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Muudatusettepanek 22
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Efedriini või pseudoefedriini 
sisaldavaid ravimeid tuleks seepärast 
kontrollida, kuid see ei tohiks takistada 
nendega seaduslikku kauplemist.

(6) Ravimeid tuleks seepärast ka
kontrollida süstemaatiliselt ja samal viisil 
kui muid nimekirjas loetletud aineid ning 
see ei tohiks takistada nendega seaduslikku 
kauplemist. Edaspidi tuleks neid seetõttu 
käsitleda tõenäoliselt nimekirjas 
loetletavate ainetena.

Or. es

(Viidatakse artikli 2 punktile a).

Selgitus

Sellisel kujul on sätte eesmärk selgem.

Muudatusettepanek 23
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks peaks ELi pädev asutus saatma
efedriini või pseudoefedriini sisaldava iga 
ravimisaadetise ekspordi kohta 
ekspordieelse teatise sihtriigi pädevale 
asutusele.

(7) Selleks tuleks nimekirjas loetletud 
ainetele lisada uus kategooria, mille 
puhul võetakse arvesse ravimite eripära 
ning mille ekspordi kohta peaks ELi pädev 
asutus saatma sihtriigi pädevale asutusele 
ekspordieelse teatise, mis sisaldaks 
ettevõtja poolt eelnevalt esitatud teavet.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse seda, millises ajalises järjestustes toimub lubade andmise 
menetlus, ning samuti seda, et ettevõtjal on ka enne teatise saatmist kohustus.



PE506.180v01-00 4/7 AM\928867ET.doc

ET

Muudatusettepanek 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriikide pädevatele asutustele 
tuleks anda ravimite ekspordi, impordi või 
transiitveo puhul õigus pidada kinni või 
konfiskeerida ravimid, mille puhul on 
piisav alus kahtlustada, et need on ette 
nähtud narkootikumide ebaseaduslikuks 
valmistamiseks.

(8) Liikmesriikide pädevatele asutustele 
tuleks anda ravimite ekspordi, impordi või 
transiitveo puhul õigus pidada kinni või 
konfiskeerida ravimid, mille puhul on 
piisav alus kahtlustada, et need on ette 
nähtud narkootikumide ebaseaduslikuks 
valmistamiseks. Liikmesriikide pädevad 
asutused peaksid jagama omavahel ja 
komisjoniga Euroopa andmebaasi kaudu 
teavet kinnipeetud ja konfiskeeritud 
saadetiste kohta, et parandada 
narkootikumide lähteainete ning efedriini 
ja pseudoefedriini sisaldavate ravimitega 
kauplemist puudutava teabe üldist taset.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa andmebaasi, millega 
luuakse narkootikumide lähteainete ning 
efedriini ja pseudoefedriini sisaldavate 
ravimitega kauplemiseks tegevusluba 
omavate või registreeritud ettevõtjate 
Euroopa register, tuleks korrapäraselt 
ajakohastada ning komisjon ja 
liikmesriikide pädevad asutused peaksid 
esitatud teavet kasutama üksnes selleks, et 
hoida ära nimetatud toodete jõudmist 
ebaseaduslikule turule. 
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et käesoleva määruse kohaselt loodav Euroopa 
andmebaas ei ole ette nähtud kasutamiseks politsei ja õiguskaitse eesmärkidel.

