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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Jóváhagyási eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges 
szöveg kidolgozása érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és a harmadik országok közötti kereskedelme 
nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi 
rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0521),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez
(C7-0316/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A gyógyszerek kereskedelme nem áll 
ellenőrzés alatt, mivel e termékek 
mindezidáig nem szerepeltek a jegyzékben 
szereplő anyagok meghatározásában.

Or. fr
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az efedrin- és a pszeudoefedrin-
tartalmú gyógyszereket tehát úgy kell 
ellenőrzés alá vonni, hogy az ne 
akadályozza jogszerű kereskedelmüket.

(6) A gyógyszereket tehát úgy kell 
ellenőrzés alá vonni, hogy az ne 
akadályozza jogszerű kereskedelmüket. E
célból a gyógyszereket ezentúl 
szerepeltetni kell a jegyzékben szereplő 
anyagok meghatározásában.

Or. fr

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ennek érdekében az efedrin- és a 
pszeudoefedrin-tartalmú gyógyszerek
kivitelét olyan kivitel előtti értesítésnek 
kell minden esetben megelőznie, amelynek 
keretében az Unióban működő illetékes 
hatóságok a rendeltetési ország illetékes 
hatóságait értesítik.

(7) Ennek érdekében létre kell hozni a 
jegyzékben szereplő anyagok új csoportját, 
amely lehetővé teszi a gyógyszerek
sajátosságainak figyelembevételét.

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 111/2005/EK rendelet 
célkitűzéseinek teljesüléséhez a Bizottságot 
indokolt az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke alapján 
hatáskörrel felruházni felhatalmazáson 

(14) A 111/2005/EK rendelet 
célkitűzéseinek teljesüléséhez a Bizottságot 
indokolt az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke alapján 
hatáskörrel felruházni felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy megállapíthassa az azokat 
az eseteket meghatározó rendelkezéseket, 
amikor nincs szükség engedélyre; 
megállapíthassa az engedélyezés további 
feltételeit; meghatározhassa a gazdasági 
szereplők egyes kategóriái, illetőleg a 
jegyzékben szereplő anyagok közé tartozó, 
a 3. kategóriában nevesített anyagok kis 
mennyiségeinek kivitelében érintett 
gazdasági szereplők ellenőrzések alóli 
mentesülésére vonatkozó feltételeket;
megállapíthassa az ügyletek jogszerű céljai 
igazolási módjának meghatározására 
szolgáló kritériumokat; meghatározhassa 
az illetékes hatóságok által a gazdasági 
szereplők kiviteli, behozatali és közvetítő 
tevékenységének nyomon követése 
céljából megkövetelt adatok körét;
megállapíthassa azon rendeltetési országok 
körét, amelyek esetében a jegyzékben 
szereplő anyagok közé tartozó, a 
mellékletben a 2. és a 3. kategóriában 
nevesített anyagok kivitelét kivitel előtti 
értesítésnek kell megelőznie;
meghatározhassa az egyszerűsített kivitel 
előtti eljárásokat és megállapíthassa az 
ezen eljárásokra vonatkozó közös 
kritériumokat; megállapíthassa azon 
rendeltetési országok körét, amelyek 
esetében a jegyzékben szereplő anyagok 
közé tartozó, a mellékletben a 3. 
kategóriában nevesített anyagok kivitele 
kiviteli engedélyhez van kötve;
meghatározhassa az egyszerűsített 
exportengedélyezési eljárásokat és 
megállapíthassa az ezen eljárásokra 
vonatkozó közös kritériumokat; továbbá új 
anyagokat vehessen fel a rendelet 
mellékletében található jegyzékre és más 
olyan módosításokat eszközölhessen, 
amelyek szükségesek a kábítószer-
prekurzorok eltérítése területén tapasztalt 
új jelenségek kezeléséhez. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítés 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is.

