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Amendement 22
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Geneesmiddelen die efedrine of 
pseudo-efedrine bevatten, dienen aan 
controle te worden onderworpen zonder dat 
de legale handel ervan wordt belemmerd.

(6) Geneesmiddelen dienen ook 
stelselmatig en op dezelfde wijze als 
andere geregistreerde stoffen aan controle 
te worden onderworpen, zonder dat de 
legale handel ervan wordt belemmerd. Van 
nu af aan dienen zij daarom te worden 
beschouwd als stoffen die in aanmerking 
komen om te worden geregistreerd.

Or. es

(Verwijzing naar artikel 2, onder a))

Motivering

Zo is de bedoeling van de tekst duidelijker.

Amendement 23
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Te dien einde mogen geneesmiddelen 
die efedrine of pseudo-efedrine bevatten, 
pas worden uitgevoerd na een 
voorafgaande kennisgeving van uitvoer 
door de bevoegde instanties in de Unie aan 
de bevoegde instanties in het land van 
bestemming.

(7) Met het oog daarop dient een nieuwe 
categorie geregistreerde stoffen te worden 
gecreëerd om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van 
geneesmiddelen, die pas mogen worden 
uitgevoerd na een voorafgaande 
kennisgeving van uitvoer door de bevoegde 
instanties in de Unie aan de bevoegde 
instanties in het land van bestemming, met 
de informatie die marktdeelnemer vooraf 
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heeft verstrekt.

Or. es

Motivering

Dit amendement verduidelijkt in welke volgorde het vergunningsproces verloopt en maakt 
duidelijk dat ook de marktdeelnemer een verplichting moet vervullen alvorens de 
kennisgeving wordt verzonden.

Amendement 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De bevoegde instanties van de lidstaten 
moeten de bevoegdheid krijgen om 
producten ten aanzien waarvan een redelijk 
vermoeden bestaat dat zij voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen 
bestemd zijn, bij de uitvoer, invoer of 
doorvoer ervan tegen te houden of in 
beslag te nemen.

(8) De bevoegde instanties van de lidstaten 
moeten de bevoegdheid krijgen om 
producten ten aanzien waarvan een redelijk 
vermoeden bestaat dat zij voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen 
bestemd zijn, bij de uitvoer, invoer of 
doorvoer ervan tegen te houden of in 
beslag te nemen. De bevoegde instanties 
van de lidstaten moeten via een Europese 
databank informatie over 
inbeslagnemingen en tegengehouden 
zendingen met elkaar en met de 
Commissie delen om het algemene niveau 
van de informatie over de handel in 
drugsprecursoren en geneesmiddelen die 
efedrine of pseudo-efedrine bevatten, te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De Europese database met een 
Europees register van marktdeelnemers 
die in het bezit zijn van een vergunning of 
een registratie voor de legale handel in 
drugsprecursoren en geneesmiddelen die 
efedrine of pseudo-efedrine bevatten, 
moet regelmatig worden geactualiseerd en 
de Commissie en de bevoegde instanties 
van de lidstaten mogen de verstrekte 
informatie alleen gebruiken om te 
voorkomen dat deze producten naar de 
illegale markt worden doorgesluisd.

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat de Europese databank die krachtens deze verordening wordt 
opgezet, niet voor politie- en wetshandhavingsdoeleinden mag worden gebruikt.

Amendement 26
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "geregistreerde stof": elke in de bijlage 
genoemde stof die voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen of 
psychotrope stoffen wordt gebruikt, met 
inbegrip van mengsels en natuurproducten 
die dergelijke stoffen bevatten. Uitgesloten 
zijn natuurproducten en mengsels die 
geregistreerde stoffen bevatten en die 
zodanig zijn vermengd dat de 
geregistreerde stoffen niet gemakkelijk met 
eenvoudige of economisch rendabele 
middelen kunnen worden gebruikt of 
geëxtraheerd, alsook geneesmiddelen in de 

a) "geregistreerde stof": elke in de bijlage 
genoemde stof die voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen of 
psychotrope stoffen wordt gebruikt, met 
inbegrip van mengsels en natuurproducten 
die dergelijke stoffen bevatten, alsook 
geneesmiddelen. Uitgesloten zijn 
natuurproducten en mengsels die 
geregistreerde stoffen bevatten en die 
zodanig zijn vermengd dat de 
geregistreerde stoffen niet gemakkelijk met 
eenvoudige of economisch rendabele 
middelen kunnen worden gebruikt of 
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zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad;

geëxtraheerd, alsook geneesmiddelen in de 
zin van artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad;

Or. es

Motivering

Hier voegen wij gewoon "geneesmiddelen" toe. Als wij "geneesmiddelen als gedefinieerd in 
artikel 1, lid 2, van Richtlijn 2001/83/EG" hadden toegevoegd, zou dat namelijk alle 
geneesmiddelen omvatten, terwijl het de bedoeling is dat het artikel alleen van toepassing is 
op de geneesmiddelen in de bijlage bij deze verordening (d.w.z. geneesmiddelen die efedrine 
en pseudo-efedrine bevatten – misschien zullen er later nog andere worden toegevoegd).

Amendement 27
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van een 
registratieaanvraag houdt de bevoegde 
instantie rekening met de competentie en 
de integriteit van de aanvrager.

Bij de beoordeling van een 
registratieaanvraag houdt de bevoegde 
instantie rekening met de competentie en 
de eerdere transacties van de aanvrager, 
alsook met eventuele gevallen waarin de 
aanvrager inbreuken op de wetgeving 
heeft gepleegd.

Or. pl

Amendement 28
Josefa Andrés Barea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 12 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoer van geregistreerde stoffen Voor de uitvoer van alle in de bijlage 
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van categorie 3 van de bijlage is alleen
een uitvoervergunning vereist wanneer een 
voorafgaande kennisgeving van uitvoer 
verplicht is of wanneer deze stoffen 
worden uitgevoerd naar bepaalde landen 
van bestemming. De Commissie is 
bevoegd overeenkomstig artikel 30 ter 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
tot vaststelling van die landen van 
bestemming opdat een passend 
controleniveau kan worden gewaarborgd.

vermelde geregistreerde stoffen waarvoor 
een douaneaangifte vereist is, met 
inbegrip van de uitvoer van geregistreerde 
stoffen die het douanegebied van de Unie 
verlaten nadat zij gedurende een periode 
van ten minste tien dagen waren 
opgeslagen in een vrije zone van 
controletype I of een vrij entrepot, is een
uitvoervergunning vereist.

Or. es

Amendement 29
Jan Zahradil

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 30 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 3, derde alinea, artikel 
7, lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 2, 
artikel 11, leden 1 en 3, artikel 12, lid 1, en 
de artikelen 19, 28 en 30 bis bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van [datum van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening in te voegen door 
OPOCE].

2. De in artikel 6, lid 3, derde alinea, artikel 
7, lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 2, 
artikel 11, leden 1 en 3, artikel 12, lid 1, en 
de artikelen 19, 28 en 30 bis bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van vijf jaar
met ingang van [datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening in te voegen door 
OPOCE], na afloop waarvan wordt 
geëvalueerd of de bevoegdheidsdelegatie 
al dan niet dient te worden verlengd.

Or. en

Amendement 30
Jan Zahradil

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 32 – alinea 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 32 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
Uiterlijk op 1 juli 2015 evalueert de 
Commissie de werking van deze 
verordening. De Commissie presenteert 
haar conclusies in een verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad. Indien 
nodig gaat het verslag vergezeld van een 
wetgevingvoorstel tot wijziging van deze 
verordening.

Or. en


