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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 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite 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 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
(COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului şi Consiliului 
(COM(2012)0548),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 114 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0319/2012),

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-
0000/2013),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

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

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ar trebui creată o bază de date 
europeană privind precursorii de droguri 
pentru a simplifica raportarea de către 
statele membre a confiscărilor şi a 
transporturilor interceptate, a crea un 
registru european al operatorilor şi 
utilizatorilor care deţin o licenţă sau o 
înregistrare, fapt care va facilita verificarea 
legitimităţii tranzacţiilor comerciale care 
implică substanţe clasificate, şi a permite 

(10) Ar trebui creată o bază de date 
europeană privind precursorii de droguri 
pentru a simplifica raportarea de către 
statele membre a confiscărilor şi a 
transporturilor interceptate, atunci când 
este posibil, într-o formă agregată şi 
anonimă, a crea un registru european al 
operatorilor şi utilizatorilor care deţin o 
licenţă sau o înregistrare, fapt care va 
facilita verificarea legitimităţii tranzacţiilor 
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operatorilor să furnizeze autorităţilor 
competente informaţii cu privire la 
tranzacţiile lor legale care implică 
substanţe clasificate.

comerciale care implică substanţe 
clasificate, şi a permite operatorilor să 
furnizeze autorităţilor competente 
informaţii cu privire la tranzacţiile lor 
legale care implică substanţe clasificate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o protecţie a datelor adecvată, datele referitoare la confiscările şi 
transporturile interceptate ar trebui, atunci când este posibil, să fie prezentate Comisiei şi 
ONU într-o formă agregată şi anonimă.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 
prevede prelucrarea datelor. O astfel de 
prelucrare a datelor poate include şi date 
cu caracter personal, care ar trebui 
prelucrate în conformitate cu legislaţia 
Uniunii.

(11) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 
prevede prelucrarea informaţiilor. O astfel 
de prelucrare a informaţiilor poate conţine
şi date cu caracter personal şi ar trebui 
realizată în conformitate cu legislaţia 
Uniunii privind protecţia datelor, în 
special în conformitate cu cerinţele 
referitoare la calitatea datelor, 
proporţionalitate, limitarea scopului, 
drepturile de informare, de acces la date 
şi de rectificare, de ştergere şi de blocare a 
acestora, precum şi referitoare la 
măsurile tehnice şi organizatorice şi la 
transferurile internaţionale de date 
personale. Datele ar trebui să fie 
adecvate, exacte, relevante şi să nu fie 
excesive în raport cu scopul pentru care 
au fost colectate. Acestea nu ar trebui 
prelucrate pentru o perioadă de timp mai 
lungă decât cea necesară în raport cu 
scopul pentru care au fost colectate, iar 
exactitatea lor ar trebui evaluată în mod 
periodic. În ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal realizată în 
cadrul statelor membre, datele ar trebui 
prelucrate sub supravegherea autorităţilor 
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competente ale statelor membre, în special 
a autorităţilor publice independente 
desemnate de către statele membre. În 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
personale realizată de către Comisie în 
cadrul prezentului regulament, aceasta ar 
trebui să se desfăşoare sub supravegherea 
Autorităţii Europene pentru Protecţia 
Datelor.

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze mai în detaliu elementele esenţiale ale operaţiunilor de 
protecţie a datelor care sunt incluse în prezentul regulament. Deşi datele prelucrate se vor 
referi în special la întreprinderi şi persoane juridice, în multe cazuri vor putea fi identificate 
şi persoane fizice. Acest amendament ţine seama de recomandările făcute de AEPD.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
Regulamentului (CE) nr. 273/2004, 
atribuţiile de adoptare a actelor legislative 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene ar trebui delegate Comisiei în 
ceea ce priveşte specificarea cerinţelor şi 
condiţiilor privind acordarea licenţei şi a 
înregistrării, obţinerea şi utilizarea 
declaraţiilor vamale, documentarea şi 
etichetarea amestecurilor, furnizarea de 
către operatori a informaţiilor referitoare la 
tranzacţiile care implică substanţe 
clasificate, înscrierea în registrul european 
a operatorilor şi utilizatorilor care au 
obţinut o licenţă sau o înregistrare, precum 
şi privind modificarea anexelor. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi. 

