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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 
98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0209),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0151/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-
0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei elektroninės prekyvietės veikia 
tik kaip tarpininkai tarp ekonominės 
veiklos vykdytojų ir plačiosios visuomenės 

(12) Jei elektroninės prekyvietės veikia 
tik kaip tarpininkai tarp ekonominės 
veiklos vykdytojų ir plačiosios visuomenės 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PE627.056v01-00 6/19 PR\1161953LT.docx

LT

narių, profesionalių naudotojų arba 
ūkininkų, nereikalaujama, kad jos 
apmokytų riboto naudojimo sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakų pardavime 
dalyvaujančius savo darbuotojus arba 
tikrintų jų tapatybę, o kur tinkama, būsimo 
kliento licenciją arba reikalautų būsimo 
kliento pateikti kitą informaciją. Tačiau 
atsižvelgiant į pagrindinį elektroninių 
prekyviečių, kurios veikia kaip tarpininkai, 
vaidmenį sudarant ekonominius sandorius 
internetu, įskaitant dėl riboto naudojimo 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakų 
pardavimo, būtų tikslinga, kad jos aiškiai ir 
veiksmingai informuotų naudotojus, kurie 
naudodamiesi jų paslaugomis siekia 
įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakų, apie jų įsipareigojimus 
pagal šį reglamentą. Be to, tikslinga, kad 
elektroninės prekyvietės, kurios veikia 
kaip tarpininkai, imtųsi priemonių 
padėdamos užtikrinti, kad jų naudotojai 
laikytųsi jiems nustatytų įpareigojimų dėl 
patikrinimo, pavyzdžiui, pasiūlytų 
priemonių, skirtų licencijų tikrinimui 
palengvinti. Visi šie elektroninių 
prekyviečių, kurios veikia kaip 
tarpininkai, įpareigojimai pagal šį 
reglamentą neturėtų daryti poveikio 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/31/EB34 14 ir 15 
straipsniams.

narių, profesionalių naudotojų arba 
ūkininkų, nereikalaujama, kad jos 
apmokytų savo darbuotojus apie 
įsipareigojimus pagal šį reglamentą arba 
tikrintų jų tapatybę, o kur tinkama, būsimo 
kliento licenciją arba reikalautų būsimo 
kliento pateikti kitą informaciją. Tačiau 
atsižvelgiant į pagrindinį elektroninių 
prekyviečių, kurios veikia kaip tarpininkai, 
vaidmenį sudarant ekonominius sandorius 
internetu, įskaitant dėl riboto naudojimo 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakų 
pardavimo, tikslinga, kad jos aiškiai ir 
veiksmingai informuoja naudotojus, kurie 
siekia įsigyti reguliuojamo naudojimo 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, apie jų 
įsipareigojimus pagal šį reglamentą. Jos 
taip pat turėtų imtis priemonių padėdamos 
užtikrinti, kad jų naudotojai laikytųsi jiems 
nustatytų įpareigojimų dėl patikrinimo, 
pavyzdžiui, pasiūlytų priemonių, skirtų 
licencijų tikrinimui palengvinti. Be to, 
įtartinų sandorių atveju, joms turėtų 
galioti tie patys nustatymo ir pranešimo 
reikalavimai, kaip ir ekonominės veiklos 
vykdytojams. 

__________________

34 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje (Elektroninės komercijos 
direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai yra būtini, siekiant laikytis pasiūlytų 7 ir 9 straipsnių pakeitimų.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) ekonominės veiklos vykdytojas –
bet koks fizinis arba juridinis asmuo, 
viešasis subjektas arba tokių asmenų ir 
(arba) įstaigų grupė, kurie rinkai tiek ne 
internetu, tiek internetu, įskaitant 
elektronines prekyvietes, tiekia 
reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus arba teikia su reguliuojamais 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais 
susijusias paslaugas;

(9) ekonominės veiklos vykdytojas –
bet koks fizinis arba juridinis asmuo, 
viešasis subjektas arba tokių asmenų ir 
(arba) įstaigų grupė, kurie rinkai tiek ne
internetu, tiek internetu, įskaitant 
elektronines prekyvietes, siūlo tiekti
reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus arba siūlo tiekti su 
reguliuojamais sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakais susijusias paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentinga valdžios institucija 
gali licenciją sustabdyti arba atšaukti, jeigu 
yra pagrindo manyti, jog nebesilaikoma 
sąlygų, kuriomis ši licencija išduota.