Muudatusettepanek 26
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 111/2005
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „nimekirjas loetletud aine” –  kõik 
ained, mida kasutatakse narkootikumide 
või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks 
valmistamiseks ja mis on loetletud lisas, 
sealhulgas selliseid aineid sisaldavad segud 
ja loodussaadused. Sellega jäetakse välja 
loodussaadused ja segud, mis sisaldavad 
nimekirjas loetletud aineid ning mille 
koostis on niisugune, et nimekirjas 
loetletud aineid ei ole neis võimalik 
kergesti kasutada või neist eraldada 
hõlpsasti kasutatavate või majanduslikult 
tasuvate meetoditega, ning ravimid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõike 2 tähenduses;”

a) „nimekirjas loetletud aine” – kõik ained, 
mida kasutatakse narkootikumide või 
psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks 
valmistamiseks ja mis on loetletud lisas, 
sealhulgas selliseid aineid sisaldavad segud 
ja loodussaadused ning ravimid. Sellega 
jäetakse välja loodussaadused ja segud, mis 
sisaldavad nimekirjas loetletud aineid ning 
mille koostis on niisugune, et nimekirjas 
loetletud aineid ei ole neis võimalik 
kergesti kasutada või neist eraldada 
hõlpsasti kasutatavate või majanduslikult 
tasuvate meetoditega, ning ravimid 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõike 2 tähenduses;”

Or. es

Selgitus

Kasutatakse üksnes sõna “ravimid”, sest kui lisada “ravimid direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 
lõike 2 tähenduses”, hõlmaks see kõiki ravimeid. Artikli eesmärk on aga hõlmata üksnes 
käesoleva määruse lisas loetletud ravimeid (st praegu need, mis sisaldavad efedriini ja 
pseudoefedriini, tulevikus võib-olla muud).

Muudatusettepanek 27
Zbigniew Ziobro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 111/2005
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Registreerimist kaaludes võtab pädev 
asutus arvesse taotleja asjatundlikkust ja 
usaldusväärsust.”;

„Registreerimist kaaludes võtab pädev 
asutus arvesse taotleja asjatundlikkust ja 
eelnevat tehingute ajalugu ning kõiki 
juhtumeid, kus taotleja on rikkunud 
seadust.”

Or. pl

Muudatusettepanek 28
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 111/2005
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisas esitatud 3. kategooriasse kuuluvate 
ainete nimekirjas loetletud ainete ekspordi 
puhul kohaldatakse ekspordilubasid siiski 
vaid juhul, kui nõutakse ekspordieelseid 
teatisi või kui selliseid aineid 
eksporditakse teatavatesse sihtriikidesse.
Komisjoni volitatakse vastu võtma 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
30b, et määrata kindlaks sihtriikide 
nimekiri selleks, et tagada kontrolli 
vajalik tase.

Tollideklaratsiooni nõudvate lisas esitatud
nimekirjas loetletud kõikide ainete eksport, 
sealhulgas selliste nimekirjas loetletud 
ainete eksport, mis viiakse ELi 
tolliterritooriumilt välja pärast nende 
ladustamist I kontrollitüübile vastavas 
vabatsoonis või -laos vähemalt 10 päeva 
jooksul, toimub ekspordiloa alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 29
Jan Zahradil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
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Määrus (EÜ) nr 111/2005
Artikkel 30b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõike 3 kolmandas lõigus, artikli 7 
lõikes 2, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 2, 
artikli 11 lõigetes 1 ja 3, artikli 12 lõikes 1
ning artiklites 19, 28 ja 30a viidatud 
volitused delegeeritakse määramata ajaks
alates [OPOCE, lisada käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäev].

Artikli 6 lõike 3 kolmandas lõigus, artikli 7 
lõikes 2, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 2, 
artikli 11 lõigetes 1 ja 3, artikli 12 lõikes 1 
ning artiklites 19, 28 ja 30a viidatud 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse viieks aastaks alates 
[OPOCE, lisada käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäev], 
nähes ette delegeerimisvolituste 
läbivaatamise selles osas, kas neid 
perioodi lõpus pikendada või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jan Zahradil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 111/2005
Artikkel 32 – lõik 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 32 lisatakse järgmine lõik:
Komisjon hindab käesoleva määruse 
toimimist 1. juuliks 2015. Komisjon esitab 
oma järeldused aruandes Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Vajaduse 
korral lisatakse aruandele seadusandlik 
ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

Or. en


