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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih 
sestavin za eksplozive
(KOM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0473),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0279/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. januarja 
2011,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Komisija bi morala biti zato zaradi 
spreminjanja prilog k tej uredbi pristojna
za sprejetje delegiranih aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

13. Da bi se upoštevala dogajanja na 
področju zlorabe kemičnih snovi kot 
predhodnih sestavin za eksplozive ali na 
podlagi raziskav in preskušanj bi morala 
biti zaradi spreminjanja prilog k tej uredbi
na Komisijo prenesena pristojnost za 
sprejetje aktov v skladu s členom 290
Pogodbe o delovanju Evropske unije.
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Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. 
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti istočasno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
ustreznih dokumentov Evropskemu
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba skupnega dogovora med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Gospodarski subjekti poročajo o katerem 
koli drugem sumljivem pravnem poslu v 
zvezi s snovjo, ki ni na seznamu, in 
zmesmi iz takšnih snovi.

4. Gospodarski subjekti poročajo o katerem 
koli drugem sumljivem pravnem poslu v 
zvezi s snovjo, ki ni na seznamu iz točke 
(b) odstavka 6, in zmesmi iz takšnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Pomagalo bo pojasniti besedilo in predpostavke o obsegu zahteve po poročanju.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Gospodarski subjekti poročajo tudi o
opaznih krajah snovi na seznamih v 
prilogah in zmesi iz teh snovi, in sicer 
nacionalni kontaktni točki države članice, v 
kateri je bilo storjeno kaznivo dejanje 

5. Gospodarski subjekti poročajo tudi o 
krajah snovi na seznamih v prilogah in 
zmesi iz teh snovi, in sicer nacionalni 
kontaktni točki države članice, v kateri je 
bilo storjeno kaznivo dejanje tatvine.
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tatvine.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko zaradi upoštevanja 
dogajanja na področju zlorabe kemičnih 
snovi kot predhodnih sestavin za 
eksplozive ali na podlagi raziskav in 
preskušanj sprejme spremembe prilog z 
delegiranimi akti v skladu s členi 10, 11 in 
12. V nujnih primerih, zlasti pri nenadni 
spremembi ocene tveganja glede zlorabe 
kemičnih snovi za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov, se uporabi člen 13.

1. Komisija je zaradi upoštevanja 
dogajanja na področju zlorabe kemičnih 
snovi kot predhodnih sestavin za 
eksplozive ali na podlagi raziskav in 
preskušanj pristojna, da sprejme
delegirane akte v skladu s členom 10 o 
spremembah Prilog k tej Uredbi. 

2. V nujnih primerih, zlasti pri nenadni 
spremembi ocene tveganja glede zlorabe 
kemičnih snovi za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov, se za delegirane akte, 
sprejete v skladu s tem členom, uporabi
postopek iz člena 13.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba skupnega dogovora med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 9 podeli za 
nedoločen čas.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz
tega člena.
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2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za 
nedoločen čas od ...*.

3. Pooblastila za sprejetje delegiranih 
aktov se podelijo Komisiji pod pogoji iz 
členov 11 in 12.

3. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 9. 
Z odločitvijo o preklicu preneha veljati 
pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. 
Odločitev o preklicu začne veljati dan po 
objavi odločitve v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v njej 
naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost 
že veljavnih delegiranih aktov.

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem istočasno uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.
5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 9, začnejo veljati samo, če 
Evropski parlament ali Svet ne sporočita 
svojega nasprotovanja v roku dveh 
mesecev od uradnega sporočila o aktu 
Evropskemu parlamentu in Svetu, ali če 
pred iztekom omenjenega roka Evropski 
parlament in Svet oba seznanita Komisijo, 
da ne nameravata nasprotovati sprejetju 
aktov. Na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.
_____________
* UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba skupnega dogovora med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe delegiranih 
aktov.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preklic prenosa črtano

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 9.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
času pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo 
preklicano, ter razloge za preklic.
3. S sklepom o preklicu pooblastila 
preneha veljati pooblastilo, določeno v 
navedenem sklepu. Sklep začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je naveden v 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije. 

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ugovori zoper delegirane akte črtano

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata zoper delegirane akte v dveh 
mesecih od datuma obvestila. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se to 
obdobje podaljša za en mesec.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
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Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na dan, ki je določen v njem.
3. Delegirani akt se lahko objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati pred koncem navedenega obdobja, 
če sta Evropski parlament in Svet 
obvestila Komisijo, da ne nameravata 
ugovarjati. 
4. Če Evropski parlament ali Svet vloži 
ugovor zoper delegirani akt, ta akt ne 
začne veljati. Institucija, ki ugovarja zoper 
delegirani akt, svojo odločitev utemelji.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Evropski parlament in Svet lahko zoper 
delegirani akt ugovarjata v šestih tednih od 
dne uradnega obvestila. V navedenem 
primeru se akt preneha uporabljati.
Institucija, ki ugovarja zoper delegirani 
akt, svojo odločitev utemelji.