(15) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
Regulamentului (CE) nr. 273/2004, 
atribuţiile de adoptare a actelor legislative 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene ar trebui delegate Comisiei în 
ceea ce priveşte specificarea cerinţelor şi 
condiţiilor privind acordarea licenţei şi a 
înregistrării, obţinerea şi utilizarea 
declaraţiilor vamale, documentarea şi 
etichetarea amestecurilor, furnizarea de 
către operatori a informaţiilor referitoare la 
tranzacţiile care implică substanţe 
clasificate, înscrierea în registrul european 
a operatorilor şi utilizatorilor care au 
obţinut o licenţă sau o înregistrare, precum 
şi privind modificarea anexelor. Actele 
delegate, în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, ar trebui utilizate, de 
asemenea, pentru a stabili categoriile de 
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date cu caracter personal care pot fi 
prelucrate de către statele membre şi de 
către operatori în temeiul prezentului 
regulament, categoriile de date cu 
caracter personal care pot fi stocate în 
baza de date europeană, procedurile prin 
care persoanele vizate îşi pot exercita 
drepturile de informare, de acces la date, 
precum şi de modificare, de ştergere şi de 
blocare a datelor cu caracter personal 
prelucrate în baza de date europeană, şi 
categoriile de date cu caracter personal 
care ar trebui prelucrate de către 
operatori pentru raportarea tranzacţiilor 
neobişnuite sau suspecte. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi, şi, la pregătirea actelor delegate 
referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal în temeiul prezentului 
regulament, să solicite avizul Autorităţii 
Europene pentru Protecţia Datelor.

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze mai în detaliu elementele esenţiale ale operaţiunilor de 
protecţie a datelor care sunt incluse în prezentul regulament. Deşi datele prelucrate se vor 
referi în special la întreprinderi şi persoane juridice, în multe cazuri vor putea fi identificate 
şi persoane fizice. Acest amendament ţine seama de recomandările făcute de AEPD.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a putea deţine sau introduce pe 
piaţă substanţe clasificate în categoria 1 din 
anexa I, operatorii şi utilizatorii trebuie să 
obţină o autorizaţie de la autorităţile 
competente. Acestea pot acorda autorizaţii 

(2) Pentru a putea deţine sau introduce pe 
piaţă substanţe clasificate în categoria 1 din 
anexa I, operatorii şi utilizatorii trebuie să 
obţină o autorizaţie de la autorităţile 
competente din statele membre în care îşi 
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speciale farmaciilor, dispensarelor 
veterinare, anumitor categorii de autorităţi 
publice sau forţelor armate. Astfel de 
autorizaţii speciale sunt valabile numai 
pentru utilizarea substanţelor clasificate din 
categoria 1 din anexa I în domeniile de 
activitate oficiale ale operatorilor în cauză.

au domiciliul sau sunt stabiliţi. Acestea 
pot acorda autorizaţii speciale farmaciilor, 
dispensarelor veterinare, anumitor categorii 
de autorităţi publice sau forţelor armate. 
Astfel de autorizaţii speciale sunt valabile 
numai pentru utilizarea substanţelor 
clasificate din categoria 1 din anexa I în 
domeniile de activitate oficiale ale 
operatorilor în cauză.

Or. en

Justificare

Operatorii ar trebui descurajaţi de la a căuta autorităţile competente din UE cu cel mai 
favorabil sistem de autorizare/înregistrare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Începând cu [18 luni de la data 
publicării], operatorii trebuie să obţină o 
înregistrare din partea autorităţile 
competente, înainte de introducerea pe 
piaţă a substanţelor clasificate în categoria 
2 din anexa I. În plus, utilizatorii sunt 
obligaţi să obţină o înregistrare din partea 
autorităţilor competente înainte de a deţine 
substanţe clasificate în subcategoria 2A din 
anexa I. Înregistrările speciale pot fi 
acordate de către autorităţile competente 
farmaciilor, dispensarelor veterinare, 
anumitor categorii de autorităţi publice sau 
forţelor armate. Astfel de înregistrări sunt 
considerate valabile numai pentru 
utilizarea substanţelor clasificate în 
categoria 2 din anexa I în cadrul 
domeniilor de activitate oficiale ale 
operatorilor sau utilizatorilor în cauză.

