
AM\928867FI.doc PE506.180v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansainvälisen kaupan valiokunta

2012/0250(COD)

1.3.2013

TARKISTUKSET
22 - 30

Mietintöluonnos
Franck Proust
(PE504.126v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön ja 
kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa 
koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 
muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))



PE506.180v01-00 2/8 AM\928867FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\928867FI.doc 3/8 PE506.180v01-00

FI

Tarkistus 22
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdantokohdan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Efedriiniä ja pseudoefedriiniä 
sisältäviä lääkkeitä olisi sen vuoksi
valvottava ilman, että niiden laillista 
kauppaa estetään.

(6) Lääkkeitä olisi valvottava 
järjestelmällisesti ja samalla tavalla kuin 
muita luokiteltuja aineita ilman, että 
niiden laillista kauppaa estetään. Tästä 
lähtien niitä olisi sen vuoksi pidettävä 
mahdollisesti luokiteltavina aineina.

Or. es

(Viittaa 2 artiklan a alakohtaan)

Perustelu

Tällä selvennetään tekstin tarkoitusta.

Tarkistus 23
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä varten unionin toimivaltaisten 
viranomaisten olisi aina ennen efedriiniä 
tai pseudoefedriiniä sisältävien lääkkeiden 
vientiä lähetettävä määrämaan 
toimivaltaisille viranomaisille vientiä 
koskeva ennakkoilmoitus.

(7) Tämän vuoksi olisi luotava uusi 
luokiteltujen aineiden luokka, jotta 
voidaan ottaa huomioon lääkkeiden 
erityispiirteet, ja unionin toimivaltaisten 
viranomaisten olisi ennen lääkkeiden 
vientiä lähetettävä määrämaan 
toimivaltaisille viranomaisille vientiä 
koskeva ennakkoilmoitus, joka sisältää 
toimijan aikaisemmin toimittamat tiedot.

Or. es
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Perustelu

Tällä tarkistuksella selvennetään lupamenettelyn toteuttamisjärjestystä ja sitä, että toimijalla 
on myös velvollisuus täytettävänä ennen ilmoituksen lähettämistä.

Tarkistus 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla pitäisi olla valta pysäyttää 
tai takavarikoida kyseisiä tuotteita, jos on 
perusteltua epäillä aineiden olevan 
tarkoitettu huumausaineiden laittomaan 
valmistukseen, kun niitä viedään unionista, 
tuodaan unioniin tai kuljetetaan unionin 
kautta.

(8) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla pitäisi olla valta pysäyttää 
tai takavarikoida kyseisiä tuotteita, jos on 
perusteltua epäillä aineiden olevan 
tarkoitettu huumausaineiden laittomaan 
valmistukseen, kun niitä viedään unionista, 
tuodaan unioniin tai kuljetetaan unionin 
kautta. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi jaettava keskenään ja 
komission kanssa eurooppalaisen 
tietokannan avulla tietoja takavarikoista 
ja kuljetusten pysäyttämisestä efedriiniä 
tai pseudoefedriiniä sisältävien 
huumausaineiden lähtöaineiden ja 
lääkkeiden kauppaa koskevan yleisen 
tiedon tason parantamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Efedriiniä tai pseudoefedriiniä 
sisältävien huumausaineiden 
lähtöaineiden tai lääkkeiden laillista 
kauppaa varten luvan tai rekisteröinnin 
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saaneiden toimijoiden eurooppalaisen 
rekisterin muodostavaa eurooppalaista 
tietokantaa olisi päivitettävä 
säännöllisesti, ja komission ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi käytettävä saatuja 
tietoja ainoastaan kyseisten tuotteiden 
laittomille markkinoille päätymisen 
estämiseen.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkoituksena on selventää, että tämän asetuksen mukaisesti perustettavaa 
eurooppalaista tietokantaa ei saa käyttää poliisi- ja lainvalvontatarkoituksiin.