alapuló jogi aktusok elfogadására annak 
érdekében, hogy megállapíthassa az azokat 
az eseteket meghatározó rendelkezéseket, 
amikor nincs szükség engedélyre,
megállapíthassa az engedélyezés további 
feltételeit, meghatározhassa a gazdasági 
szereplők egyes kategóriái, illetőleg a 
jegyzékben szereplő anyagok közé tartozó, 
a 3. kategóriában nevesített anyagok kis 
mennyiségeinek kivitelében érintett 
gazdasági szereplők ellenőrzések alóli 
mentesülésére vonatkozó feltételeket,
megállapíthassa az ügyletek jogszerű céljai 
igazolási módjának meghatározására 
szolgáló kritériumokat; meghatározhassa 
az illetékes hatóságok által a gazdasági 
szereplők kiviteli, behozatali és közvetítő 
tevékenységének nyomon követése 
céljából megkövetelt adatok körét,
megállapíthassa azon rendeltetési országok 
körét, amelyek esetében a jegyzékben 
szereplő anyagok közé tartozó, a 
mellékletben a 2. és a 3. kategóriában 
nevesített anyagok kivitelét kivitel előtti 
értesítésnek kell megelőznie,
meghatározhassa az egyszerűsített kivitel 
előtti eljárásokat és megállapíthassa az 
ezen eljárásokra vonatkozó közös 
kritériumokat, megállapíthassa azon 
rendeltetési országok körét, amelyek 
esetében a jegyzékben szereplő anyagok 
közé tartozó, a mellékletben a 3. 
kategóriában nevesített anyagok kivitele 
kiviteli engedélyhez van kötve,
meghatározhassa az egyszerűsített 
exportengedélyezési eljárásokat és 
megállapíthassa az ezen eljárásokra 
vonatkozó közös kritériumokat, továbbá új 
anyagokat vehessen fel a rendelet 
mellékletében található jegyzékre és a 
kábítószer-prekurzorok eltérítése területén 
tapasztalt új jelenségekhez 
alkalmazkodhasson. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítés során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is.
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Or. fr

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az olyan, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak, amelyek megállapítják 
azokat az eseteket, amikor nincs szükség 
engedélyre és megállapítják az 
engedélyezés további feltételeit, valamint 
az engedély mintáját megállapító 
végrehajtási aktusoknak garantálniuk kell 
a gazdasági szereplők rendszeres és 
következetes ellenőrzését és nyomon 
követését.

Or. fr

Indokolás

A módosítás összhangban áll a 6. cikk (4) bekezdésében javasolt rendelkezéssel. Minthogy 
meghatározza az elérendő célokat, inkább preambulumbekezdésben kell szerepeltetni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel ez a rendelet a közös 
kereskedelempolitikán alapul, a 
végrehajtási aktusok elfogadása során a 
vizsgálóbizottsági eljárást kell igénybe 
venni.

(17) Mivel ez a rendelet a közös 
kereskedelempolitikán alapul, a 
végrehajtási aktusok elfogadása során a 
tanácsadó bizottsági eljárást kell igénybe 
venni.

Or. fr

Indokolás

E módosítás tükrözi a 9., 15. és 16. módosítás által javasolt változtatásokat.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
111/2005/EK rendelet
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1) A cím a következőképpen módosul:
A Tanács 111/2005/EK rendelete (2004. 
december 22.) a kábítószer-
prekurzoroknak az Unió és harmadik 
országok közötti kereskedelme nyomon 
követésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról
(Ez a módosítás az egész szövegre 
érvényes; elfogadása az egész szövegben 
technikai kiigazítást tesz szükségessé.)

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a módosítást elfogadják, a „Közösség” szót az „Unió” szóval kell felváltani a 
111/2005/EK rendelet egészében, és a szóhasználatot technikailag ki kell igazítani, hogy az 
vonatkozzon az egyes érintett rendelkezésekre.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont
111/2005/EK rendelet
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „jegyzékben szereplő anyag”: a 
kábítószerek és a pszichotrop anyagok 
tiltott előállítására használt, a mellékletben 
nevesített anyag, valamint az ilyen anyagot 
tartalmazó keverék és természetes termék. 
A fogalom nem terjed ki azokra a 
természetes termékekre és keverékekre, 
amelyek jegyzékben szereplő anyagokat 
tartalmaznak, de amelyek összetétele nem 
teszi lehetővé a jegyzékben szereplő 

a) „jegyzékben szereplő anyag”: a 
kábítószerek és a pszichotrop anyagok 
tiltott előállítására használható, a 
mellékletben nevesített anyag, köztük az 
ilyen anyagot tartalmazó keverék és 
természetes termék, valamint a 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 1. cikkének 2. pontja értelmében 
vett gyógyszerek. A fogalom nem terjed ki 
azokra a természetes termékekre,
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anyagok közvetlenül alkalmazható 
eszközökkel, illetve gazdaságosan 
megvalósítható módon történő egyszerű 
felhasználását vagy kinyerését, sem a 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 1. cikkének 2. pontja értelmében 
vett gyógyszerekre;

keverékekre és gyógyszerekre, amelyek 
jegyzékben szereplő anyagokat 
tartalmaznak, de amelyek összetétele nem 
teszi lehetővé a jegyzékben szereplő 
anyagok közvetlenül alkalmazható 
eszközökkel, illetve gazdaságosan 
megvalósítható módon történő egyszerű 
felhasználását vagy kinyerését;

