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Grozījums Nr. 22
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Zāles, kas satur efedrīnu vai 
pseidoefedrīnu, būtu jākontrolē, 
netraucējot to likumīgu tirdzniecību.

(6) Arī zāles, tāpat kā citas klasificētas 
vielas, būtu sistemātiski jākontrolē, 
netraucējot to likumīgu tirdzniecību. Tādēļ 
turpmāk tās būtu jāuzskata par vielām, 
kas, iespējams, tiks klasificētas.

Or. es

(Attiecas uz 2. panta a) punktu.)

Pamatojums

Paskaidro teksta mērķi.

Grozījums Nr. 23
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šajā nolūkā pirms efedrīnu vai 
pseidoefedrīnu saturošu zāļu jebkāda
eksporta Savienības kompetentajām 
iestādēm būtu jānosūta galamērķa valsts 
kompetentajām iestādēm pirmsizvešanas 
paziņojums.

(7) Šajā nolūkā vajadzētu izveidot jaunu 
klasificētu vielu kategoriju, lai ņemtu vērā 
zālēm raksturīgās īpatnības, un pirms zāļu 
eksporta Savienības kompetentajām 
iestādēm būtu jānosūta galamērķa valsts 
kompetentajām iestādēm pirmsizvešanas 
paziņojums ar komersanta iepriekš 
sniegtu informāciju.

Or. es

Pamatojums

Ar grozījumu precizē kārtību, kādā notiek atļaujas piešķiršanas process, un skaidri norāda, 
ka pirms paziņojuma sūtīšanas arī komersantam ir jāizpilda tā pienākums.
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Grozījums Nr. 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
būtu jāpiešķir pilnvaras apturēt vai 
konfiscēt šādus ražojumus, kad tie tiek 
eksportēti, importēti vai atrodas tranzītā, ja 
ir pietiekams iemesls aizdomām, ka tie ir 
paredzēti nelikumīgai narkotisko vielu 
ražošanai.

(8) Dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
būtu jāpiešķir pilnvaras apturēt vai 
konfiscēt šādus ražojumus, kad tie tiek 
eksportēti, importēti vai atrodas tranzītā, ja 
ir pietiekams iemesls aizdomām, ka tie ir 
paredzēti nelikumīgai narkotisko vielu 
ražošanai. Dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm, izmantojot Eiropas datubāzi, ir 
savstarpēji un ar Komisiju jāapmainās ar 
informāciju par konfiskācijām un 
apturētiem sūtījumiem, lai paaugstinātu 
vispārējo informētības līmeni par 
narkotisko vielu prekursoru un tādu zāļu 
tirdzniecību, kuru sastāvā ir efedrīns vai 
pseidoefedrīns. 

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Eiropas datubāze, ar ko izveido 
Eiropas reģistru par komersantiem, kam 
ir licence vai reģistrācija narkotisko vielu 
prekursoru un tādu zāļu likumīgai 
tirdzniecībai, kuru sastāvā ir efedrīns vai 
pseidoefedrīns, ir regulāri jāatjaunina, un 
tajā sniegtā informācija Komisijai un 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu 
jāizmanto vienīgi nolūkā novērst šo 
produktu novirzīšanu nelegālajā tirgū. 
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Or. en

Pamatojums

Lai precizētu, ka saskaņā ar šo regulu izveidojamā Eiropas datubāze nav jāizmanto policijas 
un tiesībaizsardzības mērķiem.

Grozījums Nr. 26
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 111/2005
2. pants – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) “klasificēta viela” ir jebkura viela, ko 
izmanto nelikumīgai narkotisko un 
psihotropo vielu izgatavošanai un kas 
uzskaitīta pielikumā, tostarp maisījumi un 
dabīgi produkti, kuru sastāvā ir šādas 
vielas. Šī definīcija neaptver dabīgus 
produktus un maisījumus, kas satur 
klasificētas vielas un kuru sastāvs ir tāds, 
ka klasificētās vielas nevar viegli izmantot 
vai viegli ekstrahēt ar pieejamiem 
līdzekļiem vai ekonomiski izdevīgā veidā, 
un zāles Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 2. punkta 
nozīmē;