(6) Începând cu [18 luni de la data 
publicării], operatorii trebuie să obţină o 
înregistrare din partea autorităţile 
competente din statele membre în care îşi 
au domiciliul sau sunt stabiliţi, înainte de 
introducerea pe piaţă a substanţelor 
clasificate în categoria 2 din anexa I . În 
plus, utilizatorii sunt obligaţi să obţină o 
înregistrare din partea autorităţilor 
competente înainte de a deţine substanţe 
clasificate în subcategoria 2A din anexa I. 
Înregistrările speciale pot fi acordate de 
către autorităţile competente farmaciilor, 
dispensarelor veterinare, anumitor categorii 
de autorităţi publice sau forţelor armate. 
Astfel de înregistrări sunt considerate 
valabile numai pentru utilizarea 
substanţelor clasificate în categoria 2 din 
anexa I în cadrul domeniilor de activitate 
oficiale ale operatorilor sau utilizatorilor în 
cauză.
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______________
* A se introduce data de către JO: 18 de 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Operatorii ar trebui descurajaţi de la a căuta autorităţile competente din UE cu cel mai 
favorabil sistem de autorizare/înregistrare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera f
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 3 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15a în ceea ce priveşte:

(9) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15a în ceea ce priveşte:

(a) cerinţele şi condiţiile de acordare a 
autorizaţiei menţionate la alineatul (2);

(a) cerinţele şi condiţiile de acordare a 
autorizaţiei menţionate la alineatul (2) şi 
categoriile de date, inclusiv date cu 
caracter personal, care trebuie furnizate;

(b) cerinţele şi condiţiile de acordare a 
înregistrării menţionate la alineatul (6)

(b) cerinţele şi condiţiile de acordare a 
înregistrării menţionate la alineatul (6) şi 
categoriile de date, inclusiv date cu 
caracter personal, care trebuie furnizate; 
precum şi

(c) cerinţele şi condiţiile de înscriere într-o 
bază de date europeană privind precursorii 
de droguri menţionaţi la alineatul (8) a 
operatorilor şi utilizatorilor care au obţinut 
o autorizaţie sau o înregistrare.

(c) cerinţele şi condiţiile de înscriere într-o 
bază de date europeană privind precursorii 
de droguri menţionaţi la alineatul (8) a 
operatorilor şi utilizatorilor care au obţinut 
o autorizaţie sau o înregistrare.

Categoriile de date cu caracter personal 
menţionate la literele (a) şi (b) de la 
primul paragraf nu includ date sensibile 
în sensul articolului 8 din directiva 
95/46/CE.

Or. en
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Justificare

Este important să se precizeze mai în detaliu elementele esenţiale ale operaţiunilor de 
protecţie a datelor care sunt incluse în prezentul regulament. În plus, prelucrarea datelor 
sensibile ar trebui exclusă în mod explicit, printre altele atunci când statele membre 
evaluează competenţa şi integritatea solicitantului unei autorizări sau înregistrări. Acest 
amendament ţine seama de recomandările făcute de AEPD.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 5, alineatul (5) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(5) Documentaţia şi înregistrările 
menţionate la alineatele (1)-(4) sunt 
păstrate pe o perioadă de cel puţin doi ani 
de la încheierea anului calendaristic pe 
parcursul căruia a avut loc tranzacţia 
menţionată la alineatul (1) şi trebuie să 
poată fi puse la dispoziţia autorităţilor 
competente, la cerere, în vederea 
verificării.”

Or. en

Justificare

Convenţia ONU pe care se bazează această obligaţie prevede păstrarea documentaţiei pe o 
perioadă de doar doi ani. Nu există niciun motiv clar pentru ca, în UE,  întreaga 
documentaţie să fie păstrată timp de cel puţin trei ani.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autorităţile competente folosesc 
informaţiile furnizate în scopul prevenirii 
deturnării substanţelor clasificate.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o protecţie adecvată a datelor, este necesar să se stabilească scopul în care 
informaţiile şi datele cu caracter personal care fac obiectul prezentului regulament vor fi 
prelucrate (limitarea scopului). O dispoziţie similară este inclusă, de asemenea, în 
propunerea de modificare a Regulamentului 1125/2005 [articolul 9 alineatul (1)] 
(regulamentul privind comerţul exterior al UE). Acest amendament ţine seama de 
recomandările făcute de AEPD.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15a privind cerinţele şi condiţiile impuse 
operatorilor privind furnizarea de 
informaţii, astfel cum este prevăzut la 
alineatul (2).”