Or. fr

Indokolás

A rendelet hatályának a gyógyszerekre történő kiterjesztése szisztematikusabb és 
rugalmasabb megoldást kínál a gyógyszerekben előforduló kábítószer-prekurzorok 
kereskedelmének nyomon követésére.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont
111/2005/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megállapítja az engedély mintáját. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
megállapítja az engedély mintáját. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) 
bekezdése szerinti tanácsadó bizottsági
eljárással kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont
111/2005/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés harmadik 
albekezdésében említett felhatalmazáson 

törölve
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alapuló aktusoknak és a (3) bekezdésben 
említett végrehajtási aktusoknak 
garantálniuk kell a gazdasági szereplők 
rendszeres és következetes ellenőrzését és 
nyomon követését.

Or. fr

Indokolás

Ez a rendelkezés deklaratív jellege miatt preambulumbekezdésbe került át. Lásd a (16a)
preambulumbekezdésre irányuló javaslatot.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 a pont
111/2005/EK rendelet
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jegyzékben szereplő anyagok közé 
tartozó, a melléklet 1. kategóriájában 
nevesített anyagok minden irányú kivitelét, 
a jegyzékben szereplő anyagok közé 
tartozó, a melléklet 2. és 3. kategóriájában 
nevesített anyagok egyes rendeltetési 
országokba történő kivitelét, valamint az 
efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú 
gyógyszerek minden irányú kivitelét
megelőzően az Unión belüli illetékes 
hatóságok az ENSZ-Egyezmény 12. cikke 
(10) bekezdésének megfelelően kivitel 
előtti értesítést küldenek a rendeltetési 
ország illetékes hatóságainak. A Bizottság 
jogosult a 30b. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
elfogadni, amelyekben megállapítja az 
említett egyes rendeltetési országok 
jegyzékét, és ezáltal gondoskodik arról, 
hogy a jegyzékben szereplő anyagok, 
valamint az efedrin- és a pszeudoefedrin-
tartalmú gyógyszerek eltérítésének 
kockázata a lehető legkisebb legyen, ennek 
érdekében pedig biztosítja ezen anyagok és 
termékek ezen országokba történő 

(1) A jegyzékben szereplő anyagok közé 
tartozó, a melléklet 1. és 4. kategóriájában 
nevesített anyagok minden irányú kivitelét, 
valamint a jegyzékben szereplő anyagok 
közé tartozó, a melléklet 2. és 3. 
kategóriájában nevesített anyagok egyes 
rendeltetési országokba történő kivitelét
megelőzően az Unión belüli illetékes 
hatóságok az ENSZ-Egyezmény 12. cikke 
(10) bekezdésének megfelelően kivitel 
előtti értesítést küldenek a rendeltetési 
ország illetékes hatóságainak. A Bizottság 
jogosult a 30b. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
elfogadni, amelyekben megállapítja az 
említett egyes rendeltetési országok 
jegyzékét, és ezáltal gondoskodik arról, 
hogy a jegyzékben szereplő anyagok
eltérítésének kockázata a lehető legkisebb 
legyen, ennek érdekében pedig biztosítja 
ezen anyagok és termékek ezen országokba 
történő kivitelének rendszeres és 
következetes nyomon követését.
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kivitelének rendszeres és következetes 
nyomon követését.

Or. fr

Indokolás

Szem előtt tartva, hogy a rendelet módosított hatálya immár kiterjed a 4. kategória 
jegyzékben szereplő anyagai közé sorolt gyógyszerekre, e módosítás megszünteti a 
gyógyszerek sajátos megjelölését.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 b pont
111/2005/EK rendelet
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok egyszerűsített 
kivitel előtti értesítési eljárásokat 
alkalmazhatnak abban az esetben, ha 
meggyőződnek arról, hogy ez nem jár a 
jegyzékben szereplő anyagok, valamint az 
efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú 
gyógyszerek eltérítésének kockázatával. A 
Bizottság jogosult a 30b. cikknek 
megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló 
aktusokat elfogadni, amelyekben 
meghatározza ezeket az eljárásokat, 
illetőleg megállapítja az illetékes 
hatóságok által alkalmazandó közös 
kritériumokat.