(a) “klasificēta viela” ir jebkura viela, ko 
izmanto nelikumīgai narkotisko un 
psihotropo vielu izgatavošanai un kas 
uzskaitīta pielikumā, tostarp maisījumi un 
dabīgi produkti, kuru sastāvā ir šādas 
vielas, un zāles. Šī definīcija neaptver 
dabīgus produktus un maisījumus, kas 
satur klasificētas vielas un kuru sastāvs ir 
tāds, ka klasificētās vielas nevar viegli 
izmantot vai viegli ekstrahēt ar pieejamiem 
līdzekļiem vai ekonomiski izdevīgā veidā, 
un zāles Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2001/83/EK 1. panta 2. punkta 
nozīmē;

Or. es

Pamatojums

Šeit pievienotas tikai „zāles”; ja būtu pievienotas „zāles atbilstīgi Direktīvas 2001/82/EK 
1. panta 2. punkta definīcijai”, tas nozīmētu visas zāles, taču pants attiecas tikai uz regulas 
pielikumā uzskaitītajām zālēm (t. i., zālēm, kuru sastāvā ir efedrīns vai pseidoefedrīns,—
varbūt vēlāk tiks iekļautas vēl citas).

Grozījums Nr. 27
Zbigniew Ziobro
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Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 111/2005
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apsverot, vai piešķirt reģistrāciju, 
kompetentā iestāde ņem vērā pieteikuma 
iesniedzēja kompetenci un godīgumu.

Apsverot, vai piešķirt reģistrāciju, 
kompetentā iestāde ņem vērā pieteikuma 
iesniedzēja kompetenci un agrāko 
darījumu vēsturi, kā arī visus gadījumus, 
kad pieteikuma iesniedzējs ir pārkāpis 
tiesību aktus.

Or. pl

Grozījums Nr. 28
Josefa Andrés Barea

Regulas priekšlikums
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 111/2005
12. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr visu to klasificētu vielu eksportam, 
kas uzskaitītas pielikuma 3. kategorijā, 
eksporta atļauja ir vajadzīga tikai 
gadījumos, kad ir jāsniedz pirmsizvešanas 
paziņojums vai kad šīs vielas eksportē uz 
noteiktām galamērķa valstīm. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 30.b pantu, lai noteiktu šādu 
galamērķa valstu sarakstu nolūkā 
nodrošināt atbilstošu kontroles līmeni.

Visu to klasificēto vielu eksportam, kas 
uzskaitītas pielikumā un kam vajadzīga 
muitas deklarācija, tostarp klasificētu 
vielu eksportam no Savienības muitas 
teritorijas pēc vismaz 10 dienu ilgas 
glabāšanas I kontroles tipa brīvā zonā vai 
brīvā noliktavā, eksporta atļauja ir 
vajadzīga.

Or. es

Grozījums Nr. 29
Jan Zahradil

Regulas priekšlikums
1. pants – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 111/2005
30.b pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 6. panta 3. punkta trešajā 
apakšpunktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 
2. punktā, 9. panta 2. punktā, 11. panta 
1. un 3. punktā, 12. panta 1. punktā, 
19. pantā, 28. pantā un 30.a pantā minētās 
pilnvaras piešķir uz nenoteiktu laiku, sākot 
ar [OPOCE ieraksta šīs grozošās regulas 
spēkā stāšanās datumu].

Regulas 6. panta 3. punkta trešajā 
apakšpunktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 
2. punktā, 9. panta 2. punktā, 11. panta 
1. un 3. punktā, 12. panta 1. punktā, 
19. pantā, 28. pantā un 30.a pantā minētās 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus piešķir 
uz 5 gadu laikposmu, sākot ar [OPOCE 
ieraksta šīs grozošās regulas spēkā stāšanās 
datumu], ar nosacījumu, ka laikposma 
beigās pārskatīs, vai pilnvaru deleģēšanu 
pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jan Zahradil

Regulas priekšlikums
1. pants – 14.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 111/2005
32. pants – 4. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 32. pantam pievieno šādu daļu:
Komisija līdz 2015. gada 1. jūlijam 
novērtē regulas darbību. Komisija sniedz 
savus secinājumus ziņojumā Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Atbilstīgā 
gadījumā minētajam ziņojumam pievieno 
likumdošanas priekšlikumu par šīs 
regulas grozīšanu.

Or. en


