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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

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning 
(EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring 
och användning av sprängämnesprekursorer
(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0209),

– 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 (C8-0151/2018),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 
juli 20181,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

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

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I den mån som nätbaserade 
marknadsplatser endast fungerar som 
mellanhänder mellan ekonomiska aktörer, 
å ena sidan, och enskilda personer, 
professionella användare eller jordbrukare, 
å andra sidan, bör de inte vara skyldiga att 
utbilda sin personal som deltar i 
försäljningen av sprängämnesprekursorer 
som omfattas av restriktioner eller att 
kontrollera den potentiella kundens 
identitet och, i tillämpliga fall, tillstånd 
eller att begära annan information av den 
potentiella kunden. Med tanke på den 
centrala roll som nätbaserade 
marknadsplatser som fungerar som 
mellanhänder spelar i ekonomiska 
transaktioner online, även vid försäljning 
av sprängämnesprekursorer som omfattas 
av restriktioner, är det emellertid lämpligt 
att de på ett tydligt och effektivt sätt bör
informera användare som avser att 
tillhandahålla sprängämnesprekursorer som 
omfattas av restriktioner genom deras 
tjänster om skyldigheterna enligt denna 
förordning. Dessutom är det lämpligt att 
nätbaserade marknadsplatser som 
fungerar som mellanhänder vidtar
åtgärder för att hjälpa till att säkerställa att 
deras användare uppfyller sina 
kontrollskyldigheter, till exempel genom 
att erbjuda verktyg för att underlätta 
kontroll av tillstånd. Sådana krav på 
nätbaserade marknadsplatser som 
fungerar som mellanhänder vilka 
föreskrivs i denna förordning bör inte 
påverka tillämpningen av artiklarna 14 
och 15 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG34.

(12) I den mån som nätbaserade 
marknadsplatser endast fungerar som 
mellanhänder mellan ekonomiska aktörer, 
å ena sidan, och enskilda personer, 
professionella användare eller jordbrukare, 
å andra sidan, bör de inte vara skyldiga att 
utbilda sin personal i skyldigheterna enligt 
denna förordning eller att kontrollera den 
potentiella kundens identitet och, i 
tillämpliga fall, tillstånd eller att begära 
annan information av den potentiella 
kunden. Med tanke på den centrala roll 
som nätbaserade marknadsplatser som 
fungerar som mellanhänder spelar i 
ekonomiska transaktioner online, även vid 
försäljning av sprängämnesprekursorer 
som omfattas av restriktioner, är det 
emellertid lämpligt att de på ett tydligt och 
effektivt sätt informerar användare som 
avser att tillhandahålla reglerade
sprängämnesprekursorer om deras 
skyldigheter enligt denna förordning. De 
bör också vidta åtgärder för att hjälpa till 
att säkerställa att deras användare uppfyller 
sina kontrollskyldigheter, till exempel 
genom att erbjuda verktyg för att underlätta 
kontroll av tillstånd. Dessutom bör de 
omfattas av samma krav på detektering 
och rapportering av misstänkta 
transaktioner som ekonomiska aktörer.

__________________

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
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rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden (”Direktiv om elektronisk 
handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Motivering

Dessa ändringar är nödvändiga för överensstämmelse med de föreslagna ändringarna av 
artiklarna 7 och 9.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) ekonomisk aktör: en fysisk eller 
juridisk person eller offentligt organ eller 
grupp av sådana personer och/eller organ 
som levererar reglerade 
sprängämnesprekursorer eller tjänster i 
samband med sådana 
sprängämnesprekursorer på marknaden, 
antingen offline eller online, inklusive 
nätbaserade marknadsplatser.

(9) ekonomisk aktör: en fysisk eller 
juridisk person eller offentligt organ eller 
grupp av sådana personer och/eller organ 
som tillhandahåller reglerade 
sprängämnesprekursorer eller tjänster i 
samband med sådana 
sprängämnesprekursorer på marknaden, 
antingen offline eller online, inklusive 
nätbaserade marknadsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten får dra 
in eller återkalla tillståndet om det finns 
rimliga skäl att anta att villkoren för 
beviljande av tillståndet inte längre är 
uppfyllda.