5. Kompetentinga valdžios institucija 
gali licenciją sustabdyti arba atšaukti, jeigu 
yra pagrindo manyti, jog nebesilaikoma 
sąlygų, kuriomis ši licencija išduota.
Kompetentinga valdžios institucija 
licencijos turėtojams tinkamu laiku 
praneša apie jų licencijų sustabdymą arba 
panaikinimą.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Abipusis licencijų, išduotų kitose 
valstybėse narėse, pripažinimas vykdomas 
dvišaliu pagrindu kompetentingų valdžios 
institucijų tarpusavio susitarimais;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Pagal Reglamento (ES) Nr. 98/2013 
7 straipsnį valstybės narės išduotos 
licencijos, dar galiojančios [šio reglamento 
taikymo pradžios data], tą dieną netenka 
galios. Kiekviena valstybė narė licencijos 
turėtojo prašymu gali nuspręsti patvirtinti, 
atnaujinti arba pratęsti tokias toje 
valstybėje narėje išduotas licencijas, jeigu 
riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakams gali būti taikoma licencija 
pagal I priedo 3 skiltyje nurodytas ribines 
vertes ir jeigu kompetentinga valdžios 
institucija mano, kad yra įvykdyti 1 dalyje 
nurodyti licencijos išdavimo reikalavimai.
Taip patvirtinant, atnaujinant ar pratęsiant 
licencijas laikomasi šio straipsnio 3 dalyje 
nustatyto termino.

9. Pagal Reglamento (ES) Nr. 98/2013 
7 straipsnį valstybės narės išduotos 
licencijos, dar galiojančios [šio reglamento 
taikymo pradžios data], tą dieną netenka 
galios. Per ... [6 mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos], 
kompetentingos valdžios institucijos 
praneša licencijų turėtojams datą, nuo 
kada jų licencijos nustos galioti.
Kiekviena valstybė narė licencijos turėtojo 
prašymu gali nuspręsti patvirtinti, 
atnaujinti arba pratęsti tokias toje 
valstybėje narėje išduotas licencijas, jeigu 
riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakams gali būti taikoma licencija 
pagal I priedo 3 skiltyje nurodytas ribines 
vertes ir jeigu kompetentinga valdžios 
institucija mano, kad yra įvykdyti 1 dalyje 
nurodyti licencijos išdavimo reikalavimai. 
Taip patvirtinant, atnaujinant ar pratęsiant 
licencijas laikomasi šio straipsnio 3 dalyje 
nustatyto termino.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ekonominės veiklos vykdytojas, 
ketinantis tiekti plačiosios visuomenės 
nariui riboto naudojimo sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakus, užtikrina, atitinkamai 
paženklindamas arba įsitikindamas, jog 
pakuotė atitinkamai paženklinta, kad ant 
pakuotės būtų aiškiai nurodyta, jog 
plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, 
laikant arba naudojant tą riboto naudojimo 
sprogstamosios medžiagos pirmtaką, 
taikomi 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti 
apribojimai.

