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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2010)0473),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 114 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0279/2010),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 19 ianuarie 2011,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-
0000/2011),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să sesizeze din nou Parlamentul în cazul în care intenţionează să 
modifice în mod substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Prin urmare, Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene în 
scopul modificării anexelor la prezentul 
regulament.

(13) Pentru a ţine seama de evoluţiile 
utilizării în scop ilicit a substanţelor 
chimice ca precursori de explozivi sau pe 
baza cercetărilor şi a testelor, Comisiei ar 
trebui să i se delege competenţa de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene în scopul modificării 
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anexelor la prezentul regulament. Este 
deosebit de important ca, în cadrul 
activităţii sale pregătitoare, Comisia să 
desfăşoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi. Comisia, atunci când 
pregăteşte şi elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi în mod adecvat a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European şi Consiliu.

Or. en

Justificare

Aplicarea înţelegerii comune dintre cele trei instituţii privind mecanismele practice de 
utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorii economici raportează orice 
altă tranzacţie suspectă privind o substanţă 
neclasificată şi amestecuri care conţin 
astfel de substanţe.

(4) Operatorii economici raportează orice 
altă tranzacţie suspectă privind o substanţă 
neclasificată cuprinsă în lista menţionată 
la alineatul (6) litera (b) şi amestecuri care 
conţin astfel de substanţe.

Or. en

Justificare

Aceasta ar contribui la clarificarea textului şi a ipotezelor privind domeniul de aplicare a 
obligaţiei de raportare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorii economici raportează, de 
asemenea, furturile semnificative de 

(5) Operatorii economici raportează, de 
asemenea, furturile de substanţe enumerate 
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substanţe enumerate în anexe şi amestecuri 
care conţin astfel de substanţe către punctul 
naţional de contact din statul membru în 
care au loc furturile.

în anexe şi amestecuri care conţin astfel de 
substanţe către punctul naţional de contact 
din statul membru în care au loc furturile.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a ţine seama de evoluţiile utilizării 
în scop ilicit a substanţelor chimice ca 
precursori de explozivi sau pe baza 
cercetării şi a testelor, Comisia poate 
adopta modificări la anexe prin 
intermediul unor acte delegate, în 
conformitate cu articolele 10, 11 şi 12.
Atunci când motive urgente impun acest 
lucru, în special atunci când se produce o 
schimbare subită în evaluarea riscului în 
ceea ce priveşte utilizarea ilicită a 
substanţele chimice pentru fabricarea de 
explozivi artizanali, se aplică articolul 13.

(1) Pentru a ţine seama de evoluţiile 
utilizării în scop ilicit a substanţelor 
chimice ca precursori de explozivi sau pe 
baza cercetării şi a testelor, Comisiei i se 
acordă competenţa de a adopta acte 
delegate în conformitate cu articolul 10 
privind modificările la anexele la 
prezentul regulament.

(2) Atunci când motive urgente impun 
acest lucru, în special atunci când se 
produce o schimbare subită în evaluarea 
riscului în ceea ce priveşte utilizarea ilicită 
a substanţele chimice pentru fabricarea de 
explozivi artizanali, se aplică actelor 
delegate adoptate în conformitate cu 
prezentul articol procedura prevăzută în 
articolul 13.

Or. en

Justificare

Aplicarea înţelegerii comune dintre cele trei instituţii privind mecanismele practice de 
utilizare a actelor delegate.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competenţele de a adopta actele
delegate menţionate la articolul 9 sunt 
conferite Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.

(1) Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condiţiilor stabilite în prezentul articol.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului acest lucru.

(2) Competenţa de a adopta acte delegate 
menţionată la articolul 9 este conferită 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată de 
la...*.

(3) Competenţele de a adopta acte 
delegate sunt conferite Comisiei sub 
rezerva condiţiilor prevăzute la articolele 
11 şi 12.

(3) Delegarea competenţelor menţionată 
la articolul 9 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competenţe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menţionată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 
(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului acest lucru.
(5) Orice act delegat adoptat în
conformitate cu articolul 9 intră în 
vigoare doar dacă nici Parlamentul 
European, nici Consiliul nu a formulat 
obiecţii la acesta în termen de două luni 
de la data notificării actului respectiv 
către Parlamentul European şi către 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul au informat 
Comisia că nu intenţionează să formuleze 
obiecţii. Respectivul termen se prelungeşte 
cu două luni la iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.
_____________
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* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Aplicarea înţelegerii comune dintre cele trei instituţii privind mecanismele practice de 
utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revocarea delegării eliminat

(1) Delegarea competenţelor menţionată 
la articolul 9 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu.
(2) Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide să revoce 
delegarea de competenţe informează 
cealaltă instituţie şi Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competenţele delegate 
care ar putea face obiectul unei revocări, 
precum şi motivele revocării.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenţelor specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în
vigoare imediat sau la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Decizia de revocare 
nu aduce atingere valabilităţii actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 
Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. 

