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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0473),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0279/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
19 stycznia 2011 r.,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A7–0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Dlatego też Komisja powinna mieć
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
zmiany załączników do niniejszego 
rozporządzenia.

13. W celu uwzględnienia tendencji w 
zakresie niezgodnego z przeznaczeniem 
używania substancji chemicznych jako 
prekursorów materiałów wybuchowych 
lub na podstawie badań i testów Komisji 
należy przekazać uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
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zmiany załączników do niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, by 
w trakcie prac przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów. Podczas 
przygotowywania i sporządzania aktów
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie wspólnego porozumienia pomiędzy trzema instytucjami w sprawie praktycznych 
ustaleń dotyczących stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmioty gospodarcze zgłaszają 
wszelkie inne podejrzane transakcje 
dotyczące substancji niesklasyfikowanych 
oraz mieszanin zawierających takie 
substancje.

4. Podmioty gospodarcze zgłaszają 
wszelkie inne podejrzane transakcje 
dotyczące substancji niesklasyfikowanych 
wymienionych w wykazie, o którym mowa 
w ust. 6 lit. b), oraz mieszanin 
zawierających takie substancje.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoże to doprecyzować tekst i podstawowe założenia dotyczące zakresu wymogu 
zgłaszania.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty gospodarcze zgłaszają także 5. Podmioty gospodarcze zgłaszają także 
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kradzieże znacznych ilości substancji 
wyszczególnionych w załącznikach oraz 
mieszanin zawierających takie substancje 
krajowemu punktowi kontaktowemu 
państwa członkowskiego, w którym 
kradzież miała miejsce.

kradzieże substancji wyszczególnionych w 
załącznikach oraz mieszanin zawierających 
takie substancje krajowemu punktowi 
kontaktowemu państwa członkowskiego, w 
którym kradzież miała miejsce.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uwzględnienia tendencji w zakresie 
używania substancji chemicznych jako 
prekursorów materiałów wybuchowych, 
lub na podstawie badań i testów, Komisja 
może przyjąć zmiany do załączników 
poprzez akty delegowane zgodnie z art. 10, 
11 i 12. W pilnych przypadkach, w 
szczególności gdy nastąpiła nagła zmiana 
oceny ryzyka związanego z 
wykorzystaniem substancji chemicznych 
do wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych, stosuje się art. 
13.

1. W celu uwzględnienia tendencji w 
zakresie używania substancji chemicznych 
jako prekursorów materiałów 
wybuchowych, lub na podstawie badań i 
testów, Komisja posiada uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 10 dotyczącym zmiany 
załączników do niniejszego 
rozporządzenia.

2. W pilnych przypadkach, w 
szczególności gdy nastąpiła nagła zmiana 
oceny ryzyka związanego z 
wykorzystaniem substancji chemicznych 
do wytwarzania domowym sposobem 
materiałów wybuchowych, procedura, o 
której mowa w art. 13, stosuje się do aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z tym 
artykułem.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie wspólnego porozumienia pomiędzy trzema instytucjami w sprawie praktycznych 
ustaleń dotyczących stosowania aktów delegowanych.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9, 
powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

1. Powierzone Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia …*.

3. Powierzone Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlegają warunkom określonym w art. 
11 i 12.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Decyzja ta nie 
wpływa na ważność obowiązujących już 
aktów delegowanych. 
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 9 
wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że 
w okresie dwóch miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie zgłoszą wobec 
niego sprzeciwu, lub pod warunkiem że 
przed upływem tego terminu zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
zgłaszać sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.
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_____________
* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie wspólnego porozumienia pomiędzy trzema instytucjami w sprawie praktycznych 
ustaleń dotyczących stosowania aktów delegowanych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odwołanie przekazanych uprawnień skreślony

1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji, czy odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugą instytucję i 
Komisję, odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienia, które mogłyby 
zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny 
tego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzeciw wobec aktów delegowanych skreślony

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o 
miesiąc.
2. Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie.
3. Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed 
upływem tego okresu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu. 
4. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski i Rada mogą, w 
terminie sześciu tygodni licząc od daty 
zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec 
aktu delegowanego. W takim przypadku 
akt ten przestaje być stosowany.
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 10 ust. 5. W takim 
przypadku Komisja bezzwłocznie uchyla 
akt w następstwie zgłoszenia decyzji o 
sprzeciwie przez Parlament Europejski 
lub Radę.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie wspólnego porozumienia pomiędzy trzema instytucjami w sprawie praktycznych 
ustaleń dotyczących stosowania aktów delegowanych.
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UZASADNIENIE