(3) Az illetékes hatóságok egyszerűsített 
kivitel előtti értesítési eljárásokat 
alkalmazhatnak abban az esetben, ha 
meggyőződnek arról, hogy ez nem jár a 
jegyzékben szereplő anyagok eltérítésének 
kockázatával. A Bizottság jogosult a 30b. 
cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
elfogadni, amelyekben meghatározza 
ezeket az eljárásokat, illetőleg megállapítja 
az illetékes hatóságok által alkalmazandó 
közös kritériumokat.

Or. fr
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
111/2005/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jegyzékben szereplő anyagok közé 
tartozó, a mellékletben a 3. kategóriában 
nevesített anyagok kivitele azonban 
kizárólag akkor van kiviteli engedélyhez 
kötve, ha kivitel előtti értesítés szükséges, 
valamint akkor, ha az anyagok kivitele 
egyes meghatározott rendeltetési 
országokba történik. A Bizottság jogosult 
a 30b. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
elfogadni, amelyekben – a megfelelő 
ellenőrzési szint biztosítása érdekében –
megállapítja e rendeltetési országok 
jegyzékét.

A jegyzékben szereplő anyagok közé 
tartozó, a mellékletben a 3. kategóriában 
nevesített anyagok kivitele azonban 
kizárólag akkor van kiviteli engedélyhez 
kötve, ha kivitel előtti értesítés szükséges.

Or. fr

Indokolás

A javasolt törlés révén ki lehet küszöbölni a 11. cikk (1) bekezdésének megismétlését. Továbbá 
a felhatalmazás is szerepel a 11. cikk (1) bekezdésében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont
111/2005/EK rendelet
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

(1) A 11–25. cikk, valamint e cikk (2) és 
(3) bekezdése rendelkezéseinek sérelme 
nélkül a tagállamok illetékes hatóságai 
megtiltják a jegyzékben szereplő 
anyagoknak, valamint az efedrin- és a 
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pszeudoefedrin-tartalmú gyógyszereknek 
az Unió vámterületére történő bejuttatását 
és onnan történő kijuttatását, amennyiben 
alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy a 
kérdéses anyagokat és termékeket 
kábítószerek vagy pszichotrop anyagok 
tiltott előállítására szánják.

Or. fr

Indokolás

Szem előtt tartva, hogy a rendelet módosított hatálya immár kiterjed a 4. kategória 
jegyzékben szereplő anyagai közé sorolt gyógyszerekre, e módosítás megszünteti a 
gyógyszerek sajátos megjelölését.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
111/2005/EK rendelet
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 26. cikkben előírt intézkedéseken 
túlmenően a Bizottság jogosult szükség 
szerint olyan végrehajtási aktusokat 
elfogadni, amelyekben – különösen a 
kiviteli és a behozatali engedélyezés 
keretében felhasznált formanyomtatványok 
külső megjelenése és használata 
tekintetében – intézkedéseket állapít meg 
az Unió és a harmadik országok között 
kábítószer-prekurzorokkal folytatott 
kereskedelem hatékony nyomon 
követésének biztosítása érdekében abból a 
célból, hogy megakadályozza az ilyen 
anyagok eltérítését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági eljárással 
kell elfogadni.

A 26. cikkben előírt intézkedéseken 
túlmenően a Bizottság jogosult szükség 
szerint olyan végrehajtási aktusokat 
elfogadni, amelyekben – különösen a 
kiviteli és a behozatali engedélyezés 
keretében felhasznált formanyomtatványok 
külső megjelenése és használata 
tekintetében – intézkedéseket állapít meg 
az Unió és a harmadik országok között 
kábítószer-prekurzorokkal folytatott 
kereskedelem hatékony nyomon 
követésének biztosítása érdekében abból a 
célból, hogy megakadályozza az ilyen 
anyagok eltérítését. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 30. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott tanácsadó bizottsági
eljárással kell elfogadni.

Or. fr
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Módosítás 16
1 cikk – 12 pont
111/2005/EK rendelet
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) E bekezdésre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
111/2005/EK rendelet
30 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult a 30b. cikknek 
megfelelően olyan felhatalmazáson alapuló
aktusokat elfogadni, amelyekben a 
mellékletet a kábítószer-prekurzorok –
különösen pedig az egyszerűen jegyzékben 
szereplő anyaggá alakítható anyagok –
eltérítése területén tapasztalt új 
jelenségekre való tekintettel és/vagy az 
ENSZ-Egyezmény mellékletében található 
táblázatok módosulásai nyomán kiigazítja.

