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Pozměňovací návrh 22
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Léčivé přípravky obsahující efedrin 
nebo pseudoefedrin by proto měly být 
kontrolovány tak, aby s nimi nebyl narušen 
zákonný obchod.

(6) Léčivé přípravky by také měly být 
kontrolovány systematicky a stejným 
způsobem jako jiné uvedené látky, aniž by 
byl narušen zákonný obchod s nimi. Od 
této chvíle by proto měly být považovány 
za látky, které by mohly být uvedeny.

Or. es

(Odkazuje na čl. 2 písm. a))

Odůvodnění

Objasňuje cíl textu.

Pozměňovací návrh 23
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za tímto účelem by vývozu léčivých 
přípravků obsahujících efedrin nebo 
pseudoefedrin mělo předcházet předběžné 
oznámení o vývozu zaslané příslušnými 
orgány v Unii příslušným orgánům země 
určení.

(7) Za tímto účelem by měla být vytvořena 
nová kategorie uvedených látek, která by 
zohlednila specifické vlastnosti léčivých 
přípravků, jejichž vývozu by mělo 
předcházet předběžné oznámení o vývozu 
zaslané příslušnými orgány v Unii 
příslušným orgánům země určení,
s informacemi, které předtím poskytl 
hospodářský subjekt.

Or. es
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje pořadí, ve kterém povolovací proces probíhá, a jasně 
uvádí, že hospodářský subjekt má také povinnost, kterou musí splnit předtím, než je oznámení 
odesláno.

Pozměňovací návrh 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Příslušné orgány členských států by 
měly mít pravomoc tyto přípravky zadržet 
nebo zabavit při jejich dovozu, vývozu 
nebo tranzitu, existuje-li důvodné 
podezření, že jsou určeny pro nedovolenou 
výrobu omamných látek.

(8) Příslušné orgány členských států by 
měly mít pravomoc tyto přípravky zadržet 
nebo zabavit při jejich dovozu, vývozu 
nebo tranzitu, existuje-li důvodné 
podezření, že jsou určeny pro nedovolenou 
výrobu omamných látek. Prostřednictvím 
Evropské databáze by příslušné orgány 
členských států měly navzájem a s Komisí 
sdílet informace o zabavení a zadržení 
zásilek, aby se zlepšila celková úroveň
informovanosti o obchodu s prekursory 
drog a léčivými přípravky obsahujícími 
efedrin nebo pseudoefedrin. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Evropská databáze zřizující 
evropský rejstřík hospodářských subjektů, 
které jsou držiteli licence nebo registrace
k legálnímu obchodu s prekursory drog
a léčivými přípravky obsahujícími efedrin
a pseudoefedrin, by měl být pravidelně 
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aktualizován a Komise a příslušné orgány 
členských států by měly poskytnuté 
informace používat pouze za účelem 
zamezení přesunu těchto produktů na 
nelegální trh. 

Or. en

Odůvodnění

Tímto PN se upřesňuje, že evropská databáze, která má být na základě tohoto nařízení 
zřízena, nesmí být používána pro policejní účely a pro vymáhání práva.

Pozměňovací návrh 26
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 111/2005
Článek 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „uvedenou látkou“ se rozumí jakákoliv 
látka používaná k nedovolené výrobě 
omamných nebo psychotropních látek
a uvedená v příloze, včetně směsí
a přírodních produktů, které tyto látky 
obsahují. Z definice jsou vyloučeny 
přírodní produkty a směsi, ve kterých jsou 
uvedené látky obsaženy tak, že tyto 
uvedené látky nelze snadno použít ani 
extrahovat snadno dostupnými a finančně 
nenáročnými prostředky, a léčivé přípravky 
ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES;

a) „uvedenou látkou“ se rozumí jakákoliv 
látka používaná k nedovolené výrobě 
omamných nebo psychotropních látek
a uvedená v příloze, včetně směsí
a přírodních produktů, které tyto látky 
obsahují, a léčivé přípravky. Z definice 
jsou vyloučeny přírodní produkty a směsi, 
ve kterých jsou uvedené látky obsaženy 
tak, že tyto uvedené látky nelze snadno 
použít ani extrahovat snadno dostupnými
a finančně nenáročnými prostředky,
a léčivé přípravky ve smyslu čl. 1 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES;

Or. es

Odůvodnění

Přidali jsme pouze „léčivé přípravky“, protože kdybychom přidali „léčivé přípravky, jak jsou 
definovány v čl. 1 odst. 2 směrnice 2001/82/ES“, tak by to znamenalo všechny léčivé 
přípravky, přičemž tento článek se má vztahovat pouze na léčivé přípravky, které jsou uvedeny
v příloze k tomuto nařízení (tj. na ty, které obsahují efedrin a pseudoefedrin-efedrin, – další 
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budou možná zahrnuty v budoucnu).

Pozměňovací návrh 27
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování, zda registraci udělit, 
přihlíží příslušný orgán ke způsobilosti
a bezúhonnosti žadatele.

Při posuzování, zda registraci udělit, 
přihlíží příslušný orgán ke způsobilosti a 
k záznamům o předchozích transakcích
žadatele, a také ke všem případům, v nichž 
žadatel porušil právní předpisy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoz uvedených látek zařazených
v příloze do kategorie 3 však podléhá 
vývoznímu povolení pouze tehdy, je-li 
vyžadováno předběžné oznámení o vývozu 
nebo vyvážejí-li se tyto látky do určitých 
zemí určení. Komise je zmocněna
k přijímání aktů v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 30b za účelem 
stanovení seznamu těchto zemí určení, 
aby byla zajištěna náležitá úroveň 
kontroly.

Vývoz všech uvedených látek zařazených
v příloze, u nichž je vyžadováno celní 
prohlášení, včetně vývozu uvedených látek 
opouštějících celní území Unie po jejich 
uskladnění ve svobodném pásmu 
podléhajícímu kontrole typu I nebo ve 
svobodném skladu po dobu nejméně 10 
dnů, podléhá vývoznímu povolení.

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Jan Zahradil
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 30 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 
3 třetím pododstavci, čl. 7 odst. 2, čl. 8 
odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 
12 odst. 1 a článcích 19, 28 a 30a se 
svěřuje na dobu neurčitou od [OPOCE 
vloží datum vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost].

Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3 třetím 
pododstavci, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 
odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 12 odst. 1
a článcích 19, 28 a 30a se svěřuje na dobu 
pěti let od [OPOCE vloží datum vstupu 
tohoto pozměňujícího nařízení v platnost],
a to s přezkumem na konci tohoto období, 
který posoudí, zda je nebo není třeba 
přenesení pravomoci prodloužit..

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jan Zahradil

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 32 – pododstavec 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V odstavci 32 se vkládá nový pododstavec, 
který zní:
Do 1. července 2015 musí Komise 
vyhodnotit fungování tohoto nařízení. 
Komise předloží své závěry ve zprávě 
Evropskému parlamentu a Radě.
V případě potřeby bude ke zprávě připojen 
legislativní návrh na změnu tohoto 
nařízení.

Or. en