5. Den behöriga myndigheten får dra 
in eller återkalla tillståndet om det finns 
rimliga skäl att anta att villkoren för 
beviljande av tillståndet inte längre är 
uppfyllda. Den behöriga myndigheten ska 
i god tid informera tillståndsinnehavare 
om indragande eller återkallande av deras 
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tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Ömsesidigt erkännande av 
tillstånd som utfärdats av andra 
medlemsstater ska överenskommas 
bilateralt mellan de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillstånd som utfärdas av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 7 i 
förordning (EU) nr 98/2013 och som 
fortfarande är giltiga den [dagen då denna 
förordning börjar tillämpas] ska upphöra 
att gälla vid denna tidpunkt. Varje 
medlemsstat får, på begäran av 
tillståndsinnehavaren, besluta att bekräfta, 
förnya eller förlänga sådana tillstånd som 
utfärdats i den medlemsstaten, om tillstånd 
kan utfärdas för de 
sprängämnesprekursorer som omfattas av 
restriktioner i enlighet med de gränsvärden 
som fastställs i kolumn 3 i bilaga I och om 
den behöriga myndigheten anser att de 
krav för beviljande av tillstånd som anges i 
punkt 1 uppfylls. Vid en sådan bekräftelse, 
förnyelse eller förlängning bör den 
tidsbegränsning som anges i punkt 3 i 

9. Tillstånd som utfärdas av en 
medlemsstat i enlighet med artikel 7 i 
förordning (EU) nr 98/2013 och som 
fortfarande är giltiga den [dagen då denna 
förordning börjar tillämpas] ska upphöra 
att gälla vid denna tidpunkt. De behöriga 
myndigheterna ska senast [sex månader 
efter det datum då denna förordning 
träder i kraft] meddela 
tillståndsinnehavare vilket datum deras 
tillstånd kommer att upphöra att gälla. 
Varje medlemsstat får, på begäran av 
tillståndsinnehavaren, besluta att bekräfta, 
förnya eller förlänga sådana tillstånd som 
utfärdats i den medlemsstaten, om tillstånd 
kan utfärdas för de 
sprängämnesprekursorer som omfattas av 
restriktioner i enlighet med de gränsvärden 
som fastställs i kolumn 3 i bilaga I och om 
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denna artikel respekteras. den behöriga myndigheten anser att de 
krav för beviljande av tillstånd som anges i 
punkt 1 uppfylls. Vid en sådan bekräftelse, 
förnyelse eller förlängning bör den 
tidsbegränsning som anges i punkt 3 i 
denna artikel respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En ekonomisk aktör som 
tillhandahåller en annan ekonomisk aktör 
en sprängämnesprekursor som omfattas av 
restriktioner ska informera den senare att 
enskilda personers förvärv, innehav och 
användning av denna 
sprängämnesprekursor omfattas av 
restriktioner enligt artikel 5.1 och 5.3.

1. En ekonomisk aktör som 
tillhandahåller en annan ekonomisk aktör 
en reglerad sprängämnesprekursor ska 
informera den senare att enskilda personers 
förvärv, innehav och användning av denna 
reglerade sprängämnesprekursor omfattas 
av restriktioner enligt artikel 5.1 och 5.3 
och av de rapporteringskrav som fastställs 
i artikel 9.

Or. en

Motivering

Ämnen ”som omfattas av restriktioner” finns i en förteckning i bilaga I medan 
”sprängämnesprekursorer som omfattas av rapporteringskrav” står i bilaga II. Den 
föreslagna ändringen tydliggör att skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner 
omfattar båda grupperna av ämnen i enlighet med artikel 9.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En nätbaserad marknadsplats som 
fungerar som mellanhand ska vidta 
åtgärder för att säkerställa att dess 
användare känner till sina skyldigheter 

3. En nätbaserad marknadsplats som 
fungerar som mellanhand ska vidta 
åtgärder för att säkerställa att dess 
användare känner till sina skyldigheter 
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enligt denna förordning när de 
tillhandahåller sprängämnesprekursorer 
som omfattas av restriktioner via 
marknadsplatsens tjänster.

