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Alteração 22
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os medicamentos que contêm efedrina 
ou pseudoefedrina devem, por 
conseguinte, ser controlados sem impedir 
o seu comércio legítimo.

(6) Os medicamentos devem também ser 
sistematicamente controlados da mesma 
forma que outras substâncias 
inventariadas, sem impedir o seu comércio 
legítimo.

A partir de agora, os medicamentos 
devem, por conseguinte, ser considerados 
substâncias suscetíveis de serem 
inventariadas.

Or. es

(Refere-se ao artigo 2.º, alínea a)

Justificação

A alteração clarifica o objetivo do texto.

Alteração 23
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para este efeito, qualquer exportação 
de medicamentos que contêm efedrina ou 
pseudoefedrina deve ser precedida por 
uma notificação prévia de exportação 
enviada pelas autoridades competentes da 
União às autoridades competentes do país 
de destino.

(7) Neste sentido, deve ser criada uma 
nova categoria de substâncias 
inventariadas que tenha em conta as 
características específicas dos 
medicamentos, cuja exportação deve ser 
precedida por uma notificação prévia de 
exportação enviada pelas autoridades 
competentes da União às autoridades 
competentes do país de destino, tendo a 
informação que ser previamente 
fornecida pelo operador.
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Or. es

Justificação

A alteração clarifica a ordem em que decorre o processo de autorização e clarifica que o 
operador tem também de cumprir uma obrigação antes do envio da notificação.

Alteração 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser habilitadas a 
intercetar ou apreender esses produtos 
quando existam motivos fundamentados 
para suspeitar que se destinam a ser 
utilizadas para o fabrico ilegal de drogas 
quando são exportados, importados ou 
estejam em trânsito.

(8) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ser habilitadas a 
intercetar ou apreender esses produtos 
quando existam motivos fundamentados 
para suspeitar que se destinam a ser 
utilizadas para o fabrico ilegal de drogas 
quando são exportados, importados ou 
estejam em trânsito. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
devem, através de uma base de dados 
europeia, partilhar informação sobre as 
apreensões e as remessas intercetadas, 
entre elas e com a Comissão, com vista a 
melhorar o nível geral de informação 
relativa ao comércio de precursores de 
drogas e de medicamentos que contêm 
efedrina ou pseudoefedrina.

Or. en

Alteração 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A base de dados europeia que 
estabelece um registo europeu dos 
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operadores titulares de uma licença ou 
registados para comercializarem 
legalmente precursores de drogas e 
medicamentos que contêm efedrina ou 
pseudoefedrina deve ser regularmente 
atualizada e a informação disponibilizada 
deve ser utilizada pela Comissão e pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros apenas para evitar a 
transferência destes produtos para o 
mercado ilegal.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica que a base de dados europeia a criar no âmbito do presente 
regulamento não se destina a ser utilizada para fins policiais e de aplicação da lei.

Alteração 26
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 111/2005
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Substância inventariada», qualquer 
substância utilizada no fabrico ilegal de 
estupefacientes ou de substâncias 
psicotrópicas e enumerada no anexo, 
incluindo misturas e produtos naturais que 
contenham tais substâncias. Exclui 
produtos naturais e misturas que 
contenham substâncias inventariadas cuja 
composição seja tal que essas substâncias 
não possam ser facilmente utilizadas ou 
extraídas através de meios acessíveis e 
economicamente viáveis, bem como 
medicamentos na aceção do artigo 1.º, n.º 
2, da Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

(a) «Substância inventariada», qualquer 
substância utilizada no fabrico ilegal de 
estupefacientes ou de substâncias 
psicotrópicas e enumerada no anexo, 
incluindo misturas e produtos naturais que 
contenham tais substâncias, bem como 
medicamentos. Exclui produtos naturais e 
misturas que contenham substâncias 
inventariadas cuja composição seja tal que 
essas substâncias não possam ser 
facilmente utilizadas ou extraídas através 
de meios acessíveis e economicamente 
viáveis, bem como medicamentos na 
aceção do artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho;
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Or. es

Justificação

Optámos por acrescentar «medicamentos» em vez de «medicamentos, na aceção do artigo 
1.º, n.º 2, da Diretiva 2001/82/CE», porque senão seriam incluídos todos os medicamentos, 
quando o objetivo deste artigo é abranger apenas os medicamentos constantes do anexo do 
presente regulamento (isto é, os que contêm efedrina e pseudoefedrina – é possível que outras 
substâncias sejam inseridas posteriormente).

Alteração 27
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 111/2005
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao decidir sobre a concessão de um 
registo, a autoridade competente deve 
atender à competência e integridade do 
requerente.

Ao decidir sobre a concessão de um 
registo, a autoridade competente deve 
atender à competência e ao histórico de 
transações do requerente, bem como à 
eventualidade de este ter violado a 
legislação.

Or. pl

Alteração 28
Josefa Andrés Barea

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 111/2005
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No entanto, as exportações das substâncias 
inventariadas constantes da categoria 3 do 
anexo só ficarão sujeitas a uma licença de 
exportação se forem requeridas 
notificações prévias de exportação, ou se 
essas substâncias forem exportadas para 
certos países de destino. A Comissão fica 

As exportações de todas as substâncias 
inventariadas constantes do anexo que 
requerem declarações aduaneiras, 
incluindo as exportações de substâncias 
inventariadas que abandonam o território 
aduaneiro da União após o seu 
armazenamento numa zona franca de 
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habilitada a adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 30.º-B, para 
determinar a lista desses países de destino, 
a fim de garantir um nível de controlo 
apropriado.

controlo do tipo I ou num entreposto 
franco durante um período mínimo de dez 
dias, devem estar sujeitas a uma licença de 
exportação.

Or. es

Alteração 29
Jan Zahradil

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 111/2005
Artigo 30-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A delegação de poderes referida nos
artigos 6.º, n.º 3, terceiro parágrafo, 7.º, n.º 
2, 8.º, n.º 2, 9.º, n.º 2, 11.º, n.º 1 e n.º 3, 
12.º, n.º 1, 19.º, 28.º e 30.º-A é conferida 
por um período indeterminado a partir de 
[OPOCE: inserir data de entrada em vigor 
do presente regulamento de alteração]

O poder para adotar os atos delegados a 
que se referem os artigos 6.º, n.º 3, terceiro 
parágrafo, 7.º, n.º 2, 8.º, n.º 2, 9.º, n.º 2, 
11.º, n.º 1 e n.º 3, 12.º, n.º 1, 19.º, 28.º e 
30.º-A é conferida por um período de cinco 
anos a partir de [OPOCE: inserir data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração], prevendo uma revisão para 
avaliar a extensão ou não da delegação de 
poderes no final do período.

Or. en

Alteração 30
Jan Zahradil

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 111/2005
Artigo 32 – parágrafo 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao artigo 32.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
A Comissão deve avaliar, até 1 de julho de 
2015, o funcionamento do presente 
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regulamento. A Comissão apresenta as 
suas conclusões num relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Esse 
relatório é acompanhado, se for caso 
disso, de uma proposta legislativa de 
alteração do presente regulamento.

Or. en


