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Emenda 22
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Prodotti mediċinali li fihom l-efedrina 
jew il-psewdofedrina għandhom għalhekk 
jiġu kkontrollati mingħajr ma jfixklu l-
kummerċ leġittimu tagħhom.

(6) Prodotti mediċinali wkoll għandhom 
jiġu kkontrollati b'mod sistematiku u bl-
istess mod bħal sustanzi skedati oħrajn, 
mingħajr ma jiġi mfixkel il-kummerċ 
leġittimu tagħhom. Għaldaqstant minn 
issa 'l quddiem dawn għandhom jitqiesu 
bħala sustanzi li x'aktarx jiġu skedati.

Or. es

(Referenza għall-Artikolu 2(a))

Ġustifikazzjoni

Tiċċara l-għan tat-test.

Emenda 23
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għal dan il-għan, kull esportazzjoni 
ta' prodotti mediċinali li fihom l-efedrina 
jew il-psewdofedrina għandha tkun 
ippreċeduta minn notifika ta' pre-
esportazzjoni mibgħuta mill-awtoritajiet 
kompetenti fl-Unjoni lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-pajjiż ta’ destinazzjoni.

(7) Filwaqt li jitqies dan kollu, għandha 
tinħoloq kategorija ġdida ta' sustanzi 
skedati sabiex jiġu kkunsidrati l-
karatteristiċi speċifiċi ta' prodotti 
mediċinali li l-esportazzjoni tagħhom
għandha tkun ippreċeduta minn notifika ta' 
pre-esportazzjoni mibgħuta mill-
awtoritajiet kompetenti fl-Unjoni lill-
awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ta’ 
destinazzjoni, bl-informazzjoni pprovduta 
qabel mill-operatur.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiċċara l-ordni li fiha għandu jsir il-proċess ta' awtorizzazzjoni u tagħmilha 
ċara li l-operatur ukoll għandu obbligu x'jissodisfa qabel ma tintbagħat in-notifika.

Emenda 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jingħataw il-poteri li 
jwaqqfu jew jissekwestraw dawk il-
prodotti meta jkun hemm raġunijiet tajba 
fuq suspett li jkunu intiżi għall-manifattura 
tad-drogi illeċiti, meta jkunu esportati, 
impurtati jew fi tranżitu.

(8) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jingħataw il-poteri li 
jwaqqfu jew jissekwestraw dawk il-
prodotti meta jkun hemm raġunijiet tajba 
fuq suspett li jkunu intiżi għall-manifattura 
tad-drogi illeċiti, meta jkunu esportati, 
impurtati jew fi tranżitu. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri għandhom 
jaqsmu bejniethom u mal-Kummissjoni 
permezz ta' Bażi ta' dejta Ewropea, 
informazzjoni dwar sekwestri u kunsinni 
mwaqqfa sabiex jittejjeb il-livell ġenerali 
ta' informazzjoni dwar il-kummerċ tal-
prekursuri tad-droga u ta' prodotti 
mediċinali li fihom l-efedrina jew il-
psewdoefedrina. 

Or. en

Emenda 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-Bażi ta' dejta Ewropea li 
tistabbilixxi reġistru Ewropew ta' 
operaturi li għandhom liċenzja jew 
reġistrazzjoni għall-kummerċ legali tal-
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prekursuri tad-droga u ta' prodotti 
mediċinali li fihom l-efedrina jew il-
psewdoefedrina għandha tiġi aġġornata 
regolarment u l-informazzjoni pprovduta 
għandha tintuża mill-Kummissjoni u mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għall-għan uniku li jiġi evitat id-
dirottament ta' dawn il-prodotti fis-suq 
illegali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tiċċara l-fatt li l-Bażi ta' dejta Ewropea li għandha tiġi stabbilita skont dan ir-
Regolament, m'għandhiex tintuża għal skopijiet polizjeski u ta' infurzar tal-liġi.