1. Ekonominės veiklos vykdytojas, 
ketinantis tiekti plačiosios visuomenės 
nariui reguliuojamo naudojimo 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, 
užtikrina, atitinkamai paženklindamas arba 
įsitikindamas, jog pakuotė atitinkamai 
paženklinta, kad ant pakuotės būtų aiškiai 
nurodyta, jog plačiosios visuomenės 
nariams įsigyjant, laikant arba naudojant tą
reguliuojamo naudojimo sprogstamosios 
medžiagos pirmtaką, taikomi 5 straipsnio 1 
ir 3 dalyse nustatyti apribojimai ir 9 
straipsnyje nurodyti pranešimų teikimo 
įsipareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Ribotos naudojimo medžiagos yra išvardytos 1 priede, o sprogstamosios medžiagos, apie 
kurias reikia pranešti – 2 priede. Siūlomu pakeitimu išaiškinama, kad pareiga pranešti apie 
įtartinus sandorius taikoma abiejų grupių medžiagoms, vadovaujantis 9 straipsniu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Elektroninė prekyvietė, kuri veikia 
kaip tarpininkas, imasi priemonių 
užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie 
naudodamiesi jos paslaugomis siekia 
įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakų, būtų informuojami 
apie jų įpareigojimus pagal šį reglamentą.

3. Elektroninė prekyvietė, kuri veikia 
kaip tarpininkas, imasi priemonių 
užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie 
naudodamiesi jos paslaugomis siekia 
įsigyti reguliuojamo naudojimo 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, būtų 
informuojami apie jų įpareigojimus pagal 
šį reglamentą.

Or. en



PE627.056v01-00 10/19 PR\1161953LT.docx

LT

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu praplečiamas elektroninių prekyviečių įpareigojimas pranešti, apimant ir 
reguliuojamas medžiagas (II priedas).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinės kompetentingos 
valdžios institucijos, siekdamos kaip 
įmanoma sumažinti suklastotų licencijų 
riziką, gali suteikti ekonominių operacijų 
vykdytojams, prekiaujantiems 
reguliuojamomis medžiagomis prieigą 
prie elektroninės duomenų bazės, kad 
būtų galima patikrinti licencijos 
autentiškumą, vadovaujantis „yra 
atitiktis“ arba „nėra atitikties“ pranešimu.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ekonominės veiklos vykdytojams 
draudžiama naudoti reguliuojamų 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakus 
profesiniais ar asmeniniais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdami patikrinti, kaip laikomasi 
šio reglamento, ir nustatyti neteisėtos 
sprogmenų gamybos atvejus bei užkirsti 
jiems kelią, ekonominės veiklos vykdytojai 
2 dalyje nurodytus duomenis kartu su
kliento pavarde (pavadinimu) ir adresu 
saugo vienus metus nuo sandorio dienos. 
Tuo laikotarpiu kompetentingų valdžios 
institucijų arba teisėsaugos institucijų 
prašymu sudaromos galimybės patikrinti 
duomenis.

3. Siekdami patikrinti, kaip laikomasi 
šio reglamento, ir nustatyti neteisėtos 
sprogmenų gamybos atvejus bei užkirsti 
jiems kelią, ekonominės veiklos vykdytojai 
2 dalyje nurodytus duomenis kartu su 
kliento pavarde (pavadinimu) ir adresu bei 
licenzijos kopija saugo vienus metus nuo 
sandorio dienos. Tuo laikotarpiu 
kompetentingų valdžios institucijų arba 
teisėsaugos institucijų prašymu sudaromos 
galimybės patikrinti duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta rimtų saugumo spragų, būtina įtraukti šias elektronines prekyvietes, kurios 
veikia kaip tarpininkės.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdami nustatyti neteisėtos sprogmenų 
gamybos atvejus ir užkirsti jiems kelią, 
ekonominės veiklos vykdytojai praneša 
apie sandorius, susijusius su reguliuojamais 
sprogstamųjų medžiagų pirmtakais, 
įskaitant sandorius su profesionaliais 
naudotojais, kai yra pagrindo įtarti, kad ši 
medžiaga arba mišinys skirti neteisėtai 
sprogmenų gamybai.

