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Изменение 22
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следователно лекарствените 
продукти, съдържащи ефедрин или 
псевдоефедрин, следва да бъдат 
контролирани, без да се затруднява 
законната търговия с тях.

(6) Лекарствените продукти следва 
също да бъдат контролирани 
систематично и по същия начин като 
други описани субстанции, без да се 
затруднява законната търговия с тях. 
Ето защо отсега нататък те следва 
да се считат за вещества, които е 
вероятно да бъдат описани.

Or. es

(Отнася се до член 2, буква а)).

Обосновка

Разяснява целта на текста.

Изменение 23
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За тази цел всеки износ на 
лекарствени продукти, съдържащи 
ефедрин или псевдоефедрин, следва да 
се предхожда от нотификация преди 
износ, изпратена от компетентните 
органи в Съюза до компетентните 
органи на страната по дестинация.

(7) С оглед на това следва да се създаде 
нова категория описани субстанции, с 
цел да се вземат предвид 
особеностите на лекарствените 
продукти, чийто износ следва да се 
предхожда от нотификация преди износ, 
изпратена от компетентните органи в 
Съюза до компетентните органи на 
страната по дестинация, като 
информацията се предоставя 
предварително от оператора.
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Or. es

Обосновка

Това изменение изяснява реда, по който протича процедурата за издаване на 
разрешение, и в него се посочва ясно, че операторът също има задължение, което 
трябва да изпълни преди изпращането на нотификацията.

Изменение 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На компетентните органи на 
държавите членки следва да бъдат 
предоставени правомощия да спират 
или конфискуват посочените продукти, 
когато съществуват основателни 
причини за съмнение, че те са 
предназначени за незаконно 
производство на наркотици, когато се 
изнасят, внасят или преминават 
транзитно.

(8) На компетентните органи на 
държавите членки следва да бъдат 
предоставени правомощия да спират 
или конфискуват посочените продукти, 
когато съществуват основателни 
причини за съмнение, че те са 
предназначени за незаконно 
производство на наркотици, когато се 
изнасят, внасят или преминават 
транзитно. Компетентните органи на 
държавите членки следва да обменят 
помежду си, както и с Комисията, 
посредством европейска база данни 
информация относно конфискациите 
и спрените пратки, с цел да се 
подобри общото равнище на 
информацията относно търговията с 
прекурсори на наркотични вещества и 
лекарствени продукти, съдържащи 
ефедрин или псевдоефедрин.  

Or. en

Изменение 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Европейската база данни, с 
която се създава европейски регистър 
на операторите, притежаващи 
лиценз или регистрация за законна 
търговия с прекурсори на наркотични 
вещества и лекарствени продукти, 
съдържащи ефедрин или 
псевдоефедрин, следва да се 
актуализира редовно, а 
предоставената информация следва 
да се използва от Комисията и 
компетентните органи на 
държавите членки единствено с цел 
предотвратяване на отклоняването 
на тези продукти към незаконния 
пазар.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да разясни, че европейската база данни, която следва да се 
създаде съгласно настоящия регламент, не следва да се използва за целите на 
полицията и другите правоприлагащи органи.

Изменение 26
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква а)
Регламент (ЕО) № 111/2005
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „описана субстанция“ означава всяка 
субстанция, използвана за незаконно 
производство на наркотични вещества 
или психотропни вещества и включена в 
списък в приложението, включително 
смеси и естествени продукти, 
съдържащи такива субстанции. Това 
изключва естествените продукти и 

а) „описана субстанция“ означава всяка 
субстанция, използвана за незаконно 
производство на наркотични вещества 
или психотропни вещества и включена в 
списък в приложението, включително 
смеси и естествени продукти, 
съдържащи такива субстанции, и 
лекарствени продукти. Това изключва 
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микстурите, които съдържат описани 
субстанции и са в такива смеси, че 
описаните субстанции не могат лесно да 
се използват или екстрахират чрез лесно 
приложими или икономически изгодни 
средства, и лекарствените продукти по 
смисъла на член 1, параграф 2 от 
Директива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета;

естествените продукти и микстурите, 
които съдържат описани субстанции и 
са в такива смеси, че описаните 
субстанции не могат лесно да се 
използват или екстрахират чрез лесно 
приложими или икономически изгодни 
средства, и лекарствените продукти по 
смисъла на член 1, параграф 2 от 
Директива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета;

Or. es

Обосновка

Добавяме тук само „лекарствени продукти“, тъй като ако бяхме добавили 
„лекарствени продукти съгласно определението в член 1, параграф 2 от Директива 
2001/82/ЕО“, това би включило всички лекарствени продукти, а целта на члена е да 
обхване само тези лекарствени продукти, които са включени в списъка в 
приложението към настоящия регламент (т.е. лекарствените продукти, които 
съдържат ефедрин или псевдоефедрин — в бъдеще може би ще бъдат включени и 
други).

Изменение 27
Zbigniew Ziobro

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 111/2005
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При преценката дали да се предостави 
регистрация компетентният орган 
отчита компетентността и 
почтеността на кандидата.

При преценката дали да се предостави 
регистрация компетентният орган 
отчита компетентността и 
информацията за предишните сделки 
на кандидата, както и всички случаи, в 
които кандидатът е нарушил 
законодателството.

Or. pl

Изменение 28
Josefa Andrés Barea



AM\928867BG.doc 7/8 PE506.180v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 111/2005
Член 12 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това обаче, износът на 
описани субстанции, включени в 
категория 3 от приложението, е обект 
на разрешение за износ само когато се 
изискват нотификации преди износ 
или когато тези субстанции се 
изнасят в някои страни по 
дестинация. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 30б с цел определяне на списъка 
на тези страни по дестинация, за да 
се гарантира подходящо равнище на 
контрол.

Износът на всички описани субстанции, 
включени в приложението, които 
изискват митническа декларация, 
включително износът на описани 
субстанции, които напускат 
митническата територия на Съюза 
след складирането им в свободна зона 
на контрол тип I или свободен склад 
за период от поне 10 дни, е обект на 
разрешение за износ.

Or. es

Изменение 29
Jan Zahradil

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 111/2005
Член 30б - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 3, 
трета алинея, член 7, параграф 2, член 8, 
параграф 2, член 9, параграф 2, член 11, 
параграфи 1 и 3, член 12, параграф 1 и 
членове 19, 28 и 30a, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от [Службата за публикации да 
впише датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение].

Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 6, параграф 3, 
трета алинея, член 7, параграф 2, член 8, 
параграф 2, член 9, параграф 2, член 11, 
параграфи 1 и 3, член 12, параграф 1 и 
членове 19, 28 и 30a, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [Службата за публикации да 
впише датата на влизане в сила на 
настоящия регламент за изменение], 
като се предвиди извършването на 
преглед, за да се определи дали в края 
на този срок правомощието следва да 
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се удължи.

Or. en

Изменение 30
Jan Zahradil

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14 a (нова)
Регламент (ЕО) № 111/2005
Член 32 – алинея 4 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 32 се добавя следната алинея:
В срок до 1 юли 2015 г. Комисията 
извършва оценка на функционирането 
на настоящия регламент. Комисията 
представя заключенията си в доклад 
до Европейския парламент и до 
Съвета. По целесъобразност 
докладът се придружава от 
законодателно предложение за 
изменение на настоящия регламент.

Or. en


