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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor 
het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren
(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0521),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0316/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De handel in geneesmiddelen 
wordt niet gecontroleerd aangezien 
geneesmiddelen tot nu toe uitgesloten 
waren van de definitie van geregistreerde 
stoffen.

Or. fr
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Amendement 2

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 aan controle te 
worden onderworpen zonder dat de legale 
handel ervan wordt belemmerd. Daarom 
moeten geneesmiddelen voortaan onder 
de definitie van geregistreerde stoffen 
vallen.

Or. fr

Amendement 3

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 dat doel voor ogen moet er een 
nieuwe categorie van geregistreerde 
stoffen in het leven worden geroepen die 
het mogelijk maakt in te spelen op de 
specifieke eigenschappen van de 
geneesmiddelen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Teneinde de doelstellingen van 
Verordening (EG) nr. 111/2005 te 
verwezenlijken, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 

(14) Teneinde de doelstellingen van 
Verordening (EG) nr. 111/2005 te 
verwezenlijken, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
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artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie teneinde 
bepalingen aan te nemen tot vaststelling 
van de gevallen waarin geen vergunning is 
vereist alsook van de verdere voorwaarden 
voor het verlenen van een vergunning, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
bepaalde categorieën marktdeelnemers en 
marktdeelnemers die zich bezighouden met 
de uitvoer van geringe hoeveelheden van 
geregistreerde stoffen van categorie 3, van 
de controles zijn vrijgesteld, de criteria vast 
te stellen aan de hand waarvan de legale 
doeleinden van de transactie kunnen 
worden aangetoond, te bepalen welke 
informatie de bevoegde instanties nodig 
hebben om toezicht uit te oefenen op de 
uitvoer, invoer of intermediaire activiteiten 
van marktdeelnemers, te bepalen voor 
welke landen van bestemming een 
voorafgaande kennisgeving van uitvoer 
van geregistreerde stoffen van categorie 2 
en 3 van de bijlage vereist is, 
vereenvoudigde procedures voor 
voorafgaande kennisgevingen van uitvoer 
alsook de gemeenschappelijke criteria 
daarvan vast te stellen, te bepalen voor 
welke landen van bestemming een 
uitvoervergunning moet zijn afgegeven 
voor de uitvoer van geregistreerde stoffen 
van categorie 3 van de bijlage, 
vereenvoudigde procedures voor het 
verlenen van een uitvoervergunning alsook 
de gemeenschappelijke criteria daarvoor 
vast te stellen, andere stoffen in de bijlage 
bij deze verordening op te nemen en 
andere wijzigingen aan te brengen die 
nodig zijn om te reageren op nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van misbruik 
van drugsprecursoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau.

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie teneinde 
bepalingen aan te nemen tot vaststelling 
van de gevallen waarin geen vergunning is 
vereist alsook van de verdere voorwaarden 
voor het verlenen van een vergunning, de 
voorwaarden vast te stellen waaronder 
bepaalde categorieën marktdeelnemers en 
marktdeelnemers die zich bezighouden met 
de uitvoer van geringe hoeveelheden van 
geregistreerde stoffen van categorie 3, van 
de controles zijn vrijgesteld, de criteria vast 
te stellen aan de hand waarvan de legale 
doeleinden van de transactie kunnen 
worden aangetoond, te bepalen welke 
informatie de bevoegde instanties nodig 
hebben om toezicht uit te oefenen op de 
uitvoer, invoer of intermediaire activiteiten 
van marktdeelnemers, te bepalen voor 
welke landen van bestemming een 
voorafgaande kennisgeving van uitvoer 
van geregistreerde stoffen van categorie 2 
en 3 van de bijlage vereist is, 
vereenvoudigde procedures voor 
voorafgaande kennisgevingen van uitvoer 
alsook de gemeenschappelijke criteria 
daarvan vast te stellen, te bepalen voor 
welke landen van bestemming een 
uitvoervergunning moet zijn afgegeven 
voor de uitvoer van geregistreerde stoffen 
van categorie 3 van de bijlage, 
vereenvoudigde procedures voor het 
verlenen van een uitvoervergunning alsook 
de gemeenschappelijke criteria daarvoor 
vast te stellen, andere stoffen in de bijlage 
bij deze verordening op te nemen die nodig 
zijn om te reageren op nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van misbruik 
van drugsprecursoren. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau.

