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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogmenų 
pirmtakais ir jų naudojimo.
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0473),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0279/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą 
(A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Todėl, kad būtų galima pakeisti šio 
reglamento priedus, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

13. Siekiant įtraukti naujus neteisėto 
cheminių medžiagų naudojimo kaip 
sprogmenų pirmtakų būdus arba 
remiantis moksliniais tyrimais ir 
bandymais, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
teisės aktus, kad būtų galima pakeisti šio 
reglamento priedus. Ypač svarbu, kad 
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parengiamųjų darbų metu Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir 
rengdama deleguotuosius aktus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai 
būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku 
persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Taikomos trijų institucijų Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo 
procedūrų nuostatos.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša apie 
kitus įtartinus sandorius, susijusius su į 
oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis 
ir mišiniais, kurių sudėtyje yra šių 
cheminių medžiagų.

4. Ūkinės veiklos vykdytojai praneša apie 
kitus įtartinus sandorius, susijusius su į 
oficialų sąrašą neįtrauktomis ir 6 dalies 
b punkte nurodytame sąraše įvardytomis 
medžiagomis ir mišiniais, kurių sudėtyje 
yra šių cheminių medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Tai padės patikslinti tekstą ir prielaidas dėl reikalavimo pranešti apie įtartinus sandorius 
taikymo srities.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ūkinės veiklos vykdytojai taip pat 
praneša apie svarbias prieduose įvardytų 
cheminių medžiagų ir mišinių, kurių 
sudėtyje yra šių cheminių medžiagų, 

5. Ūkinės veiklos vykdytojai taip pat 
praneša apie prieduose įvardytų cheminių 
medžiagų ir mišinių, kurių sudėtyje yra šių 
cheminių medžiagų, vagystes valstybės 
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vagystes valstybės narės, kurioje įvyko 
vagystė, nacionaliniam ryšių palaikymo 
centrui.

narės, kurioje įvyko vagystė, nacionaliniam 
ryšių palaikymo centrui.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įtraukti naujus neteisėto 
cheminių medžiagų naudojimo kaip 
sprogmenų pirmtakų būdus arba 
remdamasi moksliniais tyrimais ir 
bandymais Komisija gali priimti priedų 
dalinius pakeitimus, priimdama 
deleguotus aktus pagal 10, 11 ir 
12 straipsnius. Dėl neatidėliotinų skubos 
priežasčių, ypač jei netikėtai pasikeičia 
cheminių medžiagų neteisėto naudojimo 
savadarbiams sprogmenims gaminti rizikos 
vertinimas, taikomas 13 straipsnis.

1. Siekiant įtraukti naujus neteisėto 
cheminių medžiagų naudojimo kaip 
sprogmenų pirmtakų būdus arba remiantis
moksliniais tyrimais ir bandymais, 
Komisijai pagal 10 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl šio reglamento priedų dalinių 
pakeitimų.

2. Jeigu tais atvejais, kai netikėtai 
pasikeičia cheminių medžiagų neteisėto 
naudojimo savadarbiams sprogmenims 
gaminti rizikos vertinimas, to reikia dėl 
privalomų skubos priežasčių, pagal šį 
straipsnį priimtiems deleguotiesiems 
aktams taikoma 13 straipsnyje numatyta 
procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Taikomos trijų institucijų Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo 
procedūrų nuostatos.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti 9 straipsnyje 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam laikui.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų.

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, 
Komisija apie jį kartu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

2. 9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo*.

3. Komisijai suteiktiems įgaliojimams 
priimti deleguotus teisės aktus taikomos 
11 ir 12 straipsniuose nustatytos sąlygos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 9 straipsnyje 
nurodytų įgaliojimų suteikimą. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 
sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui. 
4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 9 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos 
Parlamentui ir Tarybai dienos nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.
_____________
*OL: prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Or. en
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Pagrindimas

Taikomos trijų institucijų Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo 
procedūrų nuostatos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Delegavimo atšaukimas Išbraukta.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 9 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus.
2. Institucija, kuri pradėjo vidaus 
procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti 
įgaliojimus, prieš priimdama galutinį 
sprendimą per pagrįstą laikotarpį 
informuoja kitą instituciją ir Komisiją, 
nurodydama suteiktus įgaliojimus, kurie 
gali būti atšaukti, ir galimas tokio 
atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba vėliau, tame 
sprendime nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jau galiojančių deleguotų teisės 
aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų Išbraukta.

1. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto per du mėnesius nuo 
pranešimo datos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali 
būti pratęstas vienam mėnesiui.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nustatytą dieną.
3. Deleguotas teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 
nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba 
informavo Komisiją apie savo ketinimą 
nepareikšti prieštaravimų. 
4. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaraujanti 
institucija nurodo prieštaravimo dėl 
deleguoto teisės akto priežastis.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 

2. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti nepritarimų dėl deleguotojo akto
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akto per šešias savaites nuo pranešimo 
datos. Tokiu atveju aktas nustoja galioti.
Prieštaraujanti institucija nurodo 
prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto 
priežastis.

pagal 10 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
procedūrą. Tokiu atveju Komisija 
nedelsdama panaikina teisės aktą po 
pranešimo apie Europos Parlamento arba 
Tarybos sprendimą pareikšti 
prieštaravimą.

