiden väärinkäyttöä 
koskevassa riskinarvioinnissa tapahtuu 
äkillinen muutos.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön 
järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 
9 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Siirretään 9 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi … päivästä 
…kuuta …*.

3. Valta antaa delegoituja säädöksiä 
myönnetään komissiolle 11 ja 
12 artiklassa vahvistettavin edellytyksin.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen. 
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
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ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
_____________
* EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön 
järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Säädösvallan siirron peruuttaminen Poistetaan.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 
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Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Delegoitujen säädösten vastustaminen Poistetaan.

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Tätä ajanjaksoa voidaan 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta pidentää yhdellä kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
3. Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa kyseistä säädöstä. 
4. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat
vastustaa delegoitua säädöstä kuuden 
viikon kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Siinä tapauksessa 
säädöksen soveltaminen lakkaa. Säädöstä 
vastustava toimielin esittää syyt, miksi se 
vastustaa delegoitua säädöstä.

2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua 
säädöstä. Siinä tapauksessa komissio 
kumoaa säädöksen viipymättä sen 
jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai 
neuvoston päätös vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon delegoitujen säädösten käyttämistä koskevia käytännön 
järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus.
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksen soveltamisala

Komissio ehdottaa asetusta, jolla rajoitettaisiin suureen yleisöön kuuluvien mahdollisuuksia 
hankkia tiettyjä yleisessä käytössä olevia aineita, joita voidaan myös käyttää väärin 
räjähteiden lähtöaineina. Tavaroiden vapaan liikkuvuuden takaamiseksi liitteessä I lueteltua 
kahdeksaa ainetta voidaan jatkossakin myydä joko suurina pitoisuuksina jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen luvalla, kun laillinen käyttö voidaan osoittaa asiakirjoin, tai 
ilman lupaa sellaisina pitoisuuksina, jotka ovat riittämättömiä omatekoisten räjähdysaineiden 
valmistamiseksi. Liitteessä II on lueteltu seitsemän muuta ainetta, joita lupia tai pitoisuuksia 
koskevat säännökset eivät koske. Kaikkien viidentoista aineen kohdalla kaikki "aiheellisin 
perustein epäilyttäviksi" arvioidut liiketoimet tulee ilmoittaa jokaisen jäsenvaltion omalle ja 
ainoalle kansalliselle yhteyspisteelle. Tämä koskee myös sellaisten liitteissä 
mainitsemattomien aineiden ja seosten myyntiä, joita komissio on kuitenkin aika ajoin 
todennut käytetyn räjähteiden valmistamiseen. 

Säännökset eivät vaikuttaisi näiden aineiden ammattikäyttäjiin tai yritysten välisiin 
kauppoihin. Kansalaisten yksityisyydensuojaa on kunnioitettava. Sääntelyprosessin tulisi olla 
riittävän joustava, jotta se mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tarpeisiin. Näiden 
toimien tukemiseksi tarvitaan myös vapaaehtoisia sopimuksia, menettelytapasääntöjä ja 
parannettuja tietojärjestelmiä valmistajien ja vähittäiskauppojen välillä.

Esittelijän kanta

Komissio pyrkii ehdotuksellaan vähentämään terrori-iskujen määrää ja vaikutusta 
rajoittamalla suuren yleisön mahdollisuutta hankkia laajasti ja laillisesti käytettyjä aineita (ja 
niiden seoksia), joita korkeina pitoisuuksina voidaan käyttää räjähteiden valmistamiseen, sekä 
säätämällä kyseisiä aineita koskevien epäilyttävien liiketoimien ilmoittamisesta. 

Ehdotettu asetus on osoitettu tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä jäsenvaltioille. 
Kemianteollisuudella on jo käytössä valvontamenettelyitä ja vapaaehtoisia 
raportointimenettelyjä esimerkiksi aseiden ja huumeiden lähtöaineille, ja ehdotuksilla ei siis 
liene merkittäviä vaikutuksia kemianteollisuuden kannalta. Kyseessä olevat määrät ovat 
pieniä myytyihin kokonaismääriin verrattuina. Työntekijöiden terveyteen tai 
ympäristöpäästöihin ei liity ongelmia. Onnistuminen riippuu toimivaltaisten viranomaisten 
toimista asiaankuuluvan tiedon keräämiseksi ja jakamiseksi. 

Esittelijä tukee terrorismin vastaisia toimia ja kannattaa ehdotuksen yleisiä perusteita ja sen 
muotoa 114 artiklaan pohjautuvana asetuksena sisämarkkinoiden pirstoutumisen estämiseksi. 

Esittelijä kannattaa myös liitteeseen I sisältyvää kahdeksan aineen (ja niiden seosten) 
luetteloa, jota asetuksen valvontasäännökset koskevat. Esittelijä pitää järkevänä, että 
korkeiden pitoisuuksien myynnin jatkuminen suurelle yleisölle sallitaan vain luvanvaraisesti 
ja lailliseen käyttöön. 
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Kustannukset jakautuisivat suurin piirtein tasan valmistajien ja vähittäiskauppojen (joille 
aiheutuu kustannuksia säännösten noudattamisesta, merkinnöistä, koostumusten 
muuttamisesta ja myynnin menetyksistä) sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
(joiden tulisi maksaa tarvittavien lupajärjestelmien ja tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmien 
perustaminen ja henkilöstö) välillä. 

Esittelijä ehdottaa lisäksi useita tarkistuksia, joilla otetaan huomioon 
puheenjohtajakokouksessa 3. maaliskuuta 2011 hyväksytty delegoitujen säädösten 
käyttämistä koskevia käytännön järjestelyjä koskeva kolmen toimielimen yhteinen sopimus.