enligt denna förordning när de 
tillhandahåller reglerade
sprängämnesprekursorer via 
marknadsplatsens tjänster.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag utvidgas nätbaserade marknadsplatsers informationsskyldighet 
till att gälla reglerade ämnen (bilaga II).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att minimera risken för 
förfalskade tillstånd får nationella 
behöriga myndigheter ge ekonomiska 
aktörer som hanterar de reglerade 
ämnena tillgång till en elektronisk 
databas så att de kan kontrollera om ett 
tillstånd är äkta genom en sökning som 
resulterar i antingen träff eller ingen 
träff.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. All professionell eller personlig 
användning av de reglerade 
sprängämnesprekursorerna ska vara 
förbjuden för ekonomiska aktörer.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att kontrollera 
överensstämmelse med denna förordning 
och att upptäcka och förhindra olaglig 
tillverkning av sprängämnen ska 
ekonomiska aktörer spara de uppgifter som 
anges i punkt 2, tillsammans med kundens 
namn och adress, i ett år från och med den 
dag då transaktionen ägde rum. Under den 
perioden ska uppgifterna ställas till 
förfogande för inspektion på begäran av de 
behöriga inspektionsmyndigheterna eller 
brottsbekämpande myndigheterna.

3. I syfte att kontrollera 
överensstämmelse med denna förordning 
och att upptäcka och förhindra olaglig 
tillverkning av sprängämnen ska 
ekonomiska aktörer spara de uppgifter som 
anges i punkt 2, kundens namn och adress 
samt en kopia av tillståndet i ett år från 
och med den dag då transaktionen ägde 
rum. Under den perioden ska uppgifterna 
ställas till förfogande för inspektion på 
begäran av de behöriga 
inspektionsmyndigheterna eller 
brottsbekämpande myndigheterna.

Or. en

Motivering

Att ta med nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder är nödvändigt för 
att undvika en allvarlig lucka i säkerheten.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att upptäcka och förhindra olaglig 
tillverkning av sprängämnen ska 
ekonomiska aktörer rapportera 
transaktioner avseende reglerade 
sprängämnesprekursorer, inklusive 
transaktioner där professionella användare 
deltar, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att avsikten är att använda ämnet 
eller blandningen för olaglig tillverkning 
av sprängämnen.

I syfte att upptäcka och förhindra olaglig 
tillverkning av sprängämnen ska 
ekonomiska aktörer och nätbaserade 
marknadsplatser som fungerar som 
mellanhänder rapportera transaktioner 
avseende reglerade 
sprängämnesprekursorer, inklusive 
transaktioner där professionella användare 
deltar, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att avsikten är att använda ämnet 
eller blandningen för olaglig tillverkning 
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av sprängämnen.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomiska aktörer ska rapportera sådana 
misstänkta transaktioner efter att ha beaktat 
alla omständigheter och i synnerhet om den 
potentiella kunden uppvisar ett eller flera 
av följande beteenden:

Ekonomiska aktörer och nätbaserade 
marknadsplatser som fungerar som 
mellanhänder ska rapportera sådana 
misstänkta transaktioner efter att ha beaktat 
alla omständigheter och i synnerhet om den 
potentiella kunden uppvisar ett eller flera 
av följande beteenden:

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Andra ekonomiska aktörer än
nätbaserade marknadsplatser som fungerar 
som mellanhänder ska ha inrättat 
förfaranden för att upptäcka misstänkta 
transaktioner, anpassade för den miljö i 
vilken den reglerade 
sprängämnesprekursorn erbjuds.

2. Ekonomiska aktörer och
nätbaserade marknadsplatser som fungerar 
som mellanhänder ska ha inrättat 
förfaranden för att upptäcka misstänkta 
transaktioner, anpassade för den miljö i 
vilken den reglerade 
sprängämnesprekursorn erbjuds.

Or. en

Motivering

Att ta med nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder är nödvändigt för 
att undvika allvarliga luckor i säkerheten.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ekonomiska aktörer får vägra att 
genomföra den misstänkta transaktionen 
och ska rapportera den misstänkta 
transaktionen eller försöket till transaktion 
inom 24 timmar, med kundens identitet om 
möjligt, till den nationella kontaktpunkten i 
den medlemsstat där den misstänkta 
transaktionen genomfördes eller försöket 
skedde.

