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Amendamentul 22
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Medicamentele care conțin efedrină 
sau pseudoefedrină ar trebui, prin urmare, 
să fie controlate fără a împiedica comerțul 
legal cu aceste substanțe.

(6) Medicamentele ar trebui, de asemenea, 
să fie controlate sistematic și în mod 
similar cu alte substanțe clasificate, fără a 
împiedica comerțul legal cu aceste 
substanțe. Prin urmare, ele ar trebui 
considerate din acest moment substanțe 
care vor fi probabil clasificate.

Or. es

[Se referă la articolul 2 litera (a)]

Justificare

Clarifică obiectivul urmărit de text.

Amendamentul 23
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În acest scop, orice export de 
medicamente care conțin efedrină sau 
pseudoefedrină ar trebui să fie precedat de 
o notificare prealabilă exportului trimisă de 
către autoritățile competente din Uniune 
către autoritățile competente din țara de 
destinație.

(7) În acest sens, ar trebui creată o nouă 
categorie de substanțe clasificate pentru a 
ține seama de caracteristicile specifice ale 
medicamentelor, al căror export ar trebui 
să fie precedat de o notificare prealabilă 
exportului trimisă de către autoritățile 
competente din Uniune către autoritățile 
competente din țara de destinație, cu 
informațiile furnizate în prealabil de 
operator.

Or. es
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Justificare

Acest amendament clarifică ordinea în care se desfășoară procesul de autorizare și clarifică 
faptul că operatorul are de asemenea de îndeplinit o obligație înainte de a se trimite 
notificarea.

Amendamentul 24
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autorităților competente din statele 
membre ar trebui să li se confere 
competența de a intercepta sau confisca 
astfel de produse în cazul în care există 
motive întemeiate să se suspecteze că sunt 
destinate fabricării ilicite de droguri, atunci 
când sunt exportate, importate sau în 
tranzit.

(8) Autorităților competente din statele 
membre ar trebui să li se confere 
competența de a intercepta sau confisca 
astfel de produse în cazul în care există 
motive întemeiate să se suspecteze că sunt 
destinate fabricării ilicite de droguri, atunci 
când sunt exportate, importate sau în 
tranzit. Autoritățile competente ale statelor 
membre își împărtășesc unele altora, 
precum și Comisiei, prin intermediul unei 
baze de date europene, informațiile 
privind confiscările și transporturile 
interceptate, cu scopul de a îmbunătăți 
nivelul general al informațiilor despre 
comerțul cu precursori de droguri și 
medicamente care conțin efedrină și 
pseudoefedrină. 

Or. en

Amendamentul 25
Jan Zahradil, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Baza de date europeană de instituire 
a unui registru european al operatorilor 
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care dețin o autorizație sau sunt 
înregistrați pentru comercializarea legală 
a precursorilor de droguri și a 
medicamentelor care conțin efedrină și 
pseudoefedrină ar trebui actualizată 
periodic, iar informațiile furnizate ar 
trebui utilizate de Comisie și de 
autoritățile competente ale statelor 
membre numai cu scopul de a preveni 
deturnarea acestor produse către piața 
ilegală.  

Or. en

Justificare

Pentru clarificarea faptului că baza de date europeană care urmează să fie creată în temeiul 
prezentului regulament nu trebuie să fie folosită de către poliție și de către autoritățile de 
aplicare a legii.

Amendamentul 26
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 111/2005
Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) «substanță clasificată» înseamnă orice 
substanță utilizată pentru fabricarea ilicită 
de stupefiante sau de substanțe psihotrope 
și inclusă în anexă, inclusiv amestecurile și 
produsele naturale care conțin astfel de 
substanțe. Se exclud produsele naturale și 
amestecurile care conțin substanțe 
clasificate care sunt combinate în așa fel 
încât substanțele clasificate să nu poată fi 
folosite sau extrase cu ușurință prin metode 
ușor de aplicat sau viabile din punct de 
vedere economic, precum și 
medicamentele în sensul articolului 1 
alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;”

