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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru 
tirdzniecību un lietošanu
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0473),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0279/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 2011. gada 
19. janvārī,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. Tādēļ nolūkā izdarīt grozījumus šīs 
regulas pielikumos Komisijai vajadzētu 
būt pilnvarotai pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu.

13. Lai pielāgotos ķīmisko vielu 
ļaunprātīgas izmantošanas par 
sprāgstvielu prekursoriem attīstības 
tendencēm vai pamatojoties uz pētījumiem 
un testēšanu, Komisija būtu jāpilnvaro
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu
nolūkā izdarīt grozījumus šīs regulas 
pielikumos. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
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Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, vajadzētu nodrošināt, ka 
attiecīgos dokumentus vienlaikus, bez 
kavēšanās un pienācīgā veidā nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot triju iestāžu kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ekonomikas dalībnieki ziņo par visiem 
aizdomīgiem darījumiem, kas attiecas uz 
neklasificētām vielām un maisījumiem, kas 
satur šādas vielas.

4. Ekonomikas dalībnieki ziņo par visiem 
aizdomīgiem darījumiem, kas attiecas uz 
neklasificētām vielām, kuras uzskaitītas 
6. punkta b) apakšpunktā minētajā 
sarakstā, un maisījumiem, kas satur šādas 
vielas.

Or. en

Pamatojums

Tas padarīs skaidrāku tekstu un ziņošanas prasības apmēru.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ekonomikas dalībnieki ziņo arī par 
pielikumos uzskaitīto vielu un šādas vielas 
saturošu maisījumu būtiskām zādzībām, 
ziņojumu sniedzot valsts kontaktpunktam 
tajā dalībvalstī, kura zādzība notikusi.

5. Ekonomikas dalībnieki ziņo arī par 
pielikumos uzskaitīto vielu un šādas vielas 
saturošu maisījumu zādzībām, ziņojumu 
sniedzot valsts kontaktpunktam tajā 
dalībvalstī, kura zādzība notikusi.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pielāgotos ķīmisko vielu ļaunprātīgas 
izmantošanas par sprāgstvielu 
prekursoriem attīstības tendencēm vai 
pamatojoties uz pētījumiem un testēšanu, 
Komisija var pieņemt grozījumus 
pielikumos, izmantojot deleģētus aktus 
saskaņā ar 10., 11. un 12. pantu. Ja tas 
nepieciešams nenovēršamu steidzamu 
iemeslu dēļ, jo īpaši, ja pēkšņi rodas 
izmaiņas riska novērtējumā attiecībā uz
ķīmisku vielu ļaunprātīgu izmantošanu 
paštaisītu sprāgstvielu izgatavošanai, 
piemēro 13. pantu.

1. Lai pielāgotos ķīmisko vielu 
ļaunprātīgas izmantošanas par sprāgstvielu 
prekursoriem attīstības tendencēm vai 
pamatojoties uz pētījumiem un testēšanu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 10. pantu attiecībā uz
grozījumiem šīs regulas pielikumos.

2. Ja tas nepieciešams nenovēršamu 
steidzamu iemeslu dēļ, jo īpaši, ja pēkšņi 
rodas izmaiņas riska novērtējumā 
attiecībā uz ķīmisku vielu ļaunprātīgu 
izmantošanu paštaisītu sprāgstvielu 
izgatavošanai, deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 
13. pantā paredzēto procedūru.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot triju iestāžu kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek 
piešķirtas pilnvaras pieņemt 9. pantā 
minētos deleģētos aktus.

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šā panta 
nosacījumus.
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2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, 
tā par to vienlaicīgi paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

2. Šīs regulas 9. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku no ..*.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos tiesību 
aktus Komisijai tiek piešķirtas, ievērojot 
11. un 12. panta nosacījumus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt 9. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu 
likumību. 
4. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā vienlaikus to paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā 
ar 9. pantu, stājas spēkā tikai tad, ja divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas 
Parlamentam un Padomei ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav izteikuši 
iebildumus vai ja līdz minētā laikposma 
beigām gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju, ka tie 
iebildumus neizteikts. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
_____________
* OV: lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot triju iestāžu kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģēšanas atsaukšana svītrots

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt pilnvaru 
deleģēšanu, kas minēta 9. pantā.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, apņemas 
informēt pārējās iestādes un Komisiju 
pieņemamā termiņā pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī 
atsaukšanas iespējamos iemeslus.
3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 
šajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģēšana. Lēmums stājas spēkā tūlīt vai 
tajā noteiktā vēlākā datumā. Tas 
neietekmē jau spēkā esošu deleģēto aktu 
likumīgumu. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iebildumi pret deleģētiem aktiem svītrots

1. Eiropas Parlaments un Padome var celt 
iebildumus pret deleģētu aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.
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2. Ja, beidzoties šim laikposmam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome 
iebildumus pret deleģēto aktu nav cēlusi, 
to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā 
izdevumā minētajā datumā.
3. Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu necelt iebildumus. 
4. Ja Eiropas Parlaments vai Padome ceļ 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Iestāde, kura pauž iebildumus pret 
deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu 
iemeslus.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments un Padome var celt
iebildumus par deleģēto aktu sešu nedēļu 
laikā no tā paziņošanas dienas. Tādā
gadījumā akts vairs nav piemērojams. 
Iestāde, kura pauž iebildumus pret 
deleģēto aktu, norāda šādu iebildumu 
iemeslus.