3. Ekonomiska aktörer och 
nätbaserade marknadsplatser som 
fungerar som mellanhänder får vägra att 
genomföra den misstänkta transaktionen 
och ska rapportera den misstänkta 
transaktionen eller försöket till transaktion 
inom 12 timmar, med kundens identitet om 
möjligt, till den nationella kontaktpunkten i 
den medlemsstat där den misstänkta 
transaktionen genomfördes eller försöket 
skedde. Om en ekonomisk aktör eller 
nätbaserad marknadsplats som fungerar 
som mellanhand inte kan rapportera 
händelsen inom 12 timmar ska 
rapportering ske utan onödiga dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
fortbildning så att de brottsbekämpande 
myndigheterna, beredskapspersonal och 
tullmyndigheterna känner igen reglerade 
sprängämnesprekursorer i form av ämnen 
och blandningar vid tjänsteutövning och 
kan reagera snabbt och korrekt på 
misstänkt verksamhet.

1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
fortbildning så att de brottsbekämpande 
myndigheterna, beredskapspersonal och 
tullmyndigheterna känner igen reglerade 
sprängämnesprekursorer i form av ämnen 
och blandningar vid tjänsteutövning och 
kan reagera snabbt och korrekt på 
misstänkt verksamhet. Medlemsstater kan 
begära ytterligare specifik fortbildning 
från Europeiska unionens byrå för 
utbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning (Cepol).

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska åtminstone 
två gånger om året organisera 
medvetandehöjande åtgärder som är 
anpassade till särdragen hos varje enskild 
sektor som använder reglerade 
sprängämnesprekursorer.

2. Medlemsstaterna ska åtminstone en 
gång om året organisera 
medvetandehöjande åtgärder som är 
anpassade till särdragen hos varje enskild 
sektor som använder reglerade 
sprängämnesprekursorer.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ekonomiska aktörer ska ansvara 
för att informera sin personal om hur 
sprängämnesprekursorer ska 
tillhandahållas enligt denna förordning 
och för att öka personalens medvetenhet 
om detta.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje medlemsstat ska uppmanas 
att inrätta ett elektroniskt register som 
innehåller en uttömmande förteckning 
över ekonomiska aktörer som 
tillhandahåller reglerade 
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sprängämnesprekursorer på 
medlemsstatens territorium, i syfte att 
underlätta inspektioner och kontroller 
enligt denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidigast den [sex år efter den dag då 
denna förordning börjar tillämpas] ska
kommissionen genomföra en utvärdering 
av denna förordning och lägga fram en 
rapport om de viktigaste resultaten för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. 
Utvärderingen ska genomföras enligt 
kommissionens riktlinjer om bättre 
lagstiftning.

Kommissionen ska genomföra en 
utvärdering av denna förordning senast 
den [tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande]. Den ska lägga fram en
rapport om de viktigaste resultaten för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. 
Utvärderingen ska genomföras enligt 
kommissionens riktlinjer om bättre 
lagstiftning. 

Or. en

Motivering

Med tanke på hur viktigt ett effektivt system är för medborgarnas säkerhet bör tidsramen för 
utvärderingen ses över och förkortas.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen som i sig eller i form av 
blandningar eller ämnen som innehåller 
dem inte får tillhandahållas eller införas, 
innehas eller användas av enskilda 
personer, förutom i koncentrationer som 
motsvarar eller understiger de gränsvärden 

Ämnen som i sig eller i form av 
blandningar eller ämnen som innehåller 
dem inte får tillhandahållas eller införas, 
innehas eller användas av enskilda 
personer, förutom i koncentrationer som 
motsvarar eller understiger de gränsvärden 
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som anges i kolumn 2. som anges i kolumn 2, och som omfattas 
av krav på rapportering inom 12 timmar 
vid misstänkta transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen som i sig eller i form av 
blandningar omfattas av rapporteringskrav
vid misstänkta transaktioner

Ämnen som i sig eller i form av 
blandningar omfattas av krav på 
rapportering inom 12 timmar vid 
misstänkta transaktioner

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ange om prekursorn/prekursorerna är 
avsedda att införas och/eller användas i 
en annan medlemsstat än den som 
utfärdar detta tillstånd eller utanför 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet:

