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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0473),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0279/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2011. január 19-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére 
(A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából.

(13) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően – a 
vegyi anyagok robbanóanyag-
prekurzorokként történő felhasználásával 
kapcsolatos visszaélések tekintetében 
bekövetkező fejlemények figyelembevétele 
érdekében vagy kutatások és kísérletek 
alapján – jogi aktusokat fogadjon el e 
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rendelet mellékleteinek módosítása 
céljából. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok előkészítése és 
megszövegezése során gondoskodnia kell 
a vonatkozó dokumentumoknak az 
Európai Parlament és a Tanács számára 
– egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon – történő továbbításáról.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések 
tekintetében a három intézmény között létrejött közös megegyezés alkalmazása.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági szereplők jelentenek 
minden egyéb gyanús tranzakciót, amely 
jegyzékben nem szereplő anyagot vagy 
ilyen anyagot tartalmazó keverékeket érint.

(4) A gazdasági szereplők jelentenek 
minden egyéb gyanús tranzakciót, amely 
jegyzékben nem szereplő – a (6) bekezdés 
b) pontjában említett listán megnevezett –
anyagot vagy ilyen anyagot tartalmazó 
keverékeket érint.

Or. en

Indokolás

A módosítás  a szöveg és a jelentéstételi követelmény alkalmazási körére vonatkozó 
feltételezések tisztázásához járul hozzá.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági szereplők jelentik továbbá 
a mellékletekben felsorolt anyagokat és az 
ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket 
érintő jelentős lopások eseteit azon 
tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, 
ahol a lopásra sor került.

(5) A gazdasági szereplők jelentik továbbá 
a mellékletekben felsorolt anyagokat és az 
ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket 
érintő lopások eseteit azon tagállam 
nemzeti kapcsolattartó pontjának, ahol a 
lopásra sor került.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a vegyi anyagokkal 
robbanóanyag-prekurzorok céljára való 
visszaélések terén mutatkozó fejlemények 
figyelembevétele érdekében, vagy 
kutatások és kísérletek alapján a 10., 11. és 
12. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján a mellékletekre 
vonatkozó módosításokat fogadhat el.
Rendkívül sürgős esetben, így különösen a 
kockázatértékelésben a vegyi anyagokkal a 
házilag készített robbanóanyagok 
előállítása céljából való visszaélést illetően 
bekövetkező hirtelen változás esetén a 13. 
cikket kell alkalmazni.

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a vegyi anyagokkal robbanóanyag-
prekurzorok céljára való visszaélések terén 
mutatkozó fejlemények figyelembevétele 
érdekében vagy kutatások és kísérletek 
alapján a 10. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhasson el e rendelet mellékleteinek 
módosítása céljából.

(2) Rendkívül sürgős esetben, így 
különösen a kockázatértékelésben a vegyi 
anyagokkal a házilag készített 
robbanóanyagok előállítása céljából való 
visszaélést illetően bekövetkező hirtelen 
változás esetén az e cikk értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra a 13. cikkben előírt eljárást kell 
alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések 
tekintetében a három intézmény között létrejött közös megegyezés alkalmazása.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 9. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására
vonatkozó hatáskört határozatlan időre 
ruházzák a Bizottságra.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(2) A Bizottság …*-ától határozatlan 
időre felhatalmazást kap a 9. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok elfogadására.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit a 11. és a 12. cikk határozza 
meg.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(5) A 9. cikkben foglaltaknak megfelelően 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha a 
nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől 
számított két hónapos határidőn belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel ellene kifogást, illetve ha e határidő 
lejárta előtt mind az Európai Parlament, 
mind pedig a Tanács tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
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Tanács kezdeményezésére ez a határidő 
két hónappal meghosszabbítható.
_____________
* HL: kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének dátumát.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések 
tekintetében a három intézmény között létrejött közös megegyezés alkalmazása.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás visszavonása törölve

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikkben 
említett felhatalmazást.
(2) Annak az intézménynek, amely belső 
eljárást indított annak eldöntésére, hogy 
vissza szándékozik-e vonni a 
felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy 
a végső határozat meghozatalát 
megelőzően ésszerű időn belül 
tájékoztassa arról a másik intézményt és a 
Bizottságot, megjelölve a visszavonás 
tárgyát képező felhatalmazást, valamint a 
visszavonás lehetséges indokait.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul, vagy az abban megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a felhatalmazáson 
alapuló, már hatályban lévő jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 
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Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások

törölve

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő két hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időszak egy hónappal meghosszabbodik.
(2) Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal szemben, azt az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az 
aktus az abban megállapított időpontban 
lép hatályba.
(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 
lehet hirdetni és az aktus hatályba léphet, 
ha az Európai Parlament és a Tanács ezt 
az időpontot megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. 
(4) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel egy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, a szóban 
forgó jogi aktus nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megjelöli kifogásának indokait.