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiecţii la actele delegate eliminat

(1) Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la actul 
delegat în termen de două luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, această 
perioadă se prelungeşte cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu au formulat obiecţii la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare la data prevăzută în cuprinsul 
său.
(3) Actul delegat poate fi publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
intră în vigoare înainte de expirarea 
termenului respectiv dacă atât 
Parlamentul European, cât şi Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenţia 
lor de a nu prezenta obiecţii. 
(4) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecţii la un act delegat, acesta nu intră 
în vigoare. Instituţia care formulează 
obiecţii la un act delegat prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de şase săptămâni de la data 
notificării, Parlamentul European şi
Consiliul se pot opune actului delegat. Într-
un astfel de caz, actul nu se mai aplică.
Instituţia care formulează obiecţii la un 
act delegat prezintă motivele care au stat 
la baza acestora.

(2) Parlamentul European sau Consiliul se 
pot opune actului delegat, în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 10 
alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia 
abrogă actul respectiv fără întârziere în 
urma notificării deciziei de a se opune 
trimise de Parlamentul European sau de 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Aplicarea înţelegerii comune dintre cele trei instituţii privind mecanismele practice de 
utilizare a actelor delegate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Domeniul de aplicare a propunerii Comisiei

Comisia propune un regulament care să limiteze accesul publicului larg la anumite substanţe 
de uz general, dar care pot fi utilizate ilicit şi ca precursori de explozivi. Pentru a proteja 
libera circulaţie a mărfurilor, opt substanţe enumerate în anexa I pot continua să fie 
comercializate sub formă concentrată fie pe baza unei licenţe eliberate de o autoritate 
naţională competentă şi a unor justificative care să ateste necesitatea legitimă a utilizării 
acestora, fie fără licenţă, dar într-o concentraţie care să nu permită utilizarea lor pentru 
fabricarea de explozivi artizanali. În anexa II, există o listă de alte şapte substanţe, în cazul 
cărora nu se aplică nicio licenţă sau concentraţie. Cu toate acestea, pentru toate cele 15 
substanţe şi pentru vânzarea oricăror altor substanţe sau amestecuri nespecificate în anexe, dar 
identificate sporadic de Comisie printre cele utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali, 
trebuie raportată punctului naţional de contact orice tranzacţie considerată „suspectă” din 
motive întemeiate. 

Utilizarea profesională a acestor substanţe sau comercializarea lor între întreprinderi nu sunt 
afectate de regulament. Drepturile individuale la viaţa privată trebuie respectate pe deplin. 
Procesul de reglementare ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a permite un răspuns 
prompt pe măsură ce nevoile evoluează. Pentru sprijinirea acestor măsuri, vor fi necesare şi 
acorduri voluntare, coduri de conduită şi sisteme de informare mai bune între producători şi 
comercianţii cu amănuntul.

Poziţia raportorului

Propunerea urmăreşte reducerea frecvenţei şi a impactului atacurilor teroriste, pe de o parte 
prin limitarea accesului cetăţenilor la substanţe şi amestecuri de substanţe utilizate pe scară 
largă şi în mod legitim care, în concentraţii mari, pot fi utilizate şi la fabricarea explozivilor şi, 
pe de altă parte, prin raportarea tranzacţiilor suspecte cu astfel de substanţe. 

Propunerea are în vedere angrosiştii, comercianţii cu amănuntul şi statele membre. 
Fabricanţii de produse chimice au introdus deja sisteme de control şi coduri de raportare 
voluntară, de exemplu pentru precursorii de arme şi droguri şi ar trebui să nu sufere pierderi 
de ordin material ca urmare a acestor propuneri. Cantităţile în cauză sunt modeste faţă de 
cantităţile totale vândute. Nu există temeri legate de sănătatea lucrătorilor sau de expunerea 
mediului. Succesul va depinde de măsurile adoptate de autorităţile competente cu privire la 
colectarea şi schimbul de informaţii pertinente. 

Raportorul sprijină măsurile de combatere a terorismului şi aprobă obiectivul general al 
propunerii, şi anume un regulament elaborat în temeiul articolului 114 care să prevină 
fragmentarea pieţei interne. 

De asemenea, raportorul aprobă lista de opt substanţe (şi amestecuri) menţionate în anexa 1 
care trebuie supuse controlului în acest cadru. Prin urmare, este rezonabil să se autorizeze 
continuarea vânzărilor în concentraţii ridicate către cetăţeni numai sub licenţă, în scopul unor 
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utilizări finale legitime ale acestor substanţe. 

Costurile se vor împărţi aproximativ egal între fabricanţi, comercianţii cu amănuntul 
(costuri generate de respectarea legislaţiei, de etichetare, de reformulare şi de pierdere de 
beneficii din vânzări) şi autorităţile naţionale competente, care trebuie să creeze sistemele 
necesare de acordare de licenţe, de colectare de informaţii şi de raportare şi să asigure 
personalul necesar funcţionării acestora. 

Raportorul propune, de asemenea, mai multe amendamente care se referă la aplicarea 
înţelegerii comune dintre cele trei instituţii privind mecanismele practice de utilizare a actelor 
delegate, aşa cum au fost aprobate de Conferinţa preşedinţilor la 3 martie 2011.