2. Evropski parlament ali Svet lahko zoper 
delegirani akt ugovarjata v skladu s 
postopkom iz člena 10(5). Komisija v tem
primeru brez odlašanja razveljavi akt, 
potem ko jo Evropski parlament ali Svet 
obvesti, da mu nasprotuje.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba skupnega dogovora med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe delegiranih 
aktov.
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OBRAZLOŽITEV

Področje uporabe predloga Komisije

Komisija predlaga uredbo, ki bo omejila dostop splošne javnosti do nekaterih snovi, ki so 
sicer v splošni rabi, hkrati pa jih je mogoče zlorabiti kot predhodne sestavine za eksplozive. 
Da bi zaščitili prosti pretok blaga, bo prodaja osmih snovi, naštetih v prilogi I, še naprej 
dovoljena, in sicer v koncentrirani obliki ter na podlagi dovoljenja, ki ga izda nacionalni 
pristojni organ za dokumentiran zakonit namen, brez dovoljenja pa v koncentracijah, v katerih 
ni mogoče izdelati doma narejenih eksplozivov. V prilogi II je naštetih nadaljnjih sedem 
snovi, za katere pa se ne zahteva niti dovoljenje niti omejitev koncentracije. Za vseh 15 snovi, 
dejansko pa tudi za vse druge snovi ali zmesi, ki niso konkretno navedene v teh prilogah, za 
katere pa je Komisija večkrat ugotovila, da so bile uporabljene za izdelavo doma narejenih 
eksplozivov, pa je treba nacionalni kontaktni točki prijaviti vsakršen pravni posel, ki je videti 
„sumljiv“iz kakršnega koli „utemeljenega“ razloga. 

Poklicni uporabniki teh materialov in prodaja med podjetji bi bili izključeni iz področja 
uporabe. Hkrati je treba v celoti spoštovati pravice posameznikov do zasebnosti. Zakonodajni 
proces bi moral biti dovolj prožen, da omogoči hiter odziv na spreminjajoče se potrebe. V 
podporo tem ukrepom bodo potrebni prostovoljni sporazumi, kodeksi ravnanja in izboljšani 
informacijski sistemi med proizvajalci in trgovci na drobno.

Stališče pripravljavke mnenja

Namen predloga je zmanjšati pogostost in učinek terorističnih napadov z omejitvijo dostopa 
splošne javnosti do široko in zakonito uporabljanih snovi (in njihovih zmesi), ki jih je v 
visokih koncentracijah mogoče uporabiti tudi za izdelavo eksplozivov, in z uvedbo zahteve po 
poročanju o sumljivih pravnih poslih z njimi. 

Predlog je naslovljen na veletrgovce, trgovce na drobno in države članice. Proizvajalci 
kemikalij imajo že vzpostavljene nadzorne mehanizme in kodekse o prostovoljnem poročanju 
za predhodne sestavine za orožje in droge, tako da jih ta predlog ne bi smel bistveno prizadeti. 
Obravnavane količine so majhne v primerjavi s skupno prodanimi količinami. V zvezi z 
zdravjem delavcev in izpostavljenostjo okolja ni nikakršnih skrbi. Uspeh bo odvisen od 
ukrepov pristojnih organov v zvezi z zbiranjem in izmenjavo ustreznih informacij. 

Pripravljavka mnenja podpira ukrepe za boj proti terorizmu in soglaša s splošno utemeljitvijo 
za predlog, konkretneje s pripravo uredbe v skladu s členom 114 o preprečevanju 
razdrobljenosti notranjega trga. 

Strinja se tudi s seznamom osmih snovi (in njihovih zmesi), naštetih v prilogi I, ki jih je treba 
nadzorovati. Zato je smiselno, da se nadaljnja prodaja v visokih koncentracijah splošni 
javnosti dopusti izključno na podlagi dovoljenja za zakonito končno uporabo. 

Breme stroškov bi bilo porazdeljeno približno enakomerno med proizvajalci in trgovci na 
drobno (prek stroškov usklajevanja, označevanja, preoblikovanja in izgube prodaje) ter 
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pristojnimi nacionalnimi organi (ki bodo morali vzpostaviti in kadrovsko opremiti potrebne 
sisteme za izdajo dovoljenj, zbiranje informacij in poročanje). 

Pripravljavka mnenja prav tako predlaga vrsto sprememb, da bi se uporabilo skupni dogovor 
med tremi institucijami o praktični ureditvi uporabe delegiranih aktov, kot ga je odobrila 
konferenca predsednikov 3. marca 2011.


