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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het 
op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0473),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0279/2010),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 januari 2011,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Commissie dient derhalve te 
worden gemachtigd om gedelegeerde
handelingen vast te stellen in de zin van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, teneinde de 
bijlagen bij deze verordening te kunnen 
wijzigen.

(13) Om rekening te houden met de 
ontwikkelingen in het misbruik van 
chemische stoffen als precursoren van 
explosieven, of op grond van onderzoek 
en testen, moet de bevoegdheid om
handelingen vast te stellen in de zin van 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd teneinde 
de bijlagen bij deze verordening te kunnen 
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wijzigen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden adequaat overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, snelle en 
adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt de consensus tussen drie instellingen over praktische regelingen 
voor de toepassing van gedelegeerde handelingen toegepast.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Marktdeelnemers melden alle andere 
verdachte transacties van niet-
geregistreerde stoffen en mengsels van die 
stoffen.

4. Marktdeelnemers melden alle andere 
verdachte transacties van niet-
geregistreerde stoffen die worden genoemd 
in de in lid 6, onder (b) bedoelde lijst, en 
mengsels van die stoffen.

Or. en

Motivering

Dit amendement draagt bij aan verduidelijking van de tekst en van de uitgangspunten die ten 
grondslag liggen aan de bepaling van de reikwijdte van de meldingsplicht.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Marktdeelnemers melden ook 
belangrijke diefstallen van de in de 

5. Marktdeelnemers melden ook diefstallen 
van de in de bijlagen genoemde stoffen en 
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bijlagen genoemde stoffen en mengsels van 
die stoffen aan het nationale contactpunt 
van de lidstaat waar de diefstal heeft 
plaatsgevonden.

mengsels van die stoffen aan het nationale
contactpunt van de lidstaat waar de diefstal 
heeft plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om rekening te houden met 
ontwikkelingen in het misbruik van 
chemische stoffen als precursoren van 
explosieven of op grond van onderzoek en 
testen kan de Commissie de bijlagen 
wijzigen door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
10, 11 en 12. Indien dwingende urgente 
redenen dat vereisen, met name wanneer de 
risicobeoordeling plots wijzigt wat het 
misbruik van chemische stoffen voor 
zelfgemaakte explosieven betreft, is 
artikel 13 van toepassing.

1. Om rekening te houden met 
ontwikkelingen in het misbruik van 
chemische stoffen als precursoren van 
explosieven of op grond van onderzoek en 
testen, moet de Commissie de bevoegdheid 
worden verleend om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, 
overeenkomstig artikel 9 betreffende 
wijziging van de bijlagen bij deze 
verordening.

2. Indien dwingende urgente redenen dat 
vereisen, met name wanneer de 
risicobeoordeling plots wijzigt wat het 
misbruik van chemische stoffen voor 
zelfgemaakte explosieven betreft, is de in 
artikel 13 voorziene procedure van 
toepassing op gedelegeerde handelingen 
die op grond van dit artikel zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt de consensus tussen drie instellingen over praktische regelingen 
voor de toepassing van gedelegeerde handelingen toegepast.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om de in artikel 9 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie toegekend 
voor onbepaalde tijd.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de 
voorwaarden van dit artikel.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.

2. De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid tot 
vaststelling van de gedelegeerde 
handelingen wordt voor onbepaalde tijd 
vanaf …* aan de Commissie verleend.

3. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt de 
Commissie verleend onder de in de 
artikelen 11 en 12 gestelde voorwaarden.

3. De in artikel 9 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheid die in het 
besluit wordt vermeld. Dit besluit wordt 
van kracht op de dag volgend op de 
publicatie van het besluit in het 
Publicatieblad of op een in het besluit 
bepaalde latere datum. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. 
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
5. Een gedelegeerde handeling die in 
overeenstemming met artikel 9 is 
vastgesteld, treedt pas in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de bekendmaking ervan aan het Europees 
Parlement en de Raad geen verzet heeft 
aangetekend of indien het Europees 
Parlement en de Raad voor het verstrijken 
van deze termijn de Commissie ervan in 
kennis hebben gesteld dat zij geen 
bezwaar wensen aan te tekenen. Op 
initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad wordt deze termijn eventueel met 
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twee maanden verlengd.
_____________
PB: datum inwerkingtreding van deze 
verordening invoegen.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt de consensus tussen drie instellingen over praktische regelingen 
voor de toepassing van gedelegeerde handelingen toegepast.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking van de delegatie Schrappen

1. De in artikel 9 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het laat de 
geldigheid van reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt.
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Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen Schrappen

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad kan deze periode met een 
maand worden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt de 
gedelegeerde handeling bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie en treed deze in werking op de 
daarin bepaalde datum.
3. Indien zowel het Europees Parlement 
als de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij voornemens zijn geen 
bezwaar aan te tekenen, kan de 
gedelegeerde handeling vóór het 
verstrijken van de termijn worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de 
Europese Unie en in werking treden.
4. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke reden zij 
dit doet.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de datum van kennisgeving bezwaar 
aantekenen tegen de gedelegeerde 
handeling. Indien dit gebeurt, is de 
gedelegeerde handeling niet langer van 
toepassing. De instelling die bezwaar 
maakt, motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