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés időpontjától kezdődő hat hetes 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Ebben az esetben a jogi aktus a
továbbiakban nem alkalmazandó. A
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megjelöli kifogásának indokait.

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
10. cikk (5) bekezdésében említett eljárás 
szerint kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben 
a Bizottság az Európai Parlament vagy a
Tanács kifogásáról szóló határozatról 
való értesítést követően haladéktalanul 
hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések 
tekintetében a három intézmény között létrejött közös megegyezés alkalmazása.
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatának alkalmazási köre

Az Európai Bizottság javaslata olyan rendeletre irányul, amely korlátozná a lakossági 
hozzáférést egyes olyan általánosan használt anyagokhoz, amelyekkel robbanóanyag-
prekurzorként vissza lehet élni. Az áruk szabad mozgásának védelme érdekében az I. 
mellékletben felsorolt 8 anyag továbbra is értékesíthető koncentrált formában az illetékes 
nemzeti hatóság által igazolt jogszerű felhasználási célra kibocsátott engedély alapján, illetve 
engedély nélkül olyan koncentrációban, amelyben alkalmatlan házilag készített 
robbanóanyagok előállítására. A II. melléklet további hét anyagot tartalmaz, amelyekre 
engedélyek vagy koncentrációs szintek nem alkalmazandók. Ugyanakkor mind a 15 anyag, 
illetve bármely más, az említett mellékletekben kifejezetten nem szereplő anyag, de amelyről 
az Európai Bizottság többször megállapította, hogy házilag készített robbanóanyag 
előállítására szolgált, azok keverékei, valamint minden, „alapos” okkal feltételezhetően 
„gyanús” tranzakció esetében egyetlen nemzeti kapcsolattartó pontnál kell jelentést tenni. 

A javaslat nem érintené ezen anyagok szakmai felhasználóit és a vállalkozások közötti 
értékesítéseket. Maradéktalanul tiszteletben kell tartani az egyes személyek magánélethez 
való jogát. A szabályozási folyamatnak kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a változó 
szükségletekre gyors válaszlépést tegyen lehetővé. Ezen intézkedések támogatása érdekében 
szükség volna önkéntes megállapodásokra, magatartási kódexekre, valamint a gyártók és a 
kiskereskedők között működő, tökéletesített tájékoztatási rendszerekre is.

Az előadó álláspontja

A javaslat a terrorista támadások gyakoriságát és hatását kívánja csökkenteni azáltal, hogy 
korlátozza azon széles körben és jogszerűen használt anyagokhoz (és azok keverékeihez) való 
lakossági hozzáférést, amelyek nagy koncentrációban robbanóanyagok gyártására is 
szolgálhatnak, illetve jelentést tesz az azokhoz kapcsolódó gyanús tranzakciókról. 

A javaslat címzettjei a nagykereskedők, a kiskereskedők és a tagállamok. A 
vegyszergyártókra vonatkozóan már érvényben vannak például a fegyverek és kábítószerek 
prekurzoraival kapcsolatos ellenőrzések és önkéntes jelentéstételi előírások, ezért őket e 
javaslatok érdemben nem érintik. Az érintett mennyiségek az összes eladott mennyiséghez 
viszonyítva alacsonyak. A munkavállalók egészsége vagy a környezeti kitettsége nem ad okot 
aggodalomra. A fellépés sikere az illetékes hatóságoknak a vonatkozó információk 
összegyűjtését és megosztását célzó intézkedéseitől függ. 

Az előadó támogatja a terrorizmus elleni küzdelmet célzó intézkedéseket, és egyetért a 
javaslat átfogó indokolásával, különösen a 114. cikk értelmében létrehozandó, a belső piac 
széttagozódását megakadályozó rendelettel. 

Az előadó továbbá elfogadja, hogy az I. mellékletben felsorolt 8 anyag (és azok keverékei) e 
címszó alatt szabályozandók. Ennélfogva helyénvaló, hogy a továbbiakban a lakosság részére 



PR\865325HU.doc 13/13 PE464.688v01-00

HU

nagy koncentrációban történő értékesítésre kizárólag jogszerű végső felhasználásra jogosító 
engedély alapján legyen lehetőség. 

A költségterhek (a megfelelőség, a címkézés, az összetétel-újratervezés és a kiesett eladások 
költségei révén) közel egyenlő módon oszlanak majd meg a gyártók és a kiskereskedők, 
valamint az illetékes nemzeti hatóságok között, amelyeknek létre kell hozniuk a szükséges 
engedélyezési, illetve információgyűjtő és jelentéstételi rendszereket, valamint 
gondoskodniuk kell azok személyzetéről. 

Az előadó emellett számos módosítást javasol a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
használatára vonatkozó gyakorlati intézkedések tekintetében a három intézmény között 
létrejött, az Elnökök Értekezlete 2011. mácius 3-i ülésén jóváhagyott közös megegyezés 
alkalmazása érdekében.


