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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer
(KOM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0473),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0279/2010),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
19 januari 2011,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Kommissionen bör därför bemyndigas 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt i syfte att ändra 
bilagorna till denna förordning.

13. Som svar på den utveckling som skett 
när det gäller missbruk av kemiska 
ämnen som prekursorer för 
sprängämnen, eller på grundval av 
forskning och provning, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen i 
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syfte att ändra bilagorna till denna 
förordning. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Tillämpning av samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget 
för användningen av delegerade akter.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ekonomiska aktörer ska rapportera om 
alla andra misstänkta transaktioner med 
icke förtecknade ämnen och med 
blandningar som innehåller sådana ämnen.

4. Ekonomiska aktörer ska rapportera om 
alla andra misstänkta transaktioner med 
sådana icke förtecknade ämnen som 
nämns i den förteckning som avses i 
punkt 6 b och med blandningar som 
innehåller sådana ämnen.

Or. en

Motivering

Detta bidrar till att klargöra texten och förmodandena om omfattningen av 
rapporteringskravet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ekonomiska aktörer ska också 5. Ekonomiska aktörer ska också 
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rapportera omfattande stölder av ämnen 
som förtecknas i bilagorna och blandningar 
som innehåller sådana ämnen till den 
nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där stölden har ägt rum.

rapportera stölder av ämnen som 
förtecknas i bilagorna och blandningar som 
innehåller sådana ämnen till den nationella 
kontaktpunkten i den medlemsstat där 
stölden har ägt rum.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av hänsyn till utvecklingen på området 
missbruk av kemiska ämnen som 
prekursorer för sprängämnen, eller på 
grundval av forskning och testning, kan
kommissionen besluta om ändringar av 
bilagorna genom delegerade akter enligt 
artiklarna 10, 11 och 12. Om det är 
nödvändigt av tvingande, brådskande skäl, 
särskilt vid en plötslig ändring av 
riskbedömningen i fråga om missbruk av 
kemiska ämnen för tillverkning av 
hemmagjorda sprängämnen, ska artikel 13
gälla.

1. Av hänsyn till utvecklingen på området 
missbruk av kemiska ämnen som 
prekursorer för sprängämnen, eller på 
grundval av forskning och testning, ska
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 10 med 
avseende på ändringar av bilagorna till 
denna förordning. 

2. Om det är nödvändigt på grund av
tvingande skäl till skyndsamhet, särskilt vid 
en plötslig ändring av riskbedömningen i 
fråga om missbruk av kemiska ämnen för 
tillverkning av hemmagjorda sprängämnen, 
ska det förfarande som anges i artikel 13
tillämpas på delegerade akter som antas 
enligt den här artikeln.

Or. en

Motivering

Tillämpning av samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget 
för användningen av delegerade akter.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheterna att anta sådana
delegerade akter som avses i artikel 9 ska
tilldelas kommissionen på obestämd tid.

1. Befogenheten att anta delegerade akter
ska ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

2. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.

2. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 9 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den …*.

3. Kommissionens befogenheter att anta
delegerade akter gäller på de villkor som 
fastställs i artiklarna 11 och 12.

3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 9 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 9 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_____________
* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.
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Or. en

Motivering

Tillämpning av samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget 
för användningen av delegerade akter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Återkallande av delegering

1. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 9 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet.
2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering ska sträva efter att 
underrätta den andra institutionen och 
kommissionen i rimlig tid innan ett 
slutligt beslut fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen 
därtill.
3. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet. Det får verkan 
omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet och rådet får göra 
invändning mot en delegerad akt inom två 
månader från den dag akten överlämnats 
till dem. På Europaparlamentets eller 
rådets initiativ får fristen förlängas med 
en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid fristens utgång invänt mot den 
delegerade akten ska den offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft på därför utsatt dag.
3. Den delegerade akten får offentliggöras 
i Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan fristen löper ut, 
såvida både Europaparlamentet och rådet 
har underrättat kommissionen om att de 
inte har för avsikt att göra invändningar. 
4. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt får den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänt mot en delegerad akt ska ange 
skälen därtill.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet får inom 
en frist på sex veckor från den dag akten 
överlämnades göra invändning mot den 

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får
invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som avses i 
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delegerade akten. Akten upphör i så fall 
att tillämpas. Den institution som invänt 
mot en delegerad akt ska ange skälen 
därtill.

artikel 10.5. I ett sådant fall ska
kommissionen upphäva akten utan 
dröjsmål efter det att Europaparlamentet 
eller rådet har delgett den sitt beslut om 
invändning.

