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Pakeitimas 22
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl vaistai, kurių sudėtyje yra 
efedrino ar pseudoefedrino, turėtų būti 
kontroliuojami netrukdant teisėtai jų 
prekybai;

(6) vaistai turėtų taip pat būti sistemingai 
ir tokiu pačiu būdu kaip kitos į oficialų 
sąrašą įtrauktos medžiagos kontroliuojami 
netrukdant teisėtai jų prekybai; taigi nuo 
šiol jie turėtų būti laikomi medžiagomis, 
kurios gali būti įtrauktos į oficialų sąrašą.

Or. es

(Nuoroda į 2a straipsnį)

Pagrindimas

Paaiškinamas teksto tikslas.

Pakeitimas 23
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo tikslu prieš vaistų, kurių sudėtyje 
yra efedrino ar pseudoefedrino, eksportą 
kompetentingos Sąjungos institucijos 
turėtų siųsti išankstinį pranešimą apie 
eksportą kompetentingoms paskirties šalies 
institucijoms;

(7) turint tai omenyje, siekiant atsižvelgti į 
vaistų specifines ypatybes, turėtų būti 
sukurta į oficialų sąrašą įtrauktų 
medžiagų, prieš kurių eksportą 
kompetentingos Sąjungos institucijos 
turėtų siųsti išankstinį pranešimą apie 
eksportą su pirmiau pateikta operacijų 
vykdytojo informacija kompetentingoms 
paskirties šalies institucijoms, nauja 
kategorija;

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama tvarka, pagal kurią vyksta leidimų suteikimo procesas, ir aiškiai 
nurodoma, kad operacijų vykdytojas taip pat turi atlikti pareigą prieš išsiunčiant pranešimą.

Pakeitimas 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sulaikyti arba konfiskuoti tokius vaistus, 
kai jie eksportuojami, importuojami ar 
gabenami tranzitu, jei yra pagrįstų 
priežasčių įtarti, kad jie skirti neteisėtai 
narkotinių medžiagų gamybai;

(8) valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai 
sulaikyti arba konfiskuoti tokius vaistus, 
kai jie eksportuojami, importuojami ar 
gabenami tranzitu, jei yra pagrįstų 
priežasčių įtarti, kad jie skirti neteisėtai 
narkotinių medžiagų gamybai; valstybių 
narių kompetentingos institucijos turėtų 
tarpusavyje ir su Komisija per Europos 
duomenų bazę dalytis informacija apie 
konfiskuotas ar sulaikytas siuntas 
siekdamos pagerinti bendrą informacijos 
apie prekybą narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir 
vaistais, kurių sudėtyje yra efedrino ar 
pseudoefedrino, lygį; 

Or. en

Pakeitimas 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Europos duomenų bazė, kuria 
įsteigiamas Europos operacijų vykdytojų, 
turinčių teisėtos prekybos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakais 
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(prekursoriais) ir vaistais, kurių sudėtyje 
yra efedrino ar pseudoefedrino, licenciją 
ar registracijos pažymėjimą, registras, 
turėtų būti reguliariai atnaujinama, ir 
teikiamą informaciją Komisija ir valstybių 
narių kompetentingos institucijos turėtų 
naudoti tik siekdamos išvengti tų 
produktų neteisėto naudojimo neteisėtoje 
rinkoje; 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad Europos duomenų bazė, kuri turi būti įsteigta pagal 
šį reglamentą, neturi būti naudojama policijos ir teisėsaugos tikslais. 

