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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín 
na trh a ich používaní
(KOM(2010) – C7-0279 – 2010/0246(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0473),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0279/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. januára 
2011,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2011),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13. Komisia by preto mala byť 
splnomocnená prijať na účely zmeny 
a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu 
delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

13. S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti 
zneužívania chemických látok ako 
prekurzorov výbušnín alebo na základe 
výsledkov výskumu a testovania by sa
mala Komisii udeliť právomoc prijímať
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny a doplnenia príloh tohto 
nariadenia. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
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uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatnenie spoločnej dohody medzi troma inštitúciami o praktických otázkach používania 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Hospodárske subjekty oznámia každú 
podozrivú transakciu týkajúcu sa 
neurčených látok a zmesí obsahujúcich 
tieto látky.

4. Hospodárske subjekty oznámia každú 
podozrivú transakciu týkajúcu sa 
neurčených látok vymenovaných 
v zozname uvedenom v bode b) odseku 6 
a zmesí obsahujúcich tieto látky.

Or. en

Odôvodnenie

Pomôže to objasniť text a predpoklady, pokiaľ ide o rozsah oznamovacej povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Hospodárske subjekty oznámia krádež 
značného množstva látok uvedených 
v prílohách a zmesí obsahujúcich tieto 
látky vnútroštátnemu kontaktnému bodu 
členského štátu, v ktorom došlo ku krádeži.

5. Hospodárske subjekty oznámia krádež 
látok uvedených v prílohách a zmesí 
obsahujúcich tieto látky vnútroštátnemu 
kontaktnému bodu členského štátu, 
v ktorom došlo ku krádeži.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti 
zneužívania chemických látok ako 
prekurzorov výbušnín alebo na základe 
výsledkov výskumu a testovania môže
Komisia prijať zmeny a doplnenia príloh 
prostredníctvom delegovaných aktov
v súlade s článkami 10, 11 a 12.
V mimoriadne naliehavých prípadoch, 
najmä ak nastane náhla zmena v posúdení 
rizík, pokiaľ ide o zneužitie chemických 
látok na domácu výrobu výbušnín, sa 
uplatňuje článok 13.

1. S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti 
zneužívania chemických látok ako 
prekurzorov výbušnín alebo na základe 
výsledkov výskumu a testovania je
Komisia splnomocnená v súlade 
s článkom 10 prijať delegované akty 
týkajúce sa zmien a doplnení príloh tohto 
nariadenia.

2. Ak sa to  vyžaduje z vážnych a 
naliehavých dôvodov, najmä ak nastane 
náhla zmena v posúdení rizík, pokiaľ ide 
o zneužitie chemických látok na domácu 
výrobu výbušnín, na delegované akty 
prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje 
postup ustanovený v článku 13.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatnenie spoločnej dohody medzi troma inštitúciami o praktických otázkach používania 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty
uvedené v článku 9 je prenesená na 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok 
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Komisiu na neurčitý čas. stanovených v tomto článku.
2. Komisia po prijatí delegovaného aktu 
túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od ... * .

3. Právomoci prijímať delegované akty sa 
na Komisiu prenášajú podľa podmienok 
stanovených v článkoch 11 a 12.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 9 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. 
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne, 
a to hneď po jeho prijatí.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.
_____________
* Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatnenie spoločnej dohody medzi troma inštitúciami o praktických otázkach používania
delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zrušenie delegovania vypúšťa sa

1. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 9 môže kedykoľvek zrušiť 
Európsky parlament alebo Rada.
2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup 
rozhodovania o zrušení delegovania 
právomoci, sa snaží informovať druhú 
inštitúciu a Komisiu v primeranej lehote 
pred prijatím konečného rozhodnutia 
o delegovaných právomociach, ktoré 
môžu podliehať zrušeniu, a o možných 
dôvodoch tohto zrušenia.
3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí uvedených v tomto 
rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť okamžite alebo v neskoršom 
termíne stanovenom v rozhodnutí. Nemá 
vplyv na platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. Toto 
rozhodnutie sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Námietky proti delegovaným aktom vypúšťa sa
1. Európsky parlament a Rada môžu 
namietať proti delegovanému aktu 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Z iniciatívy Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa toto obdobie 
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môže predĺžiť o jeden mesiac.
2. Ak do uplynutia uvedenej lehoty 
nevznesie ani Európsky parlament ani 
Rada námietku voči delegovanému 
právnemu aktu, tento akt sa uverejní 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
a účinnosť nadobudne dňom v ňom 
uvedeným.
3. Delegovaný akt môže byť uverejnený 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
tejto lehoty, ak Európsky parlament a 
Rada informovali Komisiu o svojom 
zámere nevzniesť námietky. 
4. Ak Európsky Parlament alebo Rada 
vznesú námietky proti delegovanému 
aktu, akt nenadobudne účinnosť. 
Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti 
delegovanému aktu, vysvetlí dôvody 
takéhoto konania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Európsky parlament a Rada môžu 
vzniesť voči delegovanému aktu námietky
v lehote šiestich týždňov odo dňa 
oznámenia. V takomto prípade sa akt
prestane uplatňovať. Inštitúcia, ktorá 
vznesie námietky proti delegovanému 
aktu, vysvetlí dôvody takéhoto konania.

