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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de 
monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe
(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0521),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0316/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comerțul cu medicamente nu este 
controlat, acestea fiind excluse până în 
prezent din definiția substanțelor 
clasificate.

Or. fr
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Amendamentul 2

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, prin urmare, 
să fie controlate fără a împiedica comerțul 
legal cu aceste substanțe. În acest scop, 
medicamentele ar trebui să fie incluse în 
viitor în definiția substanțelor clasificate.

Or. fr

Amendamentul 3

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 care să
ia în considerare particularitățile 
medicamentelor.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În vederea atingerii obiectivelor din 
Regulamentul (CE) nr. 111/2005, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în scopul de 

(14) În vederea atingerii obiectivelor din 
Regulamentul (CE) nr. 111/2005, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în scopul de 
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a introduce dispoziții care stabilesc cazurile 
în care nu este necesară o licență și de a 
stabili condiții suplimentare pentru 
acordarea licențelor, de a stabili condițiile 
de derogare de la controalele asupra 
anumitor categorii de operatori și asupra 
operatorilor care exportă cantități mici de 
substanțe clasificate incluse în categoria 3, 
de a stabili criteriile prin care se determină 
modul în care poate fi demonstrat scopul 
legal al tranzacției, de a determina 
informațiile care sunt solicitate de 
autoritățile competente pentru a monitoriza 
exportul, importul sau activitățile 
intermediare ale operatorilor, de a stabili 
țările de destinație către care exporturile de 
substanțe clasificate în categoria 2 și 3 din 
anexă ar trebui să fie precedate de o 
notificare prealabilă exportului, de a stabili 
proceduri simplificate prealabile exportului 
și criterii comune pentru acestea, de a 
stabili țările de destinație către care 
exporturile de substanțe clasificate în 
categoria 3 din anexă ar trebui să facă 
obiectul unei autorizații de export, de a 
stabili proceduri simplificare privind 
autorizația de export și criterii comune 
pentru acestea și de a introduce substanțe 
suplimentare în anexa la prezentul 
regulament, precum și alte modificări 
necesare pentru a răspunde noilor tendințe 
în deturnarea precursorilor de droguri. Este 
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv 
la nivel de experți.

a introduce dispoziții care stabilesc cazurile 
în care nu este necesară o licență și de a 
stabili condiții suplimentare pentru 
acordarea licențelor, de a stabili condițiile 
de derogare de la controalele asupra 
anumitor categorii de operatori și asupra 
operatorilor care exportă cantități mici de 
substanțe clasificate incluse în categoria 3, 
de a stabili criteriile prin care se determină 
modul în care poate fi demonstrat scopul 
legal al tranzacției, de a determina 
informațiile care sunt solicitate de 
autoritățile competente pentru a monitoriza 
exportul, importul sau activitățile 
intermediare ale operatorilor, de a stabili 
țările de destinație către care exporturile de 
substanțe clasificate în categoria 2 și 3 din 
anexă ar trebui să fie precedate de o 
notificare prealabilă exportului, de a stabili 
proceduri simplificate prealabile exportului 
și criterii comune pentru acestea, de a 
stabili țările de destinație către care 
exporturile de substanțe clasificate în 
categoria 3 din anexă ar trebui să facă 
obiectul unei autorizații de export, de a 
stabili proceduri simplificare privind 
autorizația de export și criterii comune 
pentru acestea și de a introduce substanțe 
suplimentare în anexa la prezentul 
regulament, pentru a răspunde noilor 
tendințe în deturnarea precursorilor de 
droguri. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți.

Or. fr
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Actele delegate prin care se stabilesc 
cazurile în care nu se solicită o autorizație 
și prin care se fixează alte condiții pentru 
acordarea autorizațiilor, precum și actele 
de punere în aplicare prin care se 
stabilește un model de autorizație ar 
trebui să garanteze faptul că operatorii 
sunt controlați și monitorizați în mod 
sistematic și consecvent.

Or. fr

Justificare

Textul corespunde dispoziției propuse la articolul 6 alineatul (4). Întrucât în acesta se 
declară obiectivele urmărite, este mai adecvată plasarea sa la considerente.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece prezentul regulament se 
bazează pe politica comercială comună, 
pentru adoptarea actelor de punere în 
aplicare ar trebui să fie utilizată procedura 
de examinare.

(17) Deoarece prezentul regulament se 
bazează pe politica comercială comună, 
pentru adoptarea actelor de punere în 
aplicare ar trebui să fie utilizată procedura 
de consultare.