Zakres wniosku Komisji

Wniosek Komisji dotyczy rozporządzenia ograniczającego dostęp przeciętnych 
użytkowników do określonych substancji znajdujących się w powszechnym użyciu, które 
mogą być jednak wykorzystywane jako prekursory materiałów wybuchowych. Aby chronić 
swobodny przepływ towarów, osiem substancji wymienionych w załączniku I można nadal 
sprzedawać w formie skoncentrowanej do udokumentowanego legalnego celu na podstawie 
koncesji przyznanej przez właściwy organ krajowy lub bez koncesji w stężeniach, które 
czynią je nieskutecznymi z punktu widzenia wytwarzania materiałów wybuchowych 
domowym sposobem. W załączniku II wymieniono siedem dodatkowych substancji, w 
których przypadku nie mają zastosowania koncesje ani poziomy stężenia. Jednak w 
przypadku wszystkich 15 substancji, a w rzeczywistości w przypadku sprzedaży każdej innej 
substancji lub mieszaniny niewymienionej konkretnie w tych załącznikach, ale czasem 
określanej przez Komisję Europejską jako taka, która została wykorzystana do wytwarzania 
materiałów wybuchowych domowym sposobem, każda transakcja „zasadnie” uznawana za 
„podejrzaną” powinna zostać zgłoszona pojedynczemu krajowemu punktowi kontaktowemu.

Nie będzie to miało wpływu na specjalistycznych użytkowników tych materiałów i sprzedaż 
między przedsiębiorstwami. Konieczne jest pełne poszanowanie praw obywateli do 
prywatności. Proces regulacyjny powinien być wystarczająco elastyczny, aby umożliwiać 
szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby. Do wsparcia tych środków niezbędne byłyby 
też dobrowolne porozumienia, kodeksy postępowania i lepsze systemy przepływu informacji 
pomiędzy producentami i detalistami.

Stanowisko sprawozdawcy

Celem wniosku jest zmniejszenie częstotliwości i skutków ataków terrorystycznych przez 
ograniczenie dostępu przeciętnych użytkowników do używanych legalnie i na szeroką skalę 
substancji (oraz ich mieszanin), które w wysokich stężeniach mogą być również używane do 
wytwarzania materiałów wybuchowych, oraz przez zgłaszanie podejrzanych transakcji 
dotyczących takich substancji. 

Wniosek jest ukierunkowany na hurtowników, detalistów i państwa członkowskie. 
Producenci środków chemicznych prowadzą już kontrole i posiadają dobrowolne kodeksy 
zgłaszania na przykład prekursorów broni i narkotyków, w związku z czym nie powinni 
odczuć istotnych skutków tych propozycji. Ilości są w tym przypadku niewielkie w 
porównaniu z całkowitym poziomem sprzedaży. Nie ma obaw dotyczących zdrowia 
pracowników i narażenia środowiskowego. Powodzenie będzie zależeć od działań 
właściwych organów w zakresie gromadzenia i wymiany odpowiednich informacji. 

Sprawozdawca wyraża poparcie dla działań służących zwalczaniu terroryzmu i zgadza się z 
ogólnym uzasadnieniem wniosku, a konkretnie z przyjęciem rozporządzenia na mocy 
art. 114 mającego na celu niedopuszczenie do rozdrobnienia rynku wewnętrznego. 
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Sprawozdawca zgadza się również z zawartym w załączniku I wykazem ośmiu substancji (i 
ich mieszanin), które na jego mocy podlegają kontroli. Dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest 
dopuszczenie możliwości dalszej sprzedaży substancji w wysokich stężeniach przeciętnym 
użytkownikom wyłącznie pod warunkiem posiadania koncesji na legalne zastosowania 
końcowe. 

Obciążenie kosztami zostałoby podzielone mniej więcej po równo pomiędzy producentów 
i detalistów (koszty przestrzegania przepisów, oznakowania, przeformułowania i spadku 
sprzedaży) oraz właściwe organy krajowe, które musiałyby stworzyć niezbędne systemy 
wydawania koncesji oraz gromadzenia informacji i zgłaszania, a także zapewnić 
obsługujących je pracowników. 

Sprawozdawca proponuje ponadto szereg poprawek w celu zastosowania wspólnego 
porozumienia pomiędzy trzema instytucjami w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących 
stosowania aktów delegowanych, zatwierdzonego przez Konferencję Przewodniczących w 
dniu 3 marca 2011 r.