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De gedelegeerde handelingen 
waarin wordt bepaald in welke gevallen 
geen vergunning vereist is en waarin 
andere voorwaarden worden vastgelegd 
voor de verlening vanvergunningen, 
alsook de uitvoeringshandelingen waarin 
een model voor vergunningen wordt 
vastgesteld moeten garanderen dat de 
marktdeelnemers op een systematische en 
coherente wijze aan controle en toezicht 
worden onderworpen.

Or. fr

Motivering

De tekst komt overeen met voorstel voor artikel 6, lid 4. De doelstellingen die erin worden 
genoemd komen beter in een overweging.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Aangezien deze verordening 
gebaseerd is op de gemeenschappelijke 
handelspolitiek, moet voor de vaststelling 
van de uitvoeringshandelingen de 
onderzoeksprocedure worden toegepast.

(17) Aangezien deze verordening 
gebaseerd is op de gemeenschappelijke 
handelspolitiek, moet voor de vaststelling 
van de uitvoeringshandelingen de 
raadplegingsprocedure worden toegepast.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de wijzigingen die zijn ingevoerd door de amendementen 9, 
15 en 16.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 111/2005
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) De titel komt als volgt te luiden:
Verordening (EG) nr. 111/2005 van de 
Raad van 22 december 2004 houdende 
voorschriften voor het toezicht op de 
handel tussen de Unie en derde landen in 
drugsprecursoren
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. fr

Motivering

Indien dit amendement wordt goedgekeurd, moet in de volledige tekst van Verordening (EG) 
111/2005 de term "Gemeenschap" vervangen worden door "Unie" en zal de tekst van het 
amendement technisch worden aangepast opdat hij overeenstemt met de betrokken specifieke 
bepalingen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 bis
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 

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

2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. Uitgesloten zijn 
natuurproducten, mengsels en
geneesmiddelen 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.

Or. fr

Motivering

Het opnemen van geneesmiddelen in de werkingssfeer van de verordening maakt een meer 
systematische en soepele aanpak mogelijk van het toezicht op het probleem van de handel in 
drugsprecursoren in geneesmiddelen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt een model voor 
vergunningen op door middel van 
uitvoeringshandelingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 30, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

3. De Commissie stelt een model voor 
vergunningen op door middel van 
uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 30, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. fr
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 ter
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de derde alinea van lid 1 bedoelde 
gedelegeerde handelingen en de in lid 3 
bedoelde uitvoeringshandelingen 
garanderen dat op systematische en 
consequente wijze controle en toezicht 
wordt uitgeoefend op de marktdeelnemers.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling is naar de overwegingen verplaatst omdat het een loutere mededeling betreft. 
Zie voorstel overweging 16bis.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 bis
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoer van geregistreerde stoffen 
van categorie 1 van de bijlage, de uitvoer 
van geregistreerde stoffen van de 
categorieën 2 en 3 van de bijlage naar 
bepaalde landen van bestemming en de 
uitvoer van geneesmiddelen die efedrine 
of pseudo-efedrine bevatten, wordt 
voorafgegaan door een voorafgaande 
kennisgeving van uitvoer die door de 
bevoegde instanties in de Unie wordt 
toegezonden aan de bevoegde instanties 
van het land van bestemming, 
overeenkomstig artikel 12, lid 10, van het 
Verdrag van de Verenigde Naties. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 30 ter gedelegeerde handelingen aan 

1. De uitvoer van geregistreerde stoffen 
van de categorieën 1 en 4 van de bijlage, 
de uitvoer van geregistreerde stoffen van 
de categorieën 2 en 3 van de bijlage naar 
bepaalde landen van bestemming, wordt 
voorafgegaan door een voorafgaande 
kennisgeving van uitvoer die door de 
bevoegde instanties in de Unie wordt 
toegezonden aan de bevoegde instanties 
van het land van bestemming, 
overeenkomstig artikel 12, lid 10, van het 
Verdrag van de Verenigde Naties. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 30 ter gedelegeerde handelingen aan 
te nemen tot vaststelling van de lijsten van
landen van bestemming om het risico van 
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te nemen tot vaststelling van de lijst van 
landen van bestemming om het risico van 
misbruik van geregistreerde stoffen en 
geneesmiddelen die efedrine of pseudo-
efedrine bevatten, zo gering mogelijk te 
houden door een systematisch en 
consequent toezicht op de uitvoer van 
dergelijke stoffen en geneesmiddelen naar 
deze landen te garanderen."