Siekdami nustatyti neteisėtos sprogmenų 
gamybos atvejus ir užkirsti jiems kelią, 
ekonominės veiklos vykdytojai ir 
elektroninės prekyvietės, kurios veikia 
kaip tarpininkės, praneša apie sandorius, 
susijusius su reguliuojamais sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakais, įskaitant sandorius su 
profesionaliais naudotojais, kai yra 
pagrindo įtarti, kad ši medžiaga arba 
mišinys skirti neteisėtai sprogmenų 
gamybai.

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojai praneša 
apie tokius įtartinus sandorius atsižvelgę į 
visas aplinkybes, ypač tuo atveju, jeigu 
galimas klientas elgiasi vienu arba daugiau 
iš nurodytų būdų:

Ekonominės veiklos vykdytojai ir 
elektroninės prekyvietės, kurios veikia 
kaip tarpininkės, praneša apie tokius 
įtartinus sandorius atsižvelgę į visas 
aplinkybes, ypač tuo atveju, jeigu galimas 
klientas elgiasi vienu arba daugiau iš 
nurodytų būdų:

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai, 
išskyrus elektronines prekyvietes, kurios 
veikia kaip tarpininkės, taiko procedūras, 
kuriomis siekia nustatyti įtartinus sandorius 
ir kurios orientuojamos į aplinką, kurioje 
siūlomi reguliuojami sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakai.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai ir
elektroninės prekyvietės, kurios veikia kaip 
tarpininkės, taiko procedūras, kuriomis 
siekia nustatyti įtartinus sandorius ir kurios 
orientuojamos į aplinką, kurioje siūlomi 
reguliuojami sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakai.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta kritinių saugumo spragų, būtina įtraukti elektronines prekyvietes, kurios 
veikia kaip tarpininkės.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonominės veiklos vykdytojai gali 
atsisakyti sudaryti įtartiną sandorį ir per 24 
valandas valstybės narės, kurioje buvo 
sudarytas įtartinas sandoris arba buvo 
bandoma jį sudaryti, nacionaliniam ryšių 
palaikymo centrui praneša apie įtartiną 
sandorį arba bandymą sudaryti sandorį.

3. Ekonominės veiklos vykdytojai ir 
elektroninės prekyvietės, kurios veikia 
kaip tarpininkės, gali atsisakyti sudaryti 
įtartiną sandorį ir per 12 valandų valstybės 
narės, kurioje buvo sudarytas įtartinas 
sandoris arba buvo bandoma jį sudaryti,
nacionaliniam ryšių palaikymo centrui 
praneša apie įtartiną sandorį arba bandymą 
sudaryti sandorį. Jei ekonominės veiklos 
vykdytojas arba elektroninė prekyvietė, 
veikianti kaip tarpininkė, negali pateikti 
ataskaitos per 12 valandų, ji apie tai 
nedelsdama praneša.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės rengia mokymus, 
kuriais užtikrina, kad teisėsaugos 
institucijos, pirmojo reagavimo pajėgos ir 
muitinės, eidamos savo pareigas, sugebėtų 
atpažinti reguliuojamus sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakus ir mišinius ir laiku bei 
tinkamai reaguoti į įtartiną veiklą.

1. Valstybės narės rengia mokymus, 
kuriais užtikrina, kad teisėsaugos 
institucijos, pirmojo reagavimo pajėgos ir 
muitinės, eidamos savo pareigas, sugebėtų 
atpažinti reguliuojamus sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakus ir mišinius ir laiku bei 
tinkamai reaguoti į įtartiną veiklą. 
Valstybės narės gali paprašyti Europos 
Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir 
mokymo agentūros (CEPOL) surengti 
papildomus specialius mokymus.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės bent du kartus per 
metus vykdo informuotumo didinimo 
priemones, pritaikytas kiekvieno skirtingo 
reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus naudojančio sektoriaus 
specifikai.