2. Európsky parlament alebo Rada môžu 
vzniesť voči delegovanému aktu námietku
v súlade s postupom uvedeným v článku 
10 ods. 5. V takom prípade Komisia bez 
odkladu po oznámení rozhodnutia 
Európskeho parlamentu alebo Rady 
vzniesť námietku, akt zruší.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatnenie spoločnej dohody medzi troma inštitúciami o praktických otázkach používania 
delegovaných aktov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozsah návrhu Komisie

Dokument Komisie je návrhom nariadenia zabraňujúcim prístup širokej verejnosti 
ku konkrétnym, bežne používaným látkam, ktoré sa však môžu zneužiť aj ako prekurzory 
výbušnín. V rámci ochrany voľného obehu tovaru sa môže 8 látok uvedených v prílohe I 
naďalej predávať v koncentrovanej forme pod podmienkou, že kupujúci predloží povolenie, 
ktoré vydal príslušný štátny orgán a ktoré dokazuje oprávnené použitie látky. V prípade 
nákupu bez povolenia nesmie koncentrácia týchto látok dosiahnuť hodnoty umožňujúce 
domácu výrobu výbušnín. V prílohe II je uvedených ďalších 7 látok, na ktoré sa nevzťahujú 
žiadne podmienky týkajúce sa povolenia alebo úrovne koncentrácie. Avšak v prípade 
všetkých 15 látok, ako aj pri predaji akýchkoľvek iných látok a zmesí, ktoré nie sú konkrétne 
uvedené v týchto prílohách, no Komisia ich čas od času označí za látky, ktoré boli použité na 
domácu výrobu výbušnín, by sa mali všetky „odôvodnene podozrivé“ transakcie oznamovať 
jednému štátnemu kontaktnému miestu. 

Tieto úpravy sa netýkajú profesionálnych používateľov týchto materiálov ani obchodovania 
medzi podnikmi. Práva jednotlivcov na ochranu súkromia sa musia v plnom rozsahu 
zachovať. Regulačný proces by mal byť dostatočne flexibilný na to, aby umožňoval rýchle 
reagovať na meniace sa potreby. Na podporu týchto opatrení by boli aj potrebné dobrovoľné 
dohody, kódexy správania a zlepšené informačné systémy medzi výrobcami 
a maloobchodnými predajcami.

Stanovisko spravodajcu

Cieľom návrhu je znížiť frekvenciu a dosah teroristických útokov obmedzením prístupu 
širokej verejnosti k bežne a legitímne používaným látkam (a ich zmesiam), ktoré sa 
vo vysokých koncentráciách môžu používať aj na výrobu výbušnín. 

Predložený návrh je určený veľkoobchodníkom, maloobchodníkom a členským štátom. 
Výrobcovia chemikálií už zaviedli kontroly a dobrovoľné kódexy oznamovania napríklad 
pre prekurzory zbraní a drog a tieto návrhy by ich nemali výrazne ovplyvniť. V porovnaní 
s celkovým objemom predaja ide o malé množstvá. Pokiaľ ide o možné ohrozenie zdravia 
pracovníkov alebo životného prostredia z vystavenia účinkom týchto látok, netreba mať 
žiadne obavy. Úspešnosť bude závisieť od činnosti príslušných orgánov pri získavaní 
a výmene dôležitých informácií. 

Spravodajca podporuje opatrenia na boj proti terorizmu a súhlasí s celkovým princípom tohto 
návrhu, konkrétne s nariadením podľa článku 114 brániacim fragmentácii vnútorného trhu. 

Spravodajca tiež súhlasí so zoznamom 8 látok (a ich zmesí) uvedených v prílohe I, ktoré si 
v rámci tejto kategórie vyžadujú kontrolu. Z tohto dôvodu je rozumné dovoliť v budúcnosti 
predaj týchto látok vo vysokých koncentráciách širokej verejnosti len po predložení povolenia 
dokazujúceho legitímne konečné použitie. 
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Náklady by približne rovnakou mierou znášali výrobcovia a maloobchodní predajcovia 
(prostredníctvom nákladov na dodržiavanie, označovanie, nový vývoj a straty pri tržbách) 
a príslušné štátne orgány (ktoré by museli zriadiť a vybaviť zamestnancami potrebné systémy 
na udeľovanie povolení, zber informácií a oznamovanie). 

Spravodajca tiež predkladá viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom uplatniť 
spoločnú dohodu medzi troma inštitúciami o praktických otázkach používania delegovaných 
aktov, ako ju schválila Konferencia predsedov 3. marca 2011.