( ) Ja

( ) Nej

Adress:

Tidsram för införseln och/eller 
användningen av 
prekursorn/prekursorerna:

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga III – tabell – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ange om prekursorn/prekursorerna är 
avsedda att tillhandahållas för försäljning 
på nätbaserade eller icke nätbaserade 
marknadsplatser:

( ) Ja

( ) Nej

Marknadsplatsens namn:

Adress:

Or. en
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MOTIVERING

Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer regleras i nuläget genom förordning 
(EU) nr 98/2013. I denna förordning fastställs delvis harmoniserade bestämmelser som 
begränsar utsläpp på marknaden av kemiska ämnen såsom väteperoxid och salpetersyra (och 
blandningar som innehåller dessa ämnen). Generellt sett förbjuds ”enskilda personer” att 
inneha och använda dessa kemikalier. Medlemsstaterna har emellertid rätt att bevilja 
kontrollerad tillgång för legitima avsedda ändamål genom att inrätta nationella tillstånds- eller 
registreringssystem. Ekonomiska aktörer som släpper ut dessa ämnen på marknaden måste 
märka dem och rapportera misstänkta transaktioner till de nationella kontaktpunkterna. De 
ovannämnda restriktionerna och skyldigheterna gäller inte professionella användare.

Kommissionen har genomfört en Refit-efterhandsutvärdering av medlemsstaternas 
genomförande av förordning (EU) nr 98/2013. Vid denna utvärdering upptäcktes flera svaga 
punkter, såsom stora skillnader mellan olika medlemsstaters tillstånds-/registreringssystem, 
förvirring bland de ekonomiska aktörerna kring exakt vilka produkter som omfattas av 
förordningen samt problem med de nationella myndigheternas övervakning av 
internetförsäljning, import och förflyttningar inom EU.

Den 17 april 2018 ingav kommissionen detta nya förslag (som innebär att förordning (EU) nr 
98/2013 upphävs) som ska åtgärda de befintliga bristerna. Förslaget ingår i ett 
”säkerhetspaket” som syftar till att skydda europeiska medborgare bättre mot terrorism och 
andra former av allvarlig brottslighet. Syftet är att åtgärda de avsevärda brister som 
identifierats. Huvuddragen i det nya förslaget omfattar avskaffande av registreringssystemet, 
förtydligande av definitioner såsom ekonomiska aktörer och enskilda personer (som nu även 
omfattar juridiska personer) och skyldighet för ekonomiska aktörer att kontrollera tillstånd vid 
försäljning (motivering, s. 10–17). 

De allmänna målen är följande:
1. Att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl genom att förebygga snedvridning av 
konkurrensen och
handelshinder (konsekvensbedömning, s. 21).
2. Att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom åtgärder för att förebygga och bekämpa 
brottslighet.

De särskilda målen är följande:
1. Att ytterligare begränsa tillgången till vissa sprängämnesprekursorer och att skärpa 
kontrollerna.
2. Att anpassa restriktioner och kontroller till framväxande hot i samband med 
sprängämnesprekursorer.
3. Att förbättra de behöriga myndigheternas upprätthållande av förordningen.
4. Att förbättra överföringen av information och efterlevnaden i hela försörjningskedjan.
5. Att underlätta handel inom EU och förebygga snedvridning av konkurrensen.
6. Att förbättra tydligheten i förordningen och säkerställa att den tillämpas på ett enhetligt sätt 
(konsekvensbedömning, s. 21).
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Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till förordning om sprängämnesprekursorer 
(COM(2018) 209 final - 2018/0103 (COD)). Hemgjorda sprängämnen användes i runt 40 % 
av de terroristattacker som utfördes i EU under 2015 och 2016. Detta visar att det finns behov 
av att åtgärda brister för att minska möjligheterna att få tillgång till mycket farliga ämnen. 
Föredraganden anser emellertid att vissa aspekter av kommissionens förslag skulle kunna 
förbättras ytterligare, särskilt genom förtydliganden och specifikationer. 

Slutligen rekommenderar föredraganden att de föreslagna ändringarna godkänns och att det 
ändrade förslaget översänds till plenarförsamlingen för antagande.
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