2. Valstybės narės bent kartą per 
metus vykdo informuotumo didinimo 
priemones, pritaikytas kiekvieno skirtingo 
reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų 
pirmtakus naudojančio sektoriaus 
specifikai.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ekonominės veiklos vykdytojai yra 
atsakingi už informacijos teikimą savo 
darbuotojams, kaip pagal šį reglamentą 
turi būti prieinami sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakai ir taip pat didinti 
darbuotojų informuotumą šiuo klausimu.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekviena valstybė narė raginama 
sudaryti elektroninį registrą, kuriame 
būtų pateikiamas išsamus ekonominės 
veiklos vykdytojų, kurie savo teritorijoje 
siūlo tiekti reguliuojamus sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakus, sąrašas, kad būtų 
lengviau atlikti šiame straipsnyje 
numatytus patikrinimus ir kontrolę;

Or. en



PR\1161953LT.docx 15/19 PE627.056v01-00

LT

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne anksčiau kaip praėjus [šešeriems 
metams nuo šio reglamento taikymo 
pradžios datos] Komisija atlieka šio 
reglamento vertinimą ir pateikia 
pagrindinių išvadų ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. 
Vertinimas atliekamas vadovaujantis 
Komisijos geresnio reglamentavimo 
gairėmis.

Komisija atlieka šio reglamento taikymo 
vertinimą ne vėliau kaip ... [3 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo]. Ji teikia
ataskaitą, kurioje pristatomi svarbiausi 
nustatyti faktai, Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. Vertinimas 
atliekamas vadovaujantis Komisijos 
geresnio reglamentavimo gairėmis. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į veiksmingos piliečių saugumo sistemos užtikrinimą, vertinimo laikotarpis 
turėtų būti persvarstytas ir sutrumpintas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Medžiagos, kurių plačiosios visuomenės 
nariams negalima tiekti, įvežti, laikyti ar 
naudoti grynų arba mišinių ar medžiagų 
sudėtyje, išskyrus atvejus, kai jų 
koncentracija neviršija 2 skiltyje nustatytų 
ribinių verčių.

Medžiagos, kurių plačiosios visuomenės 
nariams negalima tiekti, įvežti, laikyti ar 
naudoti grynų arba mišinių ar medžiagų 
sudėtyje, išskyrus atvejus, kai jų 
koncentracija neviršija 2 skiltyje nustatytų 
ribinių verčių, ir dėl kurių per 12 valandų 
reikia pranešti apie įtartinus sandorius.

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grynos medžiagos arba mišinių sudėtyje 
esančios medžiagos, dėl kurių pranešama 
apie įtartinus sandorius

Grynos medžiagos arba mišinių sudėtyje 
esančios medžiagos, dėl kurių per 12 
valandų pranešama apie įtartinus 
sandorius.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nurodykite, ar pirmtaką (-us) 
ketinama tiekti ar naudoti (arba ir tiekti, 
ir naudoti) kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kuri išdavė šią licenciją, ar už Europos
ekonominės erdvės ribų

( ) Taip

( ) Ne

Adresas:

Laikotarpis, per kurį pateikiamas (-mi) 
arba naudojamas (-mi) (aeba ir 
pateikiami, ir naudojami) pirmtakas (-ai):

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 5a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nurodykite, ar pirmtaką (-us) 
ketinama parduoti įprastose prekyvietėse 
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arba elektroninėse prekyvietėse.

