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Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání 

2018 - 2019 

  

REGULATION (EU) 2019/1148 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 20 June 2019 on the 

marketing and use of explosives precursors, 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 

and repealing Regulation (EU) No 98/2013 

 17.04.2018 zveřejnila EK návrh nařízení.  

PS G7 21.11.2018 

REGULATION (EU) 2019/1148 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 20 June 2019 on the 

marketing and use of explosives precursors, 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 

and repealing Regulation (EU) No 98/2013 

 Cílem tohoto nařízení je stanovit harmonizovaná pravidla o 

zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek, které by 

mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s 

cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost. Oproti 

stávajícímu nařízení č. 98/2013 rozšiřuje seznam látek nebo 

směsí, které mají podléhat omezením, a navrhuje zavedení 

řady dalších změn.  

ČR podporuje opatření směřující k předcházení neoprávněné 

výroby výbušnin, zvláště odstraňuje-li nedostatky 

dosavadního nařízení EU č. 98/2013. K některým 

ustanovením má ČR výhrady (zejm. závazné podmínky pro 

školení hospodářských subjektů, vstup v platnost a s tím 

související příliš krátká lhůta pro implementaci, definice 

prekurzoru výbušnin podléhajícímu omezení, vydávání 

licencí, zrušení povinnosti uchovávat záznamy o prodeji). 

21.11.2018 bylo ukončeno projednávání návrhu v PS. 

 

CRP 12.12.2018 

REGULATION (EU) 2019/1148 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 20 June 2019 on the 

marketing and use of explosives precursors, 

 Návrh byl projednán na CRP, kde byl schválen mandát pro 

zahájení jednání s EP na základě kompromisního návrhu ze 

dne 30.11.2018.  
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amending Regulation (EC) No 1907/2006 

and repealing Regulation (EU) No 98/2013 

CRP 14.02.2019 

REGULATION (EU) 2019/1148 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 20 June 2019 on the 

marketing and use of explosives precursors, 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 

and repealing Regulation (EU) No 98/2013 

 CRP schválil finální kompromisní text. Dle RO PRES je 

kompromis velmi dobrým výsledkem pro Radu, kdy došlo k 

ústupkům vůči EP pouze ohledně výjimky z odpovědnosti za 

nezachycení podezřelé transakce pro online tržiště a zkrácení 

lhůty pro ukládání dat o transakcích.  

 

EP, Rada 

EU 

16.04.2019 

14.06.2019 

REGULATION (EU) 2019/1148 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 20 June 2019 on the 

marketing and use of explosives precursors, 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 

and repealing Regulation (EU) No 98/2013 

 16.04.2019 byl návrh přijat EP, 14.06.2019 Radou. 

  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o 

uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o 

jejich používání, změně nařízení (ES) č. 

1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 

98/2013  

 Nařízení bylo dne 11.07.2019 publikováno v ÚV pod č. 

2019/1148. 

 