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
15a privind cerinţele şi condiţiile impuse 
operatorilor privind furnizarea de 
informaţii, categoriile de date cu caracter 
personal care trebuie prelucrate în acest 
scop, precum şi garanţiile referitoare la 
prelucrarea acestor date cu caracter 
personal, astfel cum este prevăzut la 
alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Trebuie precizate categoriile de date cu caracter personal care vor fi prelucrate în acest 
scop. Deoarece propunerea nu precizează care sunt aceste categorii, acest lucru ar trebui 
făcut prin intermediul actelor delegate. Acest amendament ţine seama de recomandările 
făcute de AEPD.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorii nu dezvăluie datele cu 
caracter personal prelucrate în temeiul 
prezentului articol decât autorităţilor 
competente.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că prelucrarea tranzacţiilor suspecte şi a infracţiunilor este limitată şi 
face obiectul unor garanţii speciale în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter 
personal [directiva 95/46/CE, articolul 8 alineatul (5)], trebuie interzisă dezvăluirea 
tranzacţiilor suspecte altcuiva decât autorităţilor competente. Acest amendament ţine seama 
de recomandările făcute de AEPD.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează o bază de date 
europeană privind precursorii de droguri cu 
următoarele funcţii:

În urma adoptării actelor delegate 
menţionate la articolul 3 alineatul (9),
Comisia elaborează o bază de date 
europeană privind precursorii de droguri cu 
următoarele funcţii:

Or. en

Justificare

Este foarte important ca, înaintea elaborării bazei de date, să se stabilească în primul rând 
normele privind cerinţele şi condiţiile, inclusiv cerinţele referitoare la datele cu caracter 
personal.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 a – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea comunicării de informaţii în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1), a 
sintezei şi analizei acestora la nivelul 
Uniunii, precum şi a raportării către 
Organismul Internaţional de Control al 
Stupefiantelor în conformitate cu articolul 
13 alineatul (2);

(a) facilitarea comunicării de informaţii, 
dacă este posibil, într-o formă agregată şi 
anonimă, în conformitate cu articolul 13 
alineatul (1), a sintezei şi analizei acestora 
la nivelul Uniunii, precum şi a raportării 
către Organismul Internaţional de Control 
al Stupefiantelor în conformitate cu 
articolul 13 alineatul (2);

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o protecţie a datelor adecvată, datele referitoare la confiscări şi 
transporturi interceptate ar trebui, atunci când este posibil, să fie prezentate Comisiei şi 
ONU într-o formă agregată şi anonimă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 a  – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia şi autorităţile competente 
iau toate măsurile necesare pentru a 
asigura siguranţa, confidenţialitatea şi 
exactitatea informaţiilor aflate în baza de 
date europeană.

Or. en

Justificare

Dat fiind faptul că baza de date a UE va îndeplini mai multe funcţiuni şi ar putea fi extinsă în 
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viitor, este extrem de important să se asigure siguranţa, confidenţialitatea  şi exactitatea 
tuturor informaţiilor pe care aceasta le conţine. Acest amendament ţine seama de 
recomandările făcute de CESE şi de AEPD.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 a – alineatele 1 b, 1 c şi 1 d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Informaţiile obţinute în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv datele cu 
caracter personal, sunt folosite doar în 
scopul prezentului regulament şi nu sunt 
păstrate pentru o perioadă mai lungă 
decât cea necesară în acest scop. Este 
interzisă prelucrarea categoriilor speciale 
de date menţionate la articolul 8 alineatul 
(1) din directiva 95/46/CE şi la articolul 
10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001. Este interzisă interconectarea 
sau corelarea, în alte scopuri, a datelor cu 
caracter personal conţinute de baza de 
date europeană cu cele din alte baze de 
date.
(1c) Persoana vizată primeşte informaţii 
privind scopul prelucrării şi păstrării 
datelor, categoriile de date prelucrate şi 
păstrate, identitatea operatorului de date, 
identitatea destinatarilor datelor, precum 
şi informaţii privind dreptul de acces la 
datele cu caracter personal ale persoanei 
vizate şi cel de modificare şi de ştergere a 
acestora, privind căile de atac 
administrative şi judiciare disponibile şi 
datele de contact ale autorităţii de 
supraveghere menţionate la articolul 13b 
alineatul (1). 
(1d) Comisia pune la dispoziţie în mod 
public o declaraţie de confidenţialitate 
detaliată şi redactată în termeni clari şi 
simpli privind baza de date europeană în 
conformitate cu articolele 10 şi 11 din 
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regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