( ) Taip

( ) Ne

Prekyvietės pavadinimas:

Adresas:

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo metu sprogstamųjų medžiagų pirmtakų rinkodara ir prekyba yra reglamentuojamos 
Reglamentu (ES) Nr. 98/2013. Šiuo reglamentu nustatomos iš dalies suderintos taisyklės, 
kuriomis ribojamas cheminių medžiagų, tokių kaip vandenilio peroksidas ir azoto rūgštis (ir 
jų mišiniai), pateikimo į rinką apribojimai. Jame nurodytas bendras draudimas plačiajai 
visuomenei turėti ir naudoti šias chemines medžiagas, tačiau valstybės narės turi teisę suteikti 
kontroliuojamą prieigą teisėtai numatytam tokių medžiagų naudojimui, sukurdamos 
nacionalinę licencijų išdavimo arba registravimo sistemą. Ekonominės veiklos vykdytojai, 
kurie į rinką pateikia šias medžiagas, privalo jas žymėti ir apie įtartinus sandorius pranešti 
nacionaliniams informacijos centrams. Minėti apribojimai ir įsipareigojimai netaikomi 
profesionaliems naudotojams.

Komisija atliko ex post vertinimą pagal programą REFIT, kaip valstybės narės įgyvendina 
Reglamentą (ES) Nr. 98/2013. Šiuo vertinimu nustatyti keli trūkumai, pavyzdžiui, dideli 
licencijų išdavimo ir registravimo tvarkos skirtumai įvairiose valstybėse narėse; painiava, su 
kuria susiduria ekonominės veiklos vykdytojai, nustatydami kurie produktai patenka į 
reglamento taikymo sritį; ir problemos, susijusios su nacionalinių valdžios institucijų 
vykdoma prekybos internetu, importo ir judėjimų ES viduje, kontrole.

2018 m. balandžio 17 d. Komisija pateikė šį naują pasiūlymą (kuriuo panaikinamas 
Reglamentas Nr. 98/2013), kad būtų pašalinti esami trūkumai; šis pasiūlymas yra „saugumo 
dokumentų rinkinio“, kuriuo siekiama geriau apsaugoti Europos piliečius nuo terorizmo ir 
kitų sunkių nusikaltimų, dalis. Juo siekiama panaikinti nustatytas svarbias spragas. 
Pagrindiniai naujojo pasiūlymo elementai apima: registracijos tvarkos nutraukimą, apibrėžčių 
(ekonominės veiklos vykdytojų, plačiosios visuomenės narių (įskaitant juridinius asmenis) ir 
ekonominės veiklos vykdytojų įsipareigojimo parduodant patikrinti licencijas (aiškinamasis 
memorandumas, p. 10–17) išaiškinimus. 

Bendrieji tikslai:
1. užtikrinti vidaus rinkos veikimą, užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams ar prekybos 
kliūtims (IA priedo 21 p.) 
2. užtikrinti aukšto lygio saugumą taikant nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo 
priemones;

Konkretūs tikslai:
1. toliau riboti galimybes gauti tam tikrų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir sustiprinti jų 
kontrolę;
2. suderinti apribojimus ir kontrolę su kintančiomis grėsmėmis, kylančiomis dėl sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakų;
3. didinti kompetentingų valdžios institucijų, atliekamą reglamento vykdymą;
4. pagerinti informacijos perdavimą tiekimo grandinėje;
5. sudaryti palankias sąlygas prekybai ES viduje ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui;
6. pagerinti reglamento aiškumą ir užtikrinti jo vienodą taikymą (IA priedo 21 p.).
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Pranešėjo pozicija

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl reglamento dėl sprogstamųjų 
medžiagų pirmtakų (COM(2018) 209 final - 2018/0103 (COD)). Tai, kad 2015 ir 2016 m. 
savadarbiai sprogmenys buvo panaudoti maždaug 40 proc. teroristinių išpuolių Europos 
Sąjungoje, rodo, kad reikia pašalinti esamas spragas, siekiant sumažinti galimybės gauti labai 
pavojingų medžiagų. Tačiau pranešėjas mano, kad kai kuriuos Komisijos pasiūlymo aspektus, 
visų pirma paaiškinimus ir specifikacijas, būtų galima toliau tobulinti. 

Be to, pranešėjas rekomenduoja pritarti siūlomiems pakeitimams ir pateikti pakeistą 
pasiūlymą plenarinėje sesijoje.
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