misbruik van geregistreerde stoffen zo 
gering mogelijk te houden door een 
systematisch en consequent toezicht op de 
uitvoer van dergelijke stoffen en 
geneesmiddelen naar deze landen te 
garanderen.

Or. fr

Motivering

Doordat de werkingssfeer van de verordening gewijzigd is en nu ook betrekking heeft op 
geneesmiddelen, die als stoffen van categorie 4 zijn opgenomen, is het overbodig specifieke 
geneesmiddelen bij naam te noemen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6 ter
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde instanties mogen 
vereenvoudigde procedures voor
voorafgaande kennisgevingen van uitvoer
toepassen indien zij er zeker van zijn dat 
dit geen risico van misbruik van 
geregistreerde stoffen en geneesmiddelen 
die efedrine of pseudo-efedrine bevatten,
oplevert. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 30 ter gedelegeerde 
handelingen aan te nemen tot vaststelling 
van dergelijke procedures en de door de 
bevoegde instanties te gebruiken 
gemeenschappelijke criteria.

3. De bevoegde instanties mogen 
vereenvoudigde procedures voor het 
verlenen van een uitvoervergunning
toepassen indien zij er zeker van zijn dat 
dit geen risico van misbruik van 
geregistreerde stoffen oplevert. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 30 ter gedelegeerde handelingen aan 
te nemen tot vaststelling van dergelijke 
procedures en de door de bevoegde 
instanties te gebruiken gemeenschappelijke 
criteria.

Or. fr
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Amendement 13

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 
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.

Voor de uitvoer van geregistreerde stoffen 
van categorie 3 van de bijlage is alleen een 
uitvoervergunning vereist wanneer een 
voorafgaande kennisgeving van uitvoer 
verplicht is.

Or. fr

Motivering

Schrapping om herhaling van artikel 11, lid 1, te vermijden. Ook de gedelegeerde 
handelingen zijn al in artikel 11, lid 1, vermeld.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 bis
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) lid 1 wordt vervangen door: Schrappen
1. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 11 tot en met 25 en de leden 2 en 
3 van dit artikel verbieden de bevoegde 
instanties van elke lidstaat het 
binnenbrengen van geregistreerde stoffen 
en van geneesmiddelen die efedrine of 
pseudo-efedrine bevatten, in het 
douanegebied van de Unie of het buiten 
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dit gebied brengen van dergelijke stoffen 
of geneesmiddelen, indien er een redelijk 
vermoeden bestaat dat zij bestemd zijn 
voor de illegale vervaardiging van 
verdovende middelen of psychotrope 
stoffen.

Or. fr

Motivering

Doordat de werkingssfeer van de verordening gewijzigd is en nu ook betrekking heeft op 
geneesmiddelen, die als stoffen van categorie 4 zijn opgenomen, is het overbodig specifieke 
geneesmiddelen bij naam te noemen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afgezien van de in artikel 26 bedoelde 
maatregelen is de Commissie bevoegd 
indien nodig door middel van 
uitvoeringshandelingen maatregelen vast te 
stellen om het effectieve toezicht op de 
handel in drugsprecursoren tussen de Unie 
en derde landen te waarborgen teneinde 
misbruik van dergelijke stoffen te 
voorkomen, met name wat betreft het 
ontwerp en het gebruik van de formulieren 
voor de uitvoer- en invoervergunningen.
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
30, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Afgezien van de in artikel 26 bedoelde 
maatregelen is de Commissie bevoegd 
indien nodig door middel van 
uitvoeringshandelingen maatregelen vast te 
stellen om het effectieve toezicht op de 
handel in drugsprecursoren tussen de Unie 
en derde landen te waarborgen teneinde 
misbruik van dergelijke stoffen te 
voorkomen, met name wat betreft het 
ontwerp en het gebruik van de formulieren 
voor de uitvoer- en invoervergunningen.
Die uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 30, lid 2, bedoelde
raadplegingsprocedure vastgesteld.

