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Módosítás 22
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az efedrin- és a pszeudoefedrin-
tartalmú gyógyszereket tehát úgy kell 
ellenőrzés alá vonni, hogy az ne 
akadályozza jogszerű kereskedelmüket.

(6) A gyógyszereket is rendszeres és a
jegyzékben szereplő többi anyaggal 
megegyező módon kell ellenőrzés alá 
vonni úgy, hogy az ne akadályozza 
jogszerű kereskedelmüket. Mostantól 
kezdve úgy kell őket tekinteni, mint 
jegyzékben szerepeltethető anyagokat.

Or. es

(A 2. cikk a) pontjára vonatkozik)

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a szöveg célját.

Módosítás 23
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ennek érdekében az efedrin- és a 
pszeudoefedrin-tartalmú gyógyszerek 
kivitelét olyan kivitel előtti értesítésnek 
kell minden esetben megelőznie, amelynek 
keretében az Unióban működő illetékes 
hatóságok a rendeltetési ország illetékes 
hatóságait értesítik.

(7) Ennek érdekében létre kell hozni a 
jegyzékben szereplő anyagok új csoportját, 
amely lehetővé teszi a gyógyszerek
sajátosságainak figyelembevételét, 
amelyek kivitelét olyan kivitel előtti 
értesítésnek kell minden esetben 
megelőznie, amelynek keretében az 
Unióban működő illetékes hatóságok a 
rendeltetési ország illetékes hatóságait 
értesítik, a gazdasági szereplő által 
előzőleg nyújtott információkkal együtt.

Or. es
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Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi az engedélyezési eljárás sorrendjét és azt, hogy a 
gazdasági szereplőnek is van teljesítendő kötelezettsége az értesítés elküldése előtt.

Módosítás 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok illetékes hatóságait fel 
kell jogosítani arra, hogy ezeket a 
termékeket kivitelükkor, behozatalukkor 
vagy árutovábbítás keretében történő 
szállításukkor feltartóztassák vagy 
lefoglalják minden olyan esetben, amikor 
alapos gyanú áll fenn arra vonatkozóan, 
hogy kábítószerek tiltott előállítására 
kívánják őket felhasználni.

(8) A tagállamok illetékes hatóságait fel 
kell jogosítani arra, hogy ezeket a 
termékeket kivitelükkor, behozatalukkor 
vagy árutovábbítás keretében történő 
szállításukkor feltartóztassák vagy 
lefoglalják minden olyan esetben, amikor
alapos gyanú áll fenn arra vonatkozóan, 
hogy kábítószerek tiltott előállítására 
kívánják őket felhasználni. A tagállamok 
illetékes hatóságainak egy európai 
adatbázison keresztül meg kell osztaniuk 
egymás között és a Bizottsággal a 
lefoglalásokkal és a feltartóztatott 
szállítmányokkal kapcsolatos 
információkat annak érdekében, hogy 
javuljon a kábítószer-prekurzorok és az 
efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú 
gyógyszerek kereskedelmére vonatkozó 
információk általános szintje. 

Or. en

Módosítás 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kábítószer-prekurzorok és az 
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efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú 
gyógyszerek jogszerű kereskedelme 
vonatkozásában engedéllyel rendelkező és 
nyilvántartásba vett gazdasági szereplőket 
tartalmazó európai nyilvántartást 
létrehozó európai adatbázist rendszeresen 
frissíteni kell és a kapott információkat a 
Bizottság és a tagállamok illetékes 
hatóságai csak arra használhatják, hogy 
megelőzzék a szóban forgó termékek 
illegális piacra való eltérítését. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy az európai adatbázist e rendelet értelmében kell 
létrehozni és nem lehet felhasználni rendőri vagy bűnüldözési célokra.