Tarkistus 26
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 111/2005
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’luokitellulla aineella’ kaikkia 
huumausaineiden tai psykotrooppisten 
aineiden laittomaan valmistukseen 
käytettyjä, asetuksen liitteessä lueteltuja 
aineita, näitä aineita sisältävät seokset ja
luonnontuotteet mukaan luettuina. Sillä ei 
kuitenkaan tarkoiteta luonnontuotteita ja 
seoksia, jotka sisältävät luokiteltuja aineita 
sellaisessa muodossa, ettei kyseisiä aineita 
ole helppo käyttää tai uuttaa 
yksinkertaisilla tai taloudellisesti 
kannattavilla tavoilla, eikä lääkkeitä, 
sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa;”

a) ’luokitellulla aineella’ kaikkia 
huumausaineiden tai psykotrooppisten 
aineiden laittomaan valmistukseen 
käytettyjä, asetuksen liitteessä lueteltuja 
aineita, näitä aineita sisältävät seokset,
luonnontuotteet ja lääkkeet mukaan 
luettuina. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta 
luonnontuotteita ja seoksia, jotka sisältävät 
luokiteltuja aineita sellaisessa muodossa, 
ettei kyseisiä aineita ole helppo käyttää tai 
uuttaa yksinkertaisilla tai taloudellisesti 
kannattavilla tavoilla, eikä lääkkeitä, 
sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa;”

Or. es
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Perustelu

Tähän on lisätty yksinkertaisesti "lääkkeet" siksi, että jos tähän olisi lisätty "direktiivin 
2001/82/EY 1 artiklan 2 kohdassa määritellyt lääkkeet", se olisi koskenut kaikkia lääkkeitä, 
vaikka artiklan tarkoituksena on kattaa vain ne lääkkeet, jotka on lueteltu tämän asetuksen 
liitteessä (toisin sanoen ne, jotka sisältävät efedriiniä ja pseudoefedriiniä – muut lisätään 
ehkä tulevaisuudessa).

Tarkistus 27
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 111/2005
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Tutkiessaan, onko rekisteröinnin 
myöntäminen aiheellista, toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon 
hakijan pätevyys ja luotettavuus.”

”Tutkiessaan, onko rekisteröinnin 
myöntäminen aiheellista, toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon 
hakijan pätevyys ja aikaisempi 
liiketoimintahistoria sekä kaikki 
tapaukset, joissa hakija rikkonut 
lainsäädäntöä.”

Or. pl

Tarkistus 28
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 111/2005
12 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Liitteessä esitetyssä luokassa 3 lueteltujen 
luokiteltujen aineiden vientiin tarvitaan 
vientilupa kuitenkin vain silloin, jos siitä 
on tehtävä vientiä koskeva 
ennakkoilmoitus tai jos kyseiset aineet 
viedään tiettyihin määrämaihin.
Komissiolla on valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä 30 b artiklan mukaisesti, jotta 

"Liitteessä lueteltujen tulliselvitystä 
edellyttävien luokiteltujen aineiden vientiin 
tarvitaan vientilupa, mukaan luettuina 
sellaisen luokiteltujen aineiden vienti, 
jotka viedään unionin tullialueelta sen 
jälkeen, kun ne ovat olleet varastoituina 
valvontatyypin I vapaa-alueelle tai 
vapaavarastoon vähintään 10 päivän 
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se voi laatia luettelon tällaisista 
määrämaista riittävän valvonnan 
varmistamiseksi.”

ajan.

Or. es

Tarkistus 29
Jan Zahradil

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 111/2005
30 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään 6 artiklan 3 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 
8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 
kohdassa, 11 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 
12 artiklan 1 kohdassa sekä 19, 28 ja 
30 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi alkaen
[OPOCE insert date of entry into force of 
this amending Regulation].

Siirretään 6 artiklan 3 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 
8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 
2 kohdassa, 11 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 
12 artiklan 1 kohdassa sekä 19, 28 ja 
30 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi 
vuodeksi ... päivästä ...kuuta ... [OPOCE 
insert date of entry into force of this 
amending Regulation] siten, että on 
mahdollista tarkastella uudelleen 
säädösvallan siirron jatkamista 
määräajan päättyessä.

Or. en

Tarkistus 30
Jan Zahradil

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 111/2005
32 artikla – 4 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 32 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
Komissio arvioi 1 päivään heinäkuuta 
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2015 mennessä tämän asetuksen 
toimintaa. Komissio esittää päätelmänsä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annettavassa kertomuksessa. Se liittää 
kertomukseen tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamiseksi.

Or. en