Annak érdekében, hogy új anyagokat 
vehessen fel az e rendelet mellékletében 
található jegyzékre, a Bizottság jogosult a 
30b. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
elfogadni, amelyekben a mellékletet a 
kábítószer-prekurzorok – különösen pedig 
az egyszerűen jegyzékben szereplő 
anyaggá alakítható anyagok – eltérítése 
területén tapasztalt új jelenségekre való 
tekintettel és/vagy az ENSZ-Egyezmény 
mellékletében található táblázatok 
módosulásai nyomán kiigazítja.

Or. fr

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
111/2005/EK rendelet
30 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 6. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, a 12. cikk 
(1) bekezdése, a 19. cikk, a 28. cikk és a 
30a. cikk szerinti felhatalmazás [OPOCE 
– beírandó dátum: e módosító rendelet 
hatálybalépésének napja]-tól/-től fogva 
határozatlan időre szól.

(2) A 6. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, valamint a 
19. cikk és a 30a. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása [OPOCE – beírandó dátum: e 
módosító rendelet hatálybalépésének 
napja]-tól/-től fogva ötéves időtartamra
szól. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező
időtartamra.

Or. fr

Indokolás

Következetlenségek kijavítása, például a felhatalmazással kapcsolatos végrehajtási aktus 
cikkeire történő hivatkozást, a nem létező rendelkezésekre történő hivatkozást stb. illetően, 
valamint a határozatlan időre szóló felhatalmazás ötéves időtartamra történő módosítása, 
lehetőséget biztosítva a korábbival megegyező időtartamra történő hallgatólagos 
meghosszabbításra.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
111/2005/EK rendelet
30 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
6. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, a 12. cikk 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
6. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, valamint a 
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(1) bekezdése, a 19. cikk, a 28. cikk és a 
30a. cikk szerinti felhatalmazást bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő kihirdetését követő napon vagy a
benne megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

19. cikk és a 30a. cikk szerinti 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat Az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. fr

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
111/2005/EK rendelet
30 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 6. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, a 12. cikk 
(1) bekezdése, a 19. cikk, a 28. cikk és a 
30a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak 
akkor lépnek hatályba, ha az értesítést 
követően két hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezt 
az időtartamot az Európai Parlament vagy 
a Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.

(5) A 6. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. 
cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése, 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, valamint a 
19. cikk és a 30a. cikk alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak 
akkor lépnek hatályba, ha az értesítést 
követően két hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezt 
az időtartamot az Európai Parlament vagy 
a Tanács saját kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbíthatja.

Or. fr
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 16 a bekezdés (új)
111/2005/EK rendelet
Melléklet – 4. kategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. A melléklet a következő kategóriával 
egészül ki:

4. kategória
Az efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú 
gyógyszerek

Or. fr
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INDOKOLÁS

A Bizottság e felülvizsgálati javaslata elsősorban a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és a 
harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletben szereplő joghézag megszüntetésére 
irányul.

A kábítószer-prekurzorok olyan engedélyezett anyagok, amelyeket kábítószer előállítása 
során használnak. Az ecetsavat például a heroin előállításához használják. A kábítószer-
prekurzorokat a kivitel, behozatal és árutovábbítás során az eltérítés kockázatától függően 
különböző mértékű ellenőrzésnek vetik alá. Az ellenőrzött és a rendelet mellékletében 
felsorolt prekurzorokat jegyzékben szereplő anyagnak nevezzük.

A hatályos rendelet a jegyzékben szereplő anyagok három kategóriáját különíti el. Az 1. 
kategóriába sorolt anyagokra pontos követelmények vonatkoznak a kivitel, behozatal, illetve
árutovábbítás során, míg a 3. kategóriába tartozó anyagokra csak bizonyos követelmények 
vonatkoznak és kizárólag bizonyos országokba történő kivitel esetén.

Mostanáig a gyógyszerek nem tartoztak a rendelet hatálya alá. Sajnos azonban a köhögés, 
influenzaszerű tünetek és allergiás megbetegedések kezelésére használt efedrin- és
pszeudoefedrin-tartalmú gyógyszereket metamfetamin előállítására használják fel. Mivel a 
gyógyszerek nem tartoznak a rendelet hatálya alá, a tagállamoknak nehézségekkel kell 
szembenézniük a nyilvánvalóan jogszerűtlen felhasználásra kerülő efedrin- és 
pszeudoefedrin-tartalmú gyógyszereket tartalmazó szállítmányok elkobzásakor vagy 
feltartóztatásakor.