Or. fr

Amendement 16
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 30 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing."

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing."

Or. fr

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 30 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om de bijlage aan te passen 
aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van misbruik van drugsprecursoren, met 
name stoffen die gemakkelijk kunnen 
worden omgevormd tot geregistreerde 
stoffen, en om gevolg te geven aan 
wijzigingen in de tabellen in de bijlage bij 
het Verdrag van de Verenigde Naties.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 30 ter gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om stoffen aan de bijlage bij 
de verordening toe te voegen om de 
bijlage aan te passen aan nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van misbruik 
van drugsprecursoren, met name stoffen 
die gemakkelijk kunnen worden 
omgevormd tot geregistreerde stoffen, en 
om gevolg te geven aan wijzigingen in de 
tabellen in de bijlage bij het Verdrag van 
de Verenigde Naties.

Or. fr

Amendement 18

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, 

2. De in artikel 6, lid 1, derde alinea, artikel 
7, lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 2, 
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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].

artikel 11, de leden 1 en 3, en de artikelen 
19 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]. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. fr

Motivering

Correctie van inconsistenties, zoals verwijzingen naar artikelen betreffende 
uitvoeringshandelingen in de bevoegdheidsdelegatie, verwijzingen naar onbestaande 
bepalingen, enz., en wijziging van de delegatieperiode van "van onbepaalde duur" tot "vijf 
jaar", stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengbaar.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 30 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
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 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 6, lid 1, derde alinea, artikel 7, 
lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 
11, de leden 1 en 3, en de artikelen 19 en 
30 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
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genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 111/2005
Artikel 30 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig 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 vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
vóór het verstrijken van die termijn de 
Commissie heeft meegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of van de Raad met 
twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
derde alinea, artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, 
artikel 9, lid 2, artikel 11, de leden 1 en 3, 
en de artikelen 19 en 30 bis vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van die termijn de Commissie heeft 
meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of 
van de Raad met twee maanden verlengd.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 16 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 111/2005
Bijlage – Categorie 4 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis) In de bijlage wordt de volgende 
categorie ingevoegd:

Categorie 4
Geneesmiddelen die efedrine of pseudo-
efedrine bevatten

Or. fr
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TOELICHTING

Het onderhavige wijzigingsvoorstel van de Commissie heeft in de allereerste plaats op het oog 
een rechtsvacuüm op te vullen in Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende 
voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de EU en derde landen in 
drugsprecursoren.

Drugsprecursoren zijn legale stoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging van drugs. Zo 
bijvoorbeeld azijnzuur, dat wordt gebruikt bij de productie van heroïne. Drugsprecursoren 
worden aan min of meer strenge uitvoer-, invoer- en doorvoercontroles onderworpen, 
afhankelijk van het misbruikrisico. De precursoren die aan controle worden onderworpen en 
in de bijlage bij de verordening worden opgesomd, worden "geregistreerde stoffen" genoemd.

De bestaande verordening kent drie categorieën van geregistreerde stoffen. Voor de 
geregistreerde stoffen van categorie 1 gelden strenge voorwaarden voor uitvoer, invoer en 
doorvoer, terwijl de stoffen van categorie 3 slechts worden gecontroleerd bij uitvoer naar 
bepaalde landen.

Tot nu toe waren geneesmiddelen steeds uitgesloten van het toepassingsgebied van de 
verordening. Jammer genoeg worden geneesmiddelen die efedrine en pseudo-efedrine 
bevatten en dienen voor de behandeling van verkoudheid, griep of allergie misbruikt voor de 
synthese van methamfetamines. Doordat geneesmiddelen zijn uitgesloten van de toepassing 
van de verordening, kunnen de lidstaten moeilijk de ladingen geneesmiddelen die efedrine of 
pseudo-efedrine bevatten en die manifest zullen worden misbruikt, in beslag nemen of 
onderscheppen.