2. Het Europees Parlement of de Raad kan 
overeenkomstig de in artikel 10, lid 5, 
bedoelde procedure bezwaar aantekenen
tegen een gedelegeerde handeling. Indien 
dit gebeurt, trekt de Commissie de 
handeling onverwijld in na de 
kennisgeving van het besluit waartegen 
het Europees Parlement of de Raad 
bezwaar maakt.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt de consensus tussen drie instellingen over praktische regelingen 
voor de toepassing van gedelegeerde handelingen toegepast.
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TOELICHTING

Toepassingsgebied van het Commissievoorstel

Het voorstel van de Commissie betreft een verordening ter beperking van de toegang van 
particulieren tot bepaalde stoffen die algemeen gangbaar zijn maar ook kunnen worden 
misbruikt als precursoren van explosieven. Om het vrije verkeer van goederen te waarborgen, 
mogen acht stoffen (genoemd in bijlage I) toch nog worden verkocht, hetzij in 
geconcentreerde vorm op vertoon van een door een bevoegde nationale overheid verstrekte 
vergunning waarin het gebruik voor legitieme doeleinden wordt gestaafd, hetzij in zulke 
geringe concentraties dat ze niet kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van 
zelfgemaakte explosieven en dus geen vergunning nodig hebben. In bijlage II zijn nog eens 
zeven stoffen opgenomen die zonder vergunning kunnen worden gekocht en geen 
beperkingen ten aanzien van de concentratie kennen. Daarentegen geldt voor al deze vijftien 
stoffen dat elke transactie die op grond van een "redelijk" vermoeden als "verdacht" wordt 
beschouwd, dient te worden gemeld bij een nationaal contactpunt. Dit geldt ook voor elke 
andere stof of elk ander mengsel van stoffen die niet in deze bijlagen staan vermeld maar 
waarvan de Commissie op gezette tijden laat weten dat ze gebruikt zijn voor de vervaardiging 
van zelfgemaakte explosieven.

Professioneel gebruik van deze stoffen of verkoop tussen bedrijven onderling zijn niet aan 
beperkingen gebonden. De privacy van individuen dient ten volle te worden geëerbiedigd. Het 
regelgevingsproces dient zo flexibel te zijn dat snel kan worden ingespeeld op veranderende 
behoeften. Vrijwillige afspraken, gedragscodes en betere informatiesystemen voor 
uitwisseling tussen fabrikanten en kleinhandelaars zullen ook nodig zijn ter ondersteuning van 
deze maatregelen.

Standpunt van de rapporteur

Het voorstel beoogt het aantal terroristische aanslagen en de gevolgen hiervan te beperken 
door het voor particulieren moeilijker te maken om toegang te verkrijgen tot op ruime schaal 
beschikbare en wettelijk toegestane stoffen (inclusief mengsels daarvan) die in hoge 
concentraties onder meer kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van explosieven, 
alsmede door de betrokkenen te verzoeken melding te maken van verdachte transacties.

De Commissie richt zich met haar voorstel op de groot- en kleinhandel, en op de lidstaten. 
Fabrikanten van chemicaliën beschikken al over bepaalde controlemechanismen en vrijwillige 
gedragscodes voor het melden van precursoren van bijvoorbeeld wapens en drugs, en het is de 
bedoeling deze categorie geen materiële gevolgen van het voorstel zal ondervinden. 
Vergeleken bij de totale hoeveelheid stoffen die worden verkocht, geldt het voorstel slechts 
voor kleine hoeveelheden stoffen. Er bestaat geen reden tot zorg over de gezondheid van 
werknemers of de gevolgen voor het milieu. Of een en ander kans van slagen heeft, hangt af 
van de maatregelen die de bevoegde autoriteiten nemen om relevante informatie te 
verzamelen en met elkaar te delen.

De rapporteur staat achter maatregelen in het kader van terrorismebestrijding en is het eens 
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met de algehele strekking van het voorstel, in het bijzonder met het idee om op grond van 
artikel 114 een verordening uit te vaardigen ter voorkoming van versnippering van de interne 
markt.

De rapporteur kan zich ook vinden in de in bijlage I opgenomen lijst met acht stoffen (en 
mengsels daarvan), waarvan de handel wordt gereguleerd. Het is daarom redelijk om de 
verkoop van hoge concentraties aan particulieren te binden aan vergunningen die alleen 
worden verstrekt wanneer de stoffen voor legitieme doeleinden worden gebruikt.

Het is de bedoeling dat de kosten min of meer evenredig worden verdeeld onder de 
fabrikanten en kleinhandelaars enerzijds (nalevings-, etiketterings- en herformuleringskosten, 
alsmede inkomstenderving) en de bevoegde nationale overheden anderzijds, die 
verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de nodige structuren voor het toekennen van 
vergunningen, verzamelen van informatie en ontvangen van meldingen, alsmede voor het 
aanstellen van het hiertoe benodigde personeel.

Tevens stelt de rapporteur een aantal amendementen voor met het oog op toepassing van de 
consensus tussen de drie instellingen over praktische regelingen voor de toepassing van 
gedelegeerde handelingen, die op 3 maart 2011 is goedgekeurd door de Conferentie van 
voorzitters.