Az Európai Bizottság ezért úgy döntött, hogy az efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú 
gyógyszereket is a rendelet hatálya alá vonja. Noha a cél dicséretre méltó, az előadó úgy véli, 
hogy a Bizottságnak másképp kellett volna eljárnia. A Bizottság javaslatában ugyanis a 
gyógyszerek továbbra sem szerepelnek a jegyzékben szereplő anyagok meghatározásában, az 
efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú gyógyszerek tehát a jegyzékben szereplő anyagok 
kategóriáinak egyikébe sem tartoznak. A Bizottság e gyógyszerek vonatkozásában sajátos 
rendszert hozott létre, amely a különböző kategóriák esetén alkalmazott rendszerek egyikének 
sem felel meg. E gyógyszerekre mindössze a kivitel előtti értesítés kötelezettsége vonatkozik. 

Ennek az a következménye, hogy amennyiben egy új gyógyszert kábítószer-prekurzorként is 
használnak, a rendelet kiigazításához együttdöntésre van szükség. Noha a kábítószer-
kereskedők elleni fellépés során rendkívül gyorsan kell reagálni, két évre lenne szükségünk az 
alkalmazkodáshoz! A kábítószer-kereskedőknek tehát elegendő idejük lenne ahhoz, hogy a 
rendelet elfogadása előtt alkalmazkodjanak az új helyzethez. Mindez nem teszi lehetővé a 
kábítószer és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos céljaink maradéktalan 
teljesítését.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a gyógyszereket vegyék fel a jegyzékben szereplő 
anyagok meghatározásába, és hozzák létre az anyagok egy olyan új kategóriáját, amely még 
pontosabban meg tudja határozni a jegyzékben szereplő anyagok esetében alkalmazandó 
ellenőrzést. A mellékleteket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell módosítani, ami 
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lehetővé teszi a Tanács számára, hogy szükség esetén megvétózza a Bizottságnak valamely új 
gyógyszer hozzáadására vonatkozó javaslatát. A jegyzékben szereplő anyagok meghatározása
egyebekben egyértelműen megszabja, hogy jegyzékben szereplő anyagnak a keverékből 
könnyen kinyerhető prekurzor tekinthető, az előadó úgy véli, hogy ez a meghatározás 
jelentősen csökkenti a későbbiekben jegyzékben szereplő anyagnak tekinthető gyógyszerek 
számát, és ezáltal a rendeletnek a gyógyszerek kereskedelmére gyakorolt hatását. Jelenleg 
ugyanis kizárólag az efedrin- és a pszeudoefedrin-tartalmú gyógyszerek esetében teljesül e 
feltétel.

A Bizottság ezen túlmenően felhasználja e módosítást arra is, hogy a rendeletet a Lisszaboni 
Szerződéshez igazítsa, különösen a bizottsági eljárások vonatkozásában. Az előadó az 
átruházandó hatásköröket illetően általánosságban egyetért a Bizottsággal. Nem ért azonban 
egyet a felhatalmazás időtartamával. Az előadó ugyanis úgy véli, hogy az ötéves időtartamra 
szóló, meghosszabbítható felhatalmazás ésszerűbb, mint a határozatlan időre szóló 
felhatalmazás. Másfelől az előadó külön meghatározta azokat az eseteket, amelyekre
alkalmazható a felhatalmazás: noha a Bizottság fenntartotta magának azt a lehetőséget, hogy 
az új tendenciákhoz való igazodás érdekében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhasson el, az előadó azt javasolja, hogy ez a lehetőség csupán az új anyagok hozzáadása 
esetén állhasson fenn. Ily módon egyetlen jegyzékben szereplő anyagot sem lehetne törölni a 
mellékletből együttdöntés nélkül.

Végül a végrehajtási aktusokat illetően az előadó nem ért egyet a Bizottság által választott 
eljárással. Úgy véli ugyanis, hogy az érintett, kisebb súlyú ügyek és a kábítószer-kereskedők 
elleni fellépéshez szükséges gyors reagálás kiemelt jelentősége miatt a tanácsadó bizottsági 
eljárás ésszerűbb lenne.