Daarom heeft de Commissie besloten het toepassingsgebied van de verordening uit te breiden 
tot geneesmiddelen die efedrine of pseudo-efedrine bevatten. Dit doel is weliswaar 
lovenswaardig, maar toch gelooft de rapporteur dat de Commissie het probleem anders had 
moeten aanpakken. In het Commissievoorstel zijn geneesmiddelen immers nog steeds van de 
definitie van geregistreerde stoffen uitgesloten en zijn geneesmiddelen die efedrine en 
pseudo-efedrine bevatten niet toegevoegd aan een van de categorieën van geregistreerde 
stoffen. De Commissie heeft voor deze geneesmiddelen een specifieke regeling in het leven 
geroepen, die niet overeenkomt met de regelingen door de diverse categorieën. Die 
geneesmiddelen zijn slechts onderworpen aan een verplichte voorafgaande kennisgeving bij 
export. 

Dit heeft als gevolg dat, wanneer een nieuw geneesmiddel ook als drugsprecursor wordt 
gebruikt, de medebeslissingsprocedure moet worden gevolgd om de verordening aan te 
passen.  Terwijl de strijd tegen de grote drugshandelaren een snel reactievermogen vergt, zou 
het volgens deze procedure ruim twee jaar duren om een en ander aan te passen! Genoeg tijd 
voor de drugsbaronnen om opnieuw voorsprong te nemen nog voor wij rond zijn met een 
tekstwijziging. Op die manier kan de EU onmogelijk haar doelstellingen van de strijd tegen de 
drugs en de georganiseerde misdaad verwezenlijken.

Daarom stelt de rapporteur voor geneesmiddelen op te nemen in de definitie van de 
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geregistreerde stoffen en een nieuwe categorie stoffen in het leven te roepen om op die manier 
de controle op de geregistreerde stoffen nog iets meer te nuanceren. De bijlagen zouden door 
middel van gedelegeerde handelingen worden goedgekeurd, wat de Raad de mogelijkheid 
biedt om zijn veto te stellen tegen een besluit van de Commissie om een nieuw geneesmiddel 
toe te voegen. Voorts is de rapporteur van mening dat, aangezien in de definitie van 
geregistreerde stoffen duidelijk staat dat een precursor slechts als geregistreerde stof kan 
worden beschouwd indien zij op een eenvoudige manier uit het mengsel kan worden 
geëxtraheerd, deze regeling het aantal geneesmiddelen die ooit als geregistreerde stof kunnen 
worden beschouwd en bijgevolg de impact van de verordening op de handel in 
geneesmiddelen sterk zou beperken. Inderdaad, momenteel beantwoorden alleen de 
geneesmiddelen die efedrine en pseudo-efedrine bevatten aan deze voorwaarde.

Bovendien neemt de Commissie de gelegenheid van deze herziening te baat om de 
verordening af te stemmen op het verdrag van Lissabon, in het bijzonder wat de "comitologie" 
betreft. Globaal stemt de rapporteur met de Commissie overeen wat de te delegeren 
bevoegdheden betreft. Over de duur van de delegatie is hij het echter niet met de Commissie 
eens. De rapporteur vindt inderdaad een termijn van vijf jaar (verlengbaar) redelijker dan een 
delegatie van onbeperkte duur. De rapporteur stelt ook voor de gevallen waarop 
bevoegdheidsdelegatie van toepassing is te preciseren: in tegenstelling tot de Commissie, die 
zich de mogelijkheid liet om door middel van gedelegeerde handelingen de regeling aan 
nieuwe tendensen aan te passen, stelt de rapporteur voor dat deze mogelijkheid uitsluitend zou 
gelden in geval van toevoeging van nieuwe stoffen. Daardoor zou geen enkele geregistreerde 
stof uit de bijlagen kunnen worden geschrapt zonder de medebeslissingsprocedure te volgen.

Wat ten slotte de uitvoeringshandelingen betreft, volgt de rapporteur de procedurekeuze van
de Commissie niet. De rapporteur acht de raadplegingsprocedure een verstandiger keuze 
aangezien er minder belangrijke handelingen mee gemoeid zijn en de zeer dringende 
noodzaak bestaat om in de strijd tegen de grote drugshandel snel op te treden.