Or. en

Pagrindimas

Taikomos trijų institucijų Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo 
procedūrų nuostatos.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo taikymo sritis

Komisijos pasiūlymas susijęs su reglamentu, kuriuo siekiama apriboti visuomenės narių 
galimybes įsigyti tam tikrų bendro naudojimo medžiagų, kurios taip pat gali būti naudojamos 
kaip sprogmenų pirmtakai. Siekiant apsaugoti laisvą prekių judėjimą, I priede išvardytas 
8 medžiagas ir toliau būtų galima parduoti koncentruotas, nacionalinei kompetentingai 
institucijai išdavus licenciją naudoti medžiagas dokumentais patvirtintais teisėtais tikslais, 
arba be licencijos jas parduoti tokios koncentracijos, kad nebūtų galima pagaminti savadarbių 
sprogmenų. II priede išvardytos kitos 7 medžiagos, kurioms nereikia gauti licencijų arba 
kurioms netaikomi reikalavimai dėl koncentracijos. Tačiau apie su visų 15 medžiagų ir su kitų 
šiuose prieduose neišvardytų, bet kartais Komisijos nurodomų medžiagų, mišinių, kurie gali 
būti naudojami savadarbiams sprogmenims gaminti, pardavimu susijusius sandorius, kurie dėl 
bet kokios „pagrįstos“ priežasties laikomi „įtartinais“, reikia pranešti bendrajam 
nacionaliniam ryšių palaikymo centrui.

Tai neturės įtakos šias medžiagas naudojantiems specialistams ir įmonėms, kurios tiesiogiai 
parduoda jas kitoms įmonėms. Turi būti visiškai paisoma žmonių teisių į privatumą. 
Reguliavimo procesas turėtų būti pakankamai lankstus, kad būtų galima greitai reaguoti į 
poreikių pokyčius. Šioms priemonėms remti reikės savanoriškų gamintojų ir mažmenininkų 
susitarimų, elgesio kodeksų ir geresnių informavimo sistemų.

Pranešėjos pozicija

Šiuo pasiūlymu siekiama mažinti teroristinių išpuolių dažnumą ir poveikį apribojant 
plačiosios visuomenės galimybes įsigyti plačiai ir teisėtai naudojamų medžiagų (arba jų 
mišinių), kurios, kaip didelės koncentracijos medžiagos, gali būti naudojamos ir sprogmenų 
gamybai, ir pranešant apie su jomis susijusius įtartinus sandorius.

Pasiūlymas skirtas didmenininkams, mažmenininkams ir valstybėms narėms. Cheminių 
medžiagų gamintojai jau taiko, pavyzdžiui, ginklų ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų, kontrolės priemones ir naudoja savanoriško pranešimo apie juos kodus, ir šie 
pasiūlymai neturėtų turėti jiems itin didelės įtakos. Kiekiai, apie kuriuos pranešama, yra maži, 
palyginti su bendru parduodamų medžiagų kiekiu. Darbuotojų sveikata ar poveikis aplinkai 
rūpesčio nekelia. Pasiūlymo sėkmė priklausys nuo kompetentingų institucijų veiksmų 
kaupiant susijusią informaciją ir ja dalijantis.

Pranešėjas pritaria kovos su terorizmu veiksmams ir bendram teisiniam pasiūlymo pagrindui,
konkrečiai, 114 straipsnyje numatytai galimybei priimti reglamentą, kuriuo siekiama užkirsti 
kelią vidaus rinkos susiskaldymui.

Taip pat pranešėjas pritaria I priede pateikiamam 8 medžiagų (ir jų mišinių), kurioms pagal 
šią kategoriją turi būti taikomos kontrolės priemonės, sąrašui. Todėl būtų pagrįsta toliau leisti 
pardavinėti didelės koncentracijos medžiagas plačiajai visuomenei tik turint teisėto galutinio 
naudojimo licenciją.
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Gamintojams ir mažmenininkams (dėl atitikties reikalavimų įgyvendinimo, ženklinimo, 
medžiagų sudėties keitimo ir prarastų pajamų iš pardavimo) bei nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms, kurios sukurs ir parengs veiklai būtinas licencijų išdavimo ir 
informacijos rinkimo bei pranešimo sistemas, teks maždaug vienoda išlaidų našta.

Pranešėjas taip pat siūlo pakeitimų, kurias siekiama tekstą suderinti su trijų institucijų 
pasiekto Bendrojo susitarimo dėl praktinių deleguotų teisės aktų taikymo procedūrų 
nuostatomis, patvirtintomis per 2011 m. kovo 3 d. Pirmininkų sueigos posėdį.


