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Ändringsförslag 22
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Läkemedel som innehåller efedrin 
eller pseudoefedrin bör därför kontrolleras 
utan att det hindrar den lagliga handeln 
med dem.

(6) Läkemedel bör också kontrolleras 
systematiskt och på samma sätt som andra 
förtecknade ämnen, utan att den lagliga 
handeln med dem hindras. De bör därför 
framöver betraktas som ämnen som 
sannolikt kommer att förtecknas.

Or. es

(Avser artikel 2 a)

Motivering

Förtydligande av texten.

Ändringsförslag 23
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Därför bör all export av läkemedel 
som innehåller efedrin eller 
pseudoefedrin föregås av en underrättelse 
före export från de behöriga myndigheterna 
i unionen till de behöriga myndigheterna i 
bestämmelselandet.

(7) Med detta i åtanke bör en ny kategori 
av förtecknade ämnen skapas för att 
beakta läkemedels specifika egenskaper, 
och exporten av läkemedel bör föregås av 
en underrättelse före export från de 
behöriga myndigheterna i unionen till de 
behöriga myndigheterna i 
bestämmelselandet med den information 
som tidigare tillhandahållits av 
marknadsaktören.

Or. es
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Motivering

Ändringsförslaget förtydligar gången vid tillståndsförfarandet och klargör att 
marknadsaktören även har en skyldighet att fullgöra innan underrättelsen skickas.

Ändringsförslag 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter bör ges befogenhet att, i 
samband med export, import eller 
transitering, stoppa eller beslagta dessa 
produkter om det finns rimliga skäl att 
misstänka att de är avsedda för olaglig 
framställning av narkotika.

(8) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter bör ges befogenhet att, i 
samband med export, import eller 
transitering, stoppa eller beslagta dessa 
produkter om det finns rimliga skäl att 
misstänka att de är avsedda för olaglig 
framställning av narkotika. Via en 
europeisk databas bör medlemsstaternas 
behöriga myndigheter sinsemellan och 
med kommissionen utbyta information om 
beslagtaganden och stoppade sändningar 
för att förbättra den övergripande 
informationsnivån avseende handeln med 
narkotikaprekursorer och läkemedel som 
innehåller efedrin eller pseudoefedrin. 

Or. en

Ändringsförslag 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Den europeiska databas som 
upprättar ett europeiskt register över
marknadsaktörer som innehar tillstånd 
eller registrering för laglig handel med 
narkotikaprekursorer och läkemedel som 
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innehåller efedrin eller pseudoefedrin bör 
regelbundet uppdateras, och den 
information som tillhandahålls bör enbart 
användas av kommissionen och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
för att förhindra att dessa produkter 
avleds till den olagliga marknaden. 

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att den europeiska databas som ska inrättas 
genom denna förordning inte ska användas i polisiära och rättsvårdande syften.

Ändringsförslag 26
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 111/2005
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) förtecknat ämne: ämne som används 
för olaglig framställning av narkotika eller 
psykotropa ämnen och som förtecknas i 
bilagan, inklusive blandningar och 
naturprodukter som innehåller sådana 
ämnen. Detta omfattar inte naturprodukter 
och blandningar som innehåller 
förtecknade ämnen och som är beredda på 
ett sådant sätt att de förtecknade ämnena 
inte lätt kan användas eller utvinnas med 
metoder som är lättillämpliga eller 
ekonomiskt fördelaktiga, eller läkemedel i 
den mening som avses i artikel 1.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG.”

”a) förtecknat ämne: ämne som används 
för olaglig framställning av narkotika eller 
psykotropa ämnen och som förtecknas i 
bilagan, inklusive blandningar och 
naturprodukter som innehåller sådana 
ämnen, liksom läkemedel. Detta omfattar 
inte naturprodukter och blandningar som 
innehåller förtecknade ämnen och som är 
beredda på ett sådant sätt att de förtecknade 
ämnena inte lätt kan användas eller 
utvinnas med metoder som är lättillämpliga 
eller ekonomiskt fördelaktiga, eller 
läkemedel i den mening som avses i 
artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG.”

Or. es
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Motivering

Vi har bara lagt till ”läkemedel” här, eftersom om vi hade lagt till ”läkemedel enligt 
definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2001/82/EG” skulle detta ha omfattat alla läkemedel. Syftet 
med artikeln är däremot att täcka enbart de läkemedel som förtecknas i bilagan till denna 
förordning, dvs. sådana läkemedel som innehåller efedrin eller pseudoefedrin – eventuellt 
kommer andra att inkluderas i framtiden.

Ändringsförslag 27
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 111/2005
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Vid bedömningen av om registrering ska 
beviljas ska den behöriga myndigheten 
beakta den sökandes kompetens och 
redbarhet.”

”Vid bedömningen av om registrering ska 
beviljas ska den behöriga myndigheten 
beakta den sökandes kompetens och 
historik över tidigare transaktioner liksom 
alla fall där den sökande har brutit mot 
lagstiftningen.”

Or. pl

Ändringsförslag 28
Josefa Andrés Barea

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 111/2005
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Export av förtecknade ämnen i kategori 3 
i bilagan ska dock endast omfattas av 
exporttillstånd om det krävs underrättelse 
före export eller om dessa ämnen 
exporteras till vissa mottagarländer. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 

”Export av alla förtecknade ämnen i 
bilagan för vilka det krävs en 
tulldeklaration, däribland export av 
förtecknade ämnen som förs ut ur 
unionens tullområde efter att ha förvarats 
i en frizon av kontrolltyp I eller ett 
frilager under minst 10 dagar, ska 
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artikel 30b för att fastställa förteckningen 
över sådana mottagarländer och 
därigenom säkerställa en lämplig 
kontrollnivå.”

omfattas av exporttillstånd.”

Or. es

Ändringsförslag 29
Jan Zahradil

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 111/2005
Artikel 30b – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 6.3 tredje stycket och 
artiklarna 7.2, 8.2, 9.2, 11.1 och 11.3, 12.1, 
19, 28 och 30a ska ges på obestämd tid
från och med den [OPOCE insert date of 
entry into force of this amending 
Regulation].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 6.3 tredje stycket 
och artiklarna 7.2, 8.2, 9.2, 11.1 och 11.3, 
12.1, 19, 28 och 30a ska ges 
kommissionen för en period av fem år
från och med den [OPOCE insert date of 
entry into force of this amending 
Regulation], och en översyn ska göras för 
att fastställa huruvida delegeringen av 
befogenheter ska förlängas efter att denna 
period har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 30
Jan Zahradil

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 111/2005
Artikel 32 – stycke 4 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 32 ska följande stycke läggas till:
Kommissionen ska senast den 1 juli 2015 
utvärdera hur denna förordning fungerar. 



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

SV

Kommissionen ska överlämna sina 
slutsatser i en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
ska i förekommande fall åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om ändring av 
denna förordning.

Or. en


