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Ændringsforslag 22
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Lægemidler, der indeholder ephedrin 
eller pseudoephedrin, bør derfor 
kontrolleres uden at lægge hindringer i 
vejen for den lovlige handel hermed.

(6) Lægemidler, der indeholder ephedrin 
eller pseudoephedrin, bør ligeledes
kontrolleres systematisk og på samme 
måde som andre registrerede stoffer, uden
at der lægges hindringer i vejen for den 
lovlige handel hermed. De bør derfor fra 
nu af betragtes som stoffer, der 
sandsynligvis skal registreres.

Or. es

(Henviser til artikel 2, litra a))

Begrundelse

Tydeliggør formålet med teksten.

Ændringsforslag 23
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Med henblik herpå bør der ved al 
eksport af lægemidler, der indeholder 
ephedrin eller pseudoephedrin, foretages 
en forudgående eksportanmeldelse fra de 
kompetente myndigheder i Unionen til de 
kompetente myndigheder i 
bestemmelseslandet.

(7) Med henblik herpå bør der oprettes en 
ny kategori af registrerede stoffer for at 
tage højde for lægemidlers særlige 
egenskaber, og ved al eksport heraf bør 
der foretages en forudgående 
eksportanmeldelse fra de kompetente 
myndigheder i Unionen til de kompetente 
myndigheder i bestemmelseslandet med de 
oplysninger, virksomhederne tidligere har 
afgivet.

Or. es
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Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det tydeligere, i hvilken rækkefølge godkendelsesprocessen skal
foregå, og gør det klart, at virksomhederne også har en forpligtelse at leve op til, inden 
eksportanmeldelsen sendes.

Ændringsforslag 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør gives beføjelser til at 
opbringe eller beslaglægge sådanne 
produkter i forbindelse med eksport, 
import eller transit, når der er rimelig 
grund til at antage, at de er bestemt til 
ulovlig fremstilling af narkotika.

(8) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør gives beføjelser til at 
opbringe eller beslaglægge sådanne 
produkter i forbindelse med eksport, 
import eller transit, når der er rimelig 
grund til at antage, at de er bestemt til 
ulovlig fremstilling af narkotika. 
Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder bør udveksle oplysninger om 
beslaglæggelser og opbragte forsendelser 
indbyrdes og med Kommissionen via en 
EU-database for at forbedre det generelle 
informationsniveau vedrørende handel 
med narkotikaprækursorer og lægemidler 
indeholdende ephedrin eller 
pseudoephedrin. 

Or. en

Ændringsforslag 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Den EU-database, hvori der oprettes 
et EU-register over virksomheder, der er i 
besiddelse af en licens, eller som er 
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registreret til lovlig handel med 
narkotikaprækursorer og lægemidler 
indeholdende ephedrin eller 
pseudoephedrin, bør opdateres 
regelmæssigt, og de oplysninger, der 
tilvejebringes, bør udelukkende anvendes 
af Kommissionen og medlemsstaternes 
kompetente myndigheder til at forebygge 
ulovlig anvendelse af disse produkter på 
det illegale marked. 

Or. en

Begrundelse

Formålet er at præcisere, at den EU-database, der skal oprettes under denne forordning, ikke 
skal anvendes til politi- og retshåndhævelsesmæssige formål.

Ændringsforslag 26
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 111/2005
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "registrerede stoffer": stoffer, der 
anvendes til ulovlig fremstilling af 
narkotika eller psykotrope stoffer, og som 
er opført i bilaget, herunder blandinger og 
naturprodukter, der indeholder sådanne 
stoffer. Herfra er undtaget naturprodukter 
og blandinger, der indeholder registrerede 
stoffer, og som er sammensat på en sådan 
måde, at de registrerede stoffer ikke let kan 
benyttes eller udskilles ved hjælp af let 
anvendelige eller økonomisk 
overkommelige midler, og lægemidler som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF"

a) "registrerede stoffer": "registrerede 
stoffer": stoffer, der anvendes til ulovlig 
fremstilling af narkotika eller psykotrope 
stoffer, og som er opført i bilaget, herunder 
blandinger og naturprodukter, der 
indeholder sådanne stoffer, samt 
lægemidler. Herfra er undtaget 
naturprodukter og blandinger, der 
indeholder registrerede stoffer, og som er 
sammensat på en sådan måde, at de 
registrerede stoffer ikke let kan benyttes 
eller udskilles ved hjælp af let anvendelige 
eller økonomisk overkommelige midler, og 
lægemidler som defineret i artikel 1, stk. 2, 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF"

Or. es
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Begrundelse

Vi har kun tilføjet "lægemidler" her, fordi hvis vi havde tilføjet "lægemidler som defineret i 
artikel 1, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF", ville det have indbefattet alle lægemidler, men 
hensigten med denne artikel er kun at indbefatte de lægemidler, som er opført i bilaget til 
denne forordning (dvs. dem, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin - måske bliver der 
tilføjet andre i fremtiden).

Ændringsforslag 27
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 111/2005
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Når de kompetente myndigheder vurderer, 
om de skal udstede en registrering, skal de 
tage hensyn til ansøgernes kompetence og 
hæderlighed."

"Når de kompetente myndigheder vurderer, 
om de skal udstede en registrering, skal de 
tage hensyn til ansøgernes kompetence og 
tidligere transaktionshistorik samt til 
eventuelle tilfælde, hvor ansøgeren har 
overtrådt lovgivningen."

Or. pl

Ændringsforslag 28
Josefa Andrés Barea

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 111/2005
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ved eksport af registrerede stoffer, der er 
opført under kategori 3 i bilaget, kræves 
der imidlertid kun eksporttilladelse, hvis 
der kræves en forudgående 
eksportanmeldelse, eller når disse stoffer 
eksporteres til bestemte 
bestemmelseslande. Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 

"Eksport af alle registrerede stoffer, der er 
opført i bilaget, og som kræver 
toldangivelse, herunder eksport af 
registrerede stoffer, der udføres fra 
Fællesskabets toldområde efter oplagring 
i en frizone af kontroltype I eller på et 
frilager i en periode på mindst 10 dage,
kræver eksporttilladelse."
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med artikel 30b til opstilling af listen over 
sådanne bestemmelseslande for at sikre et 
passende kontrolniveau."

Or. es

Ændringsforslag 29
Jan Zahradil

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 111/2005
Artikel 30b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegationen af beføjelser som omhandlet 
i artikel 6, stk. 3, tredje afsnit, artikel 7, stk. 
2, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 2, artikel 
11, stk. 1 og 3, artikel 12, stk. 1, artikel 19, 
28 og 30a tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den […].

Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter som omhandlet i artikel 6, stk. 3, 
tredje afsnit, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 
2, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 1 og 3, 
artikel 12, stk. 1, artikel 19, 28 og 30a 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den [OPOCE indsæt datoen for 
ikrafttræden af denne 
ændringsforordning] med bestemmelse 
om en evaluering, der skal afgøre, 
hvorvidt delegationen af beføjelser skal 
forlænges efter periodens udløb.

Or. en

Ændringsforslag 30
Jan Zahradil

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 111/2005
Artikel 32 – afsnit 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 32 tilføjes følgende afsnit:
Kommissionen evaluerer, hvordan denne 
forordning fungerer, inden den 1. juli 
2015. Kommissionen forelægger sine 
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konklusioner i en rapport til Europa-
Parlamentet og til Rådet. Hvis det er 
hensigtsmæssigt, ledsages rapporten af 
forslag til ændring af denne forordning.

Or. en