(a) «substanță clasificată» înseamnă orice 
substanță utilizată pentru fabricarea ilicită 
de stupefiante sau de substanțe psihotrope 
și inclusă în anexă, inclusiv amestecurile și 
produsele naturale care conțin astfel de 
substanțe și medicamentele. Se exclud 
produsele naturale și amestecurile care 
conțin substanțe clasificate care sunt 
combinate în așa fel încât substanțele 
clasificate să nu poată fi folosite sau 
extrase cu ușurință prin metode ușor de 
aplicat sau viabile din punct de vedere 
economic, precum și medicamentele în 
sensul articolului 1 alineatul (2) din 
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;”
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Or. es

Justificare

Am adăugat aici doar „medicamentele”, deoarece, dacă am fi adăugat „medicamentele, 
astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2001/82/CE”, ar fi fost 
incluse toate medicamentele, însă obiectivul articolului este de a include doar acele 
medicamente care sunt enumerate în anexa la prezentul regulament (adică cele care conțin 
efedrină și pseudoefedrină - poate în viitor vor fi incluse și altele).

Amendamentul 27
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 111/2005
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

„La examinarea prealabilă efectuării unei 
înregistrări, autoritatea competentă ține 
seama de competența și de integritatea
solicitantului.”

„La examinarea prealabilă efectuării unei 
înregistrări, autoritatea competentă ține 
seama de competența și de istoricul 
tranzacțiilor precedente ale solicitantului, 
precum și de eventuale cazuri în care 
solicitantul a încălcat legea.”

Or. pl

Amendamentul 28
Josefa Andrés Barea

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 111/2005
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Cu toate acestea, exporturile de substanțe 
clasificate incluse în categoria 3 din 
anexă necesită o autorizație de export
numai în cazul în care sunt necesare 
notificări prealabile exportului sau în 
cazul în care aceste substanțe sunt 
exportate către anumite țări de destinație. 

Pentru exportul tuturor substanțelor 
clasificate incluse în anexă care fac 
obiectul unei declarații vamale, inclusiv
exporturile de substanțe clasificate care ies 
de pe teritoriul vamal al Uniunii după o
depozitare pe o perioadă de cel puțin 10 
zile într-o zonă liberă supusă controlului 
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Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 30b 
pentru a stabili lista acestor țări de 
destinație în scopul de a asigura un nivel 
adecvat de control.”

de tip I sau într-un antrepozit liber, 
trebuie să se obțină o autorizație de export.

Or. es

Amendamentul 29
Jan Zahradil

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 111/2005
Articolul 30 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (3) al treilea paragraf, 
articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul
(2), articolul 9 alineatul (2), articolul 11 
alineatele (1) și (3), articolul 12 alineatul
(1), articolul 19, articolul 28 și articolul 
30a se conferă pentru o perioadă
nedeterminată de timp, începând cu
[OPOCE a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament de 
modificare]

Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 6 alineatul (3) al 
treilea paragraf, articolul 7 alineatul (2), 
articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul
(2), articolul 11 alineatele (1) și (3), 
articolul 12 alineatul (1), articolul 19, 
articolul 28 și articolul 30a se conferă pe o 
perioadă de cinci ani de la [OPOCE a se 
introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament de modificare], 
fiind prevăzută o revizuire pentru a se 
stabili dacă se extinde sau nu delegarea 
de competențe la încheierea acestei 
perioade.

Or. en

Amendamentul 30
Jan Zahradil

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 111/2005
Articolul 32 – paragraful 4 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 32 se adaugă următorul 
paragraf:
Până la 1 iulie 2015, Comisia evaluează 
funcționarea prezentului regulament. 
Comisia își prezintă concluziile într-un 
raport adresat Parlamentului European și 
Consiliului. Raportul este însoțit, dacă 
este cazul, de o propunere legislativă în 
vederea modificării prezentului 
regulament.

Or. en