Módosítás 26
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
111/2005/EK rendelet
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „jegyzékben szereplő anyag”: a 
kábítószerek és a pszichotrop anyagok 
tiltott előállítására használt, a mellékletben 
nevesített anyag, valamint az ilyen anyagot 
tartalmazó keverék és természetes termék. 
A fogalom nem terjed ki azokra a 
természetes termékekre és keverékekre, 
amelyek jegyzékben szereplő anyagokat 
tartalmaznak, de amelyek összetétele nem 
teszi lehetővé a jegyzékben szereplő 
anyagok közvetlenül alkalmazható 
eszközökkel, illetve gazdaságosan 
megvalósítható módon történő egyszerű 
felhasználását vagy kinyerését, sem a 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 1. cikkének 2. pontja értelmében 
vett gyógyszerekre;”

a) „jegyzékben szereplő anyag”:  
„jegyzékben szereplő anyag”: a 
kábítószerek és a pszichotrop anyagok 
tiltott előállítására használt, a mellékletben 
nevesített anyag, valamint az ilyen anyagot 
tartalmazó keverék és természetes termék, 
valamint gyógyszer. A fogalom nem terjed 
ki azokra a természetes termékekre és 
keverékekre, amelyek jegyzékben szereplő 
anyagokat tartalmaznak, de amelyek 
összetétele nem teszi lehetővé a 
jegyzékben szereplő anyagok közvetlenül 
alkalmazható eszközökkel, illetve 
gazdaságosan megvalósítható módon 
történő egyszerű felhasználását vagy 
kinyerését, sem a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének 
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2. pontja értelmében vett gyógyszerekre;”

Or. es

Indokolás

A módosításban a „gyógyszer” szó került hozzáadásra, mert ha hozzáadtuk volna a 
„2001/83/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett gyógyszerek” meghatározást, 
az valamennyi gyógyszert magával vonta volna, pedig a cikk célja, hogy csak azokra a 
gyógyszerekre irányuljon, amelyek e rendelet mellékletében fel vannak sorolva (tehát azokra, 
amelyek efedrint és pszeudoefedrint tartalmaznak, a többi talán a jövőben kerül 
hozzáadásra).

Módosítás 27
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
111/2005/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásbavételi kérelem elbírálása 
során az illetékes hatóság figyelembe veszi 
a kérelmező alkalmasságát és
feddhetetlenségét.

A nyilvántartásba-vételi kérelem elbírálása 
során az illetékes hatóság figyelembe veszi 
a kérelmező alkalmasságát és korábbi 
ügyletei történetét, valamint azon eseteket, 
amelyekben a kérelmező megsértette a 
jogszabályokat.

Or. pl

Módosítás 28
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
111/2005/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jegyzékben szereplő anyagok közé
tartozó, a mellékletben a 3. kategóriában 
nevesített anyagok kivitele azonban 
kizárólag akkor van kiviteli engedélyhez

Kiviteli engedélyhez kötött a mellékletben 
nevesített, jegyzékben szereplő összes 
anyag, amelyekhez vámáru-nyilatkozat 
szükséges, beleértve azoknak a jegyzékben 
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kötve, ha kivitel előtti értesítés szükséges, 
valamint akkor, ha az anyagok kivitele 
egyes meghatározott rendeltetési 
országokba történik. A Bizottság jogosult 
a 30b. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
elfogadni, amelyekben – a megfelelő 
ellenőrzési szint biztosítása érdekében –
megállapítja e rendeltetési országok 
jegyzékét.

szereplő anyagoknak a kivitelét is, 
amelyek az I. típusú ellenőrzés alá tartozó
vámszabad területen vagy vámszabad 
raktárban való legalább tíznapos tárolást 
követően hagyják el az Unió vámterületét.

Or. es

Módosítás 29
Jan Zahradil

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
111/2005/EK rendelet
30 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, a 12. cikk
(1) bekezdése, a 19. cikk, a 28. cikk és a 
30a. cikk szerinti felhatalmazás [OPOCE –
beírandó dátum: e módosító rendelet 
hatálybalépésének napja]-tól/-től fogva
határozatlan időre szól.

A 6. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, a 12. cikk
(1) bekezdése, a 19. cikk, a 28. cikk,
valamint a 30a. cikk szerinti
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása [OPOCE – beírandó dátum: e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
napja]-tól/-től fogva ötéves időtartamra
szól, arra vonatkozó felülvizsgálati 
rendelkezéssel, hogy az időtartam végén a 
felhatalmazást meghosszabbítsák-e vagy 
sem.

Or. en

Módosítás 30
Jan Zahradil

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 a pont (új)
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111/2005/EK rendelet
32 cikk – 4 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 32. cikk a következő albekezdéssel 
egészül ki:
2015. július 1-jéig a Bizottság értékeli e 
rendelet működését. A Bizottság a 
következtetéseket jelentés formájában 
nyújtja be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Adott esetben a jelentést a 
rendelet módosítására irányuló 
jogalkotási javaslat kíséri.

Or. en