Pakeitimas 26
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 111/2005
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ –
bet kuri priede išvardyta medžiaga, 
naudojama neteisėtai narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų gamybai, 
įskaitant mišinius ir natūralius produktus, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų. Į 
oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis 
nelaikomi natūralūs produktai ir mišiniai, 
kurių sudėtyje yra į oficialų sąrašą įtrauktų 
medžiagų ir kurie sudaryti taip, kad į 
oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra 
sunkiai panaudojamos arba išgaunamos 
greitai pritaikomomis ar ekonomiškai 
pagrįstomis priemonėmis, ir vaistai, 
apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 2 
dalyje;

a) „į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga“ –
bet kuri priede išvardyta medžiaga, 
naudojama neteisėtai narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų gamybai, 
įskaitant mišinius ir natūralius produktus, 
kurių sudėtyje yra tokių medžiagų, ir 
vaistus. Į oficialų sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis nelaikomi natūralūs 
produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra į 
oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų ir kurie 
sudaryti taip, kad į oficialų sąrašą įtrauktos 
medžiagos yra sunkiai panaudojamos arba 
išgaunamos greitai pritaikomomis ar 
ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis, ir 
vaistai, apibrėžti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2001/83/EB 
1 straipsnio 2 dalyje;“

Or. es
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Pagrindimas

Čia tiesiog pridėtas žodis „vaistus“, nes tuo atveju, jei būtume įterpę frazę „vaistus, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2001/82/EB 1 straipsnio 2 dalyje“, būtų įtraukti visi vaistai, kai šio 
straipsnio tikslas – apimti tik tuos vaistus, kurie išvardyti šio reglamento priede (t. y. tuos, 
kurių sudėtyje yra efedrino ar pseudoefedrino; galbūt ateityje bus įtraukti ir kiti vaistai).

Pakeitimas 27
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 111/2005
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarstydama, ar išduoti registracijos 
pažymėjimą, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir 
patikimumą.

Svarstydama, ar išduoti registracijos 
pažymėjimą, kompetentinga institucija 
atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir 
ankstesnių sandorių istoriją, taip pat į 
visus atvejus, kai pareiškėjas pažeidė 
teisės aktus.

Or. pl

Pakeitimas 28
Josefa Andrés Barea

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 111/2005
12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 3 
kategorijoje išvardytų medžiagų eksporto 
leidimas yra reikalingas tik tada, kai
reikalingas išankstinis pranešimas apie
eksportą arba kai šios medžiagos 
eksportuojamos į tam tikras paskirties 
šalis. Pagal 30b straipsnį Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad būtų sudarytas 
tokių paskirties šalių sąrašas, siekiant 

Eksporto leidimas yra reikalingas visų 
priede išvardytų į oficialų sąrašą įtrauktų 
medžiagų eksportui, kai turi būti įforminta 
muitinės deklaracija, įskaitant į oficialų 
sąrašą įtrauktų medžiagų eksportą, kai jos 
išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos po 
jų laikymo I kontrolės tipo laisvojoje 
zonoje ar laisvajame sandėlyje ne mažiau 
kaip 10 dienų.



AM\928867LT.doc 7/8 PE506.180v01-00

LT

užtikrinti tinkamą kontrolės lygį.“

Or. es

Pakeitimas 29
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 111/2005
30b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, 7 
straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 
9 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 1 ir 3 
dalyse, 12 straipsnio 1 dalyje, 19, 28 ir 30a 
straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [OPOCE 
įterpia šio iš dalies keičiančio reglamento 
įsigaliojimo datą].

6 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, 
7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 
9 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 1 ir 
3 dalyse, 12 straipsnio 1 dalyje, 19, 28 ir 
30a straipsniuose nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[OPOCE įterpia šio iš dalies keičiančio 
reglamento įsigaliojimo datą] numatant 
nuostatą dėl peržiūros siekiant nustatyti, 
ar laikotarpio pabaigoje įgaliojimus 
pratęsti.

Or. en

Pakeitimas 30
Jan Zahradil

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 111/2005
32 straipsnio 4 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis papildomas tokia pastraipa:
Iki 2015 m. liepos 1 d. Komisija įvertina 
šio reglamento veikimą. Komisija savo 
išvadas pateikia ataskaitoje Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Prireikus kartu 
su ta ataskaita pateikiamas teisėkūros 
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pasiūlymas iš dalies keisti šį reglamentą.

Or. en