Or. fr

Justificare

Acest amendament reflectă modificările introduse de amendamentele 9, 15 și 16.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Titlul se modifică după cum urmează:
Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al 
Consiliului din 22 decembrie 2004 de 
stabilire a normelor de monitorizare a 
comerțului cu precursori de droguri între 
Uniune și țările terțe
(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. fr

Justificare

În cazul în care amendamentul este adoptat, cuvântul „Comunitate” ar trebui înlocuit cu 
„Uniune” în întregul text al Regulamentului (CE) nr. 111/2005, iar textul amendamentului va 
fi supus unei adaptări tehnice astfel încât să facă referire la toate dispozițiile specifice în 
cauză.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 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 

(a) «substanță clasificată» înseamnă orice 
substanță care poate fi utilizată pentru 
fabricarea ilicită de stupefiante sau de 
substanțe psihotrope și inclusă în anexă, 
inclusiv amestecurile și produsele naturale 
care conțin astfel de substanțe, precum și 
medicamentele în sensul articolului 1 
punctul 2 din Directiva 2001/83/CE a 
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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;

Parlamentului European și a Consiliului.
Se exclud produsele naturale, amestecurile 
și medicamentele 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.

Or. fr

Justificare

Introducerea medicamentelor în domeniul de aplicare al regulamentului permite o soluție mai 
sistematică și mai flexibilă pentru monitorizarea comerțului cu precursori de droguri care 
intră în componența medicamentelor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 b
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește un model de 
autorizație prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 30 alineatul (2).

(3) Comisia stabilește un model de 
autorizație prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare
menționată la articolul 30 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 b
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Actele delegate menționate la alineatul eliminat
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(1) al treilea paragraf și actele de punere 
în aplicare menționate la alineatul (3) 
garantează un control și o monitorizare 
sistematică și consecventă a operatorilor.

Or. fr

Justificare

Această dispoziție a fost mutată la considerente, din cauza caracterului său declarativ. A se 
vedea considerentul 16a.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 a
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate exporturile de substanțe 
clasificate incluse în categoria 1 din anexă 
și exporturile de substanțe clasificate 
incluse în categoriile 2 și 3 din anexă către 
anumite țări de destinație și toate 
exporturile de medicamente care conțin 
efedrină sau pseudoefedrină sunt 
precedate de o notificare prealabilă 
exportului transmisă de autoritățile 
competente din Uniune autorităților 
competente din țara de destinație, în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (10) 
din Convenția Organizației Națiunilor 
Unite. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
30b pentru a determina lista țărilor de 
destinație în scopul de a reduce la 
minimum riscul de deturnare a substanțelor 
clasificate și a medicamentelor care conțin 
efedrină sau pseudoefedrină, asigurând 
monitorizarea sistematică și consecventă a 
exporturilor unor astfel de substanțe și 
produse către aceste țări.

(1) Toate exporturile de substanțe 
clasificate incluse în categoriile 1 și 4 din 
anexă și exporturile de substanțe clasificate 
incluse în categoriile 2 și 3 din anexă către 
anumite țări de destinație sunt precedate de 
o notificare prealabilă exportului transmisă 
de autoritățile competente din Uniune 
autorităților competente din țara de 
destinație, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (10) din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 30b pentru a 
determina listele țărilor de destinație în 
scopul de a reduce la minimum riscul de 
deturnare a substanțelor clasificate, 
asigurând monitorizarea sistematică și 
consecventă a exporturilor unor astfel de 
substanțe și produse către aceste țări.”

Or. fr
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Justificare

Ca urmare a modificării domeniului de aplicare al regulamentului, care acum include și 
medicamentele introduse ca substanțe clasificate din categoria 4, prin acest amendament se 
renunță la menționarea explicită a medicamentelor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 b
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente pot aplica 
proceduri simplificate de notificare 
prealabilă exportului atunci când constată 
că acest fapt nu va determina niciun risc de 
deturnare a substanțelor clasificate sau a 
medicamentelor care conțin efedrină sau 
pseudoefedrină. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 30b pentru a 
determina aceste proceduri și pentru a 
stabili criteriile comune care trebuie 
aplicate de către autoritățile competente.

(3) Autoritățile competente pot aplica 
proceduri simplificate de notificare 
prealabilă exportului atunci când constată 
că acest fapt nu va determina niciun risc de
deturnare a substanțelor clasificate.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 30b 
pentru a determina aceste proceduri și 
pentru a stabili criteriile comune care 
trebuie aplicate de către autoritățile 
competente.

Or. fr

Amendamentul 13

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. Comisia este 

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.
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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.