2. Eiropas Parlaments vai Padome var
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu
saskaņā ar 10. panta 5. punktā minēto 
procedūru. Tādā gadījumā Komisija 
nekavējoties atceļ aktu, tiklīdz ir paziņots 
Eiropas Parlamenta vai Padomes lēmums 
izteikt iebildumus.

Or. en

Pamatojums

Piemērojot triju iestāžu kopējo vienošanos par deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma piemērošanas joma

Komisijas priekšlikumā tiek ierosināta regula, ar kuru ierobežo sabiedrības piekļuvi īpašām 
vielām, kas tiek lietotas, bet ko var arī izmantot ļaunprātīgi kā sprāgstvielu prekursorus. Lai 
aizsargātu preču brīvu apriti, astoņas vielas, kas uzskaitītas I pielikumā, var turpināt tirgot 
koncentrētā veidā saskaņa ar licenci, ko piešķir valsts kompetentā iestāde dokumentāli 
apstiprinātiem likumīgiem mērķiem, vai bez licences — tik zemā koncentrācijā, kas neļauj no 
tām izgatavot sprāgstvielas mājas apstākļos. Vēl septiņas citas vielas ir uzskaitītas 
II pielikumā, kurām nepiemēro ne licences, ne koncentrācijas līmeni. Tomēr attiecībā uz 
visām 15 vielām un, protams, attiecībā uz jebkādas citas vielas, maisījuma pārdošanu, kurš 
nav īpaši uzskaitīts šajos pielikumos, bet par kuru Komisija reizēm konstatē, ka tas ticis 
izmantots sprāgstvielu izgatavošanai mājas apstākļos, par ikvienu darbību, kas vērtējama kā 
aizdomīga kādu pamatotu iemeslu dēļ, būtu jāziņo vienotam valsts kontaktpunktam. 

Tas neskartu šo materiālu profesionālos lietotājus un tiešo tirdzniecību starp diviem 
uzņēmumiem. Personu tiesības uz privātuma neaizskaramību ir jāievēro pilna apmērā. 
Reglamentējošajam procesam jābūt pietiekami elastīgam, lai varētu ātri reaģēt uz mainīgajām 
vajadzībām. Lai atbalstītu šos pasākumus, vajadzētu arī brīvprātīgas vienošanās, rīcības 
kodeksus un uzlabotas informācijas sistēmas starp ražotājiem un mazumtirgotājiem.

Referenta nostāja

Priekšlikums cenšas samazināt teroristu uzbrukumu biežumu un ietekmi tādējādi, ka tiek 
ierobežota plašas sabiedrības piekļuve un tiek ziņots par aizdomīgām darbībām ar plaši un 
likumīgi lietotām vielām (un to maisījumiem), kuras augstā koncentrācijas līmenī var tikt 
izmantotas arī sprāgstvielu izgatavošanai. 

Priekšlikums vēršas pie vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem un dalībvalstīm. Ķīmisko vielu 
ražotājiem, piemēram, jau ir kontrole un brīvprātīgi ziņošanas kodeksi attiecībā uz ieroču un 
narkotiku prekursoriem, un šiem priekšlikumiem nevajadzētu viņus skart materiālā ziņā. 
Apjomi (tonnāža), uz ko tas attiecas, ir nelieli salīdzinājumā ar kopējiem pārdotajiem 
apjomiem. Nepastāv šaubas attiecībā uz darbinieku veselību vai ietekmi uz vidi. Panākumi 
būs atkarīgi no kompetento iestāžu darbībām, vācot attiecīgo informāciju un daloties tajā. 

referents atbalsta darbības cīņai ar terorismu un piekrīt priekšlikuma vispārējai nostādnei, jo 
īpaši 114. pantā paredzētajam noteikumam, kas novērš iekšējā tirgus sadrumstalošanu. 

Referents arī piekrīt tam, ka šajā ailē iekļauts I. pielikuma saraksts ar astoņām vielām (un to 
maisījumiem), kam nepieciešama kontrole. Tādēļ ir lietderīgi atļaut, lai pārdošana augstā 
koncentrācijas līmenī plašai sabiedrībai turpinātos tikai saskaņa ar licenci likumīgiem 
galamērķiem. 

Izmaksu slogu aptuveni vienādi dalītu ražotāji un mazumtirgotāji (atbilstības nodrošināšanas, 
marķēšanas un pārveidošanas izmaksas un tirdzniecības zaudējumi) un valsts kompetentās 
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iestādes, kurām būtu jāveido un jānodrošina a ar personālu nepieciešamās licencēšanas, 
informācijas apkopošanas un ziņošanas sistēmas. 

Referents arī ierosina vairākus grozījumus, lai piemērotu triju iestāžu kopējo vienošanos par 
deleģēto aktu izmantošanas praktisko kārtību, ko 2011. gada 3. marta apstiprināja 
Priekšsēdētāju konference.