Or. en

Motivering

Tillämpning av samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget 
för användningen av delegerade akter.
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MOTIVERING

Tillämpningsområdet för kommissionens förslag

Kommissionens har lagt förslag till en förordning som begränsar allmänhetens tillgång till 
vissa ämnen som är i allmänt bruk men också kan missbrukas för att tillverka sprängämnen. 
För att skydda den fria rörligheten för varor får åtta ämnen som förtecknas i bilaga I fortsätta 
att saluföras i koncentrerad form, med ett tillstånd som utfärdas av en nationell behörig 
myndighet och för ändamål som är styrkta som legitima, alternativt utan tillstånd i 
koncentrationsnivåer som gör att ämnena inte kan användas för att tillverka hemmagjorda 
sprängämnen. Ytterligare sju ämnen förtecknas i bilaga II, men på dem tillämpas inga tillstånd 
eller koncentrationsnivåer. För alla 15 ämnena – och även för försäljning av andra ämnen eller 
blandningar som inte särskilt förtecknats i dessa bilagor men som enligt kommissionen 
emellanåt har använts för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen – gäller dock att alla 
transaktioner som på ”rimliga” grunder bedöms vara ”misstänkta” ska rapporteras till en enda 
nationell kontaktpunkt. 

Professionella användare av dessa ämnen och handel företag emellan påverkas inte. 
Individens rätt till integritet måste till fullo respekteras. Regleringsprocessen bör vara 
tillräckligt flexibel för att möjliggöra en snabb reaktion på förändrade behov. Frivilliga 
överenskommelser, uppförandekoder och förbättrade informationssystem mellan tillverkare 
och återförsäljare kommer också att krävas till stöd för åtgärderna.

Föredragandens ståndpunkt

Syftet med förslaget är att minska omfattningen och effekterna av terroristattacker genom att 
man begränsar allmänhetens tillgång till – och anmäler misstänkta transaktioner med – ämnen 
(och blandningar av dem) som har en legitim och omfattande användning, men som i höga 
koncentrationer också kan användas för att framställa sprängämnen. 

Förslaget riktar sig till grossister, återförsäljare och medlemsstaterna. 
Kemikalieproducenterna har redan kontroller och frivilliga rapporteringssystem för t.ex. 
vapen- och drogprekursorer, och de bör inte i någon väsentlig utsträckning påverkas av 
förslagen. De mängder det gäller är små i jämförelse med den totala försålda mängden. Det 
finns inga orosmoment vad gäller arbetstagarnas hälsa eller miljöexponeringen. Framgången 
kommer att bero på de behöriga myndigheternas insatser för att samla in och sprida relevant 
information. 

Föredraganden stöder insatser för terrorismbekämpning och instämmer i den allmänna 
motiveringen för förslaget, i synnerhet att det kommer i form av en förordning enligt 
artikel 114 i syfte att förhindra fragmentering av den inre marknaden. 

Föredraganden ställer sig också bakom den förteckning över åtta ämnen (och blandningar av 
dem) som ingår i bilaga I, och som enligt detta avsnitt kräver kontroll. Det är därför klokt att i 
framtiden endast tillåta försäljning till allmänheten för en legitim slutanvändning av högre 
koncentrationer efter att tillstånd har delats ut. 
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Kostnadsbördan delas ungefär lika mellan tillverkarna och återförsäljarna (kostnader för 
efterlevnad, märkning, omarbetning och förlorad försäljning) och de nationella behöriga 
myndigheter som måste inrätta och bemanna de nödvändiga systemen för tillståndsgivning, 
informationsinsamling och rapportering. 

Föredraganden föreslår också ett antal ändringar som innebär en tillämpning av 
samförståndsavtalet mellan de tre institutionerna om det praktiska upplägget för 
användningen av delegerade akter, i den form det godkändes av talmanskonferensen den 
3 mars 2011.