Or. fr

Justificare

Prin eliminarea propusă se evită o repetare a articolului 11 alineatul (1). De asemenea, 
delegarea este deja menționată la articolul 11 alineatul (1).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 a
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolelor 11-25 și ale alineatelor (2) și 
(3) de la prezentul articol, autoritățile 
competente din fiecare stat membru 
interzic introducerea de substanțe 
clasificate, precum și de medicamente 
care conțin efedrină sau pseudoefedrină 
pe teritoriul vamal al Uniunii sau ieșirea 
lor de pe acesta, în cazul în care există 
motive întemeiate de a suspecta că 
substanțele sau medicamentele în cauză 
sunt destinate fabricării ilicite de 
stupefiante sau de substanțe psihotrope.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a modificării domeniului de aplicare al regulamentului, care acum include și 
medicamentele introduse ca substanțe clasificate din categoria 4, prin acest amendament se 
renunță la menționarea explicită a medicamentelor.



PE504.126v01-00 14/20 PR\924931RO.doc

RO

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de măsurile prevăzute la 
articolul 26, Comisia este împuternicită să 
prevadă, după caz, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri destinate 
să asigure monitorizarea eficientă a 
comerțului cu precursori de droguri între 
Uniune și țările terțe în vederea prevenirii 
deturnării acestor substanțe, în special în 
ceea ce privește întocmirea și utilizarea 
formularelor de autorizații de export și de 
import. Actele de punere în aplicare
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 30 alineatul (2).

În plus față de măsurile prevăzute la 
articolul 26, Comisia este împuternicită să 
prevadă, după caz, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri destinate 
să asigure monitorizarea eficientă a 
comerțului cu precursori de droguri între 
Uniune și țările terțe în vederea prevenirii 
deturnării acestor substanțe, în special în 
ceea ce privește întocmirea și utilizarea 
formularelor de autorizații de export și de 
import. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 30 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 16
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. fr
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 30b în 
vederea adaptării anexei la noile tendințe în 
deturnarea precursorilor de droguri, în 
special a substanțelor care pot fi ușor 
transformate în substanțe clasificate și în 
vederea respectării unei modificări la 
tabelele din anexa la Convenția 
Organizației Națiunilor Unite.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 30b
pentru a înscrie substanțe suplimentare în
anexa prezentului regulament în vederea 
adaptării anexei la noile tendințe în 
deturnarea precursorilor de droguri, în 
special a substanțelor care pot fi ușor 
transformate în substanțe clasificate și în 
vederea respectării unei modificări la 
tabelele din anexa la Convenția 
Organizației Națiunilor Unite.

Or. fr

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) 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]

(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 6 alineatul (1) al 
treilea paragraf, articolul 7 alineatul (2), 
articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul
(2), articolul 11 alineatele (1) și (3), 
articolul 19 și articolul 30a se conferă
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la
[OPOCE a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament de 
modificare]. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
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perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. fr

Justificare

Corectarea incoerențelor, cum ar fi referirile la articole privind actele de punere în aplicare 
în delegarea de competențe, referiri la dispoziții inexistente etc., precum și modificarea 
perioadei nedeterminate de delegare într-o perioadă de cinci ani, prelungită tacit cu perioade 
de timp identice.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 30 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) 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 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizate în decizia respectivă. Aceasta 
produce efecte începând cu ziua următoare 
datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (1) al treilea 
paragraf, articolul 7 alineatul (2), articolul 
8 alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), 
articolul 11 alineatele (1) și (3), articolul
19 și articolul 30a poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizate în decizia respectivă. Aceasta 
produce efecte începând cu ziua următoare 
datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.

Or. fr
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Articolul 30 b – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (3) al treilea 
paragraf, articolului 7 alineatul (2), 
articolului 8 alineatul (2), articolului 9 
alineatul (2), articolului 11 alineatele (1) și
(3), articolului 12 alineatul (1), articolului 
19, articolului 28 și articolului 30a intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici din partea 
Parlamentului European, nici a Consiliului 
în termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul menționat 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) al treilea 
paragraf, articolului 7 alineatul (2), 
articolului 8 alineatul (2), articolului 9 
alineatul (2), articolului 11 alineatele (1) și
(3), articolului 19 și articolului 30a intră în 
vigoare numai în cazul în care nu a fost 
exprimată nicio obiecție nici din partea 
Parlamentului European, nici a Consiliului 
în termen de 2 luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul menționat 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 16 a (nou)
Regulamentul (CE) nr.111/2005
Anexă – categoria 4 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

16a. În anexă se inserează următoarea 
categorie:

Categoria 4
Medicamente care conțin efedrină sau 
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pseudoefedrină

Or. fr
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere de revizuire prezentată de Comisie urmărește în primul rând eliminarea 
unei lacune juridice din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor 
de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între UE și țările terțe. 

Precursorii de droguri sunt substanțe legale, utilizate la fabricarea medicamentelor. De 
exemplu, acidul acetic se utilizează la fabricarea heroinei. Precursorii de droguri fac obiectul 
unor controale la export, import și tranzit mai mult sau mai puțin importante, în funcție de 
riscul de deturnare. Precursorii care fac obiectul unui control și care sunt enumerați în anexa 
la regulament sunt denumiți substanțe clasificate.