Emenda 26
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 111/2005
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'sustanza skedata' tfisser kwalunkwe 
sustanza li tintuża għall-manifattura illeċita 
ta’ drogi narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi 
u elenkata fl-Anness, inklużi taħlitiet u 
prodotti naturali li fihom tali sustanzi. Dan 
jeskludi prodotti naturali u taħlitiet li fihom 
sustanzi skedati u li huma magħmula b'tali 
mod li sustanzi skedati ma jkunux jistgħu 
jintużaw jew jiġu estratti permezz ta' mezzi 
faċilment applikabbli jew ekonomikament 
vijabbli u prodotti mediċinali fit-tifsira tal-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;"

(a) 'sustanza skedata' tfisser kwalunkwe 
sustanza li tintuża għall-manifattura illeċita 
ta’ drogi narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi 
u elenkata fl-Anness, inklużi taħlitiet u 
prodotti naturali li fihom tali sustanzi, u 
prodotti mediċinali. Dan jeskludi prodotti 
naturali u taħlitiet li fihom sustanzi skedati 
u li huma magħmula b'tali mod li sustanzi 
skedati ma jkunux jistgħu jintużaw jew 
jiġu estratti permezz ta' mezzi faċilment 
applikabbli jew ekonomikament vijabbli u 
prodotti mediċinali fit-tifsira tal-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;"

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Hawnhekk żidna l-frażi 'prodotti mediċinali' billi kieku żidna l-frażi 'prodotti mediċinali kif 
definiti fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2001/82/KE’, dan kien ikun jinkludi l-prodotti mediċinali 
kollha, meta l-għan tal-Artikolu huwa li jkopri biss dawk il-prodotti mediċinali li huma 
elenkati fl-anness għal dan ir-Regolament (jiġifieri dawk li jinkludu l-efedrina u l-
psewdoefedrina – forsi fil-futur jiġu inklużi oħrajn).

Emenda 27
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 111/2005
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Meta jiġi kkunsidrat jekk tingħatax 
reġistrazzjoni, l-awtorità kompetenti tieħu 
in kunsiderazzjoni l-kompetenza u l-
integrità tal-applikant."

"Meta jiġi kkunsidrat jekk tingħatax 
reġistrazzjoni, l-awtorità kompetenti tieħu 
inkunsiderazzjoni l-kompetenza u r-rekord 
preċedenti ta' tranżazzjonijiet tal-
applikant, kif ukoll kwalunkwe każ ta' 
ksur tal-liġi min-naħa tal-applikant."

Or. pl

Emenda 28
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 111/2005
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Madankollu, l-esportazzjonijiet ta’ 
sustanzi skedati elenkati fil-Kategorija 3 
tal-Anness ikunu suġġetti biss għal 
awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni fejn 
notifiki ta' pre-esportazzjoni huma 
meħtieġa, jew fejn dawk is-sustanzi jiġu 
esportati lejn ċerti pajjiżi ta' destinazzjoni. 
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati b'konformità mal-

"L-esportazzjonijiet tas-sustanzi skedati 
kollha elenkati fl-Anness li jeħtieġu 
dikjarazzjoni doganali, inklużi 
esportazzjonijiet ta' sustanzi skedati li 
jitilqu mit-territorju doganali tal-Unjoni 
wara li jkunu nħażnu f'żona ħielsa ta' 
kontroll ta' tip I jew maħżen ħieles għal 
perjodu ta' mill-anqas għaxart ijiem, 
għandhom ikunu suġġetti għal 
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Artikolu 30b biex tiġi stabbilita l-lista ta' 
dawn il-pajjiżi ta' destinazzjoni sabiex jiġi 
żgurat livell xieraq ta’ kontroll."

awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni."

Or. es

Emenda 29
Jan Zahradil

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 111/2005
Artikolu 30b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-
Artikoli 6 (3) it-tielet subparagrafu, 7(2), 
8(2), 9(2), 11(1) u (3), 12(1), 19, 28 u 30a 
tingħata għal perjodu mhux determinat
minn [OPOCE, daħħal id-data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament ta' emenda]

Is-setgħa li jiġu adottati atti ddelegati
msemmija fl-Artikoli 6(3) it-tielet 
subparagrafu, 7(2), 8(2), 9(2), 11(1) u (3), 
12(1), 19, 28 u 30a tingħata għal perjodu 
ta' ħames snin minn [OPOCE, daħħal id-
data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament ta' emenda] b'dispożizzjoni 
għal rieżami dwar jekk għandhiex tiġi 
estiża jew le d-delega tas-setgħa fi tmiem 
il-perjodu.

Or. en

Emenda 30
Jan Zahradil

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 111/2005
Artikolu 32 – subparagrafu 4 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Artikolu 32, jiżdied is-subparagrafu li 
ġej:
Sal-1 ta’ Lulju 2015, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-funzjonament ta’ dan 
ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta l-konklużjonijiet tagħha 
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f'rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Fejn xieraq, dak ir-rapport 
għandu jkun akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva sabiex dan ir-Regolament jiġi 
emendat.

Or. en