În regulamentul actual există trei categorii de substanțe clasificate. Substanțele clasificate din 
categoria 1 sunt supuse unor formalități stricte la export, import și tranzit, în timp ce 
substanțele clasificate din categoria 3 sunt supuse unor formalități doar în cazul în care sunt 
exportate în anumite țări.

Până în prezent, medicamentele au fost mereu excluse din domeniul de aplicare al 
regulamentului. Din păcate, medicamentele care conțin efedrină și pseudoefedrină, utilizate în 
tratamentul răcelii, al simptomelor gripei sau al alergiilor, sunt deturnate pentru sintetizarea 
de metamfetamine. Din cauza faptului că medicamentele sunt excluse din domeniul de 
aplicare al regulamentului, statele membre întâmpină dificultăți la confiscarea sau 
interceptarea transporturilor de medicamente având în componență efedrină și pseudoefedrină 
și care urmează în mod evident să fie deturnate.

Din acest motiv, Comisia Europeană a decis să includă medicamentele care conțin efedrină și 
pseudoefedrină în regulament. Chiar dacă obiectivul urmărit este lăudabil, raportorul este de 
opinie că Comisia ar fi trebuit să adopte o abordare diferită. În cadrul propunerii Comisiei, 
medicamentele sunt mereu excluse din definiția substanțelor clasificate, astfel încât 
medicamentele care conțin efedrină și pseudoefedrină nu au fost adăugate la una dintre 
categoriile de substanțe clasificate. Comisia a creat norme specifice pentru aceste
medicamente, diferite de cele stabilite pentru diversele categorii. Aceste medicamente sunt 
supuse doar unei obligații de notificare prealabilă în cazul în care sunt exportate. 

În consecință, dacă un medicament nou este utilizat și ca precursor de drog, adaptarea 
regulamentului trebuie să se facă prin procedura de codecizie. Astfel, în condițiile în care 
lupta împotriva traficanților de droguri necesită o reacție rapidă, o adaptare ar necesita mai 
mult de doi ani! Prin urmare, traficanții de droguri ar avea timp să se adapteze înainte ca noi 
să fi finalizat adoptarea textului. În acest mod nu avem posibilitatea de a îndeplini în mod 
corespunzător obiectivele noastre de a combate problema substanțelor stupefiante și crima 
organizată.

Raportorul propune ca medicamentele să fie incluse în definiția substanțelor clasificate și să 
fie creată o nouă categorie de substanțe care să asigure mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește controalele aplicate substanțelor clasificate. Anexele ar urma să fie adaptate prin 
intermediul actelor delegate, ceea ce i-ar permite Consiliului să își exercite dreptul de veto, în 
cazul în care acest lucru este necesar, în legătură cu decizia Comisiei de a adăuga un nou 
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medicament. În plus, în definiția substanțelor clasificate fiind prevăzut clar faptul că 
precursorul trebuie să poată fi extras cu ușurință din amestec pentru a fi considerat substanță 
clasificată, raportorul consideră că, prin aceasta, numărul de medicamente care ar putea fi 
considerate în viitor substanțe clasificate și, implicit, impactul regulamentului asupra 
comerțului cu medicamente ar fi limitate în mod semnificativ. În momentul de față, numai 
medicamentele care conțin efedrină și pseudoefedrină îndeplinesc această condiție.

În continuare, Comisia profită de această revizuire pentru a adapta regulamentul la Tratatul de 
la Lisabona, în special în ceea ce privește comitologia. În termeni generali, raportorul este de 
acord cu Comisia în privința competențelor care trebuie să îi fie delegate. În schimb nu este de 
acord cu durata delegării. Raportorul este de opinie că delegarea pe o perioadă de cinci ani, cu 
posibilitate de prelungire, este mai adecvată decât o delegare pe o perioadă nedeterminată. De 
asemenea, raportorul a ținut să precizeze cazurile în care se aplică delegarea de competențe: în 
timp ce Comisia și-a lăsat opțiunea de a se adapta noilor tendințe prin intermediul actelor 
delegate, raportorul propune ca această capacitate de adaptare să nu meargă mai departe de 
adăugarea de noi substanțe. În acest fel, nicio substanță clasificată nu poate fi scoasă din 
anexe fără a se apela la procedura de codecizie.

În final, în ceea ce privește actele de punere în aplicare, raportorul nu este de acord cu 
procedura aleasă de Comisie. Raportorul consideră că o procedură de consultare ar fi mai 
adecvată, dat fiind faptul că este vorba doar despre acte minore, iar lupta împotriva 
traficanților de droguri necesită o capacitate de reacție rapidă.