Or. en

Justificare

Este important să se precizeze mai în detaliu elementele esenţiale ale operaţiunilor de 
protecţie a datelor care sunt incluse în prezentul regulament. Deşi datele prelucrate se vor 
referi în special la întreprinderi şi persoane juridice, în multe cazuri vor putea fi identificate 
şi persoane fizice. Acest amendament ţine seama de recomandările făcute în avizul AEPD. 
Formularea este similară cu cea a legislaţiei comunitare în vigoare [de exemplu, din 
Regulamentul IMI (CE) nr. 1024/2012].

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 b – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autorităţile competente din statele 
membre se efectuează în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE şi sub supravegherea 
autorităţii publice independente a statului 
membru menţionată la articolul 28 din 
respectiva directivă.

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autorităţile competente se 
efectuează în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE şi sub supravegherea 
autorităţii de supraveghere a statului 
membru, astfel cum se menţionează la 
articolul 28 din respectiva directivă. 
Aceasta se asigură că drepturile 
persoanelor vizate sunt protejate în 
conformitate cu directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează faptul că autorităţile de protecţie a datelor trebuie să se 
asigure că drepturile persoanelor vizate sunt protejate. Acest amendament ţine seama de 
recomandările făcute de AEPD. Formularea este similară cu cea a legislaţiei comunitare în 
vigoare [de exemplu, din Regulamentul IMI (CE) nr. 1024/2012].
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 b – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor personale de către 
Comisia Europeană, inclusiv în scopul 
includerii în baza de date europeană 
prevăzută la articolul 13a, se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
45/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului şi sub supravegherea Autorităţii 
Europene pentru Protecţia Datelor.

(2) Prelucrarea datelor personale de către 
Comisia Europeană, inclusiv în scopul 
includerii în baza de date europeană 
prevăzută la articolul 13a, se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
45/2001 al Parlamentului European şi al 
Consiliului şi sub supravegherea Autorităţii 
Europene pentru Protecţia Datelor.” 
Autoritatea Europeană pentru Protecţia 
Datelor se asigură că drepturile 
persoanelor vizate referitoare la 
prelucrarea în cadrul bazei de date 
europene sunt protejate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează faptul că autorităţile de protecţie a datelor trebuie să se 
asigure că drepturile persoanelor vizate sunt protejate. Acest amendament ţine seama de 
recomandările făcute de AEPD. Formularea este similară cu cea a legislaţiei comunitare în 
vigoare [de exemplu, din Regulamentul IMI (CE) nr. 1024/2012].

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 b – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autorităţile publice independente ale 
statelor membre menţionate la alineatul 
(1) şi Autoritatea Europeană pentru 
Protecţia Datelor, acţionând fiecare în 
limita competenţelor lor, cooperează în 
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mod activ şi asigură supravegherea 
coordonată a prelucrării de date cu 
caracter personal, inclusiv în cadrul bazei 
de date europene menţionate la articolul 
13a.

Or. en

Justificare

Acest amendament are drept scop asigurarea cooperării dintre autorităţile naţionale de 
protecţie a datelor şi AEPD în vederea asigurării unei monitorizări adecvate a activităţilor de 
prelucrare a datelor desfăşurate în cadrul bazei de date europene. Sistemul supravegherii 
coordonate a fost deja instituit de mai multe instrumente juridice ale UE, precum 
Regulamentul IMI, Eurodac, VIS şi SIS II.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 a
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Se introduce următorul articol 13c:
„Articolul 13c
Acte delegate
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 15a 
în ceea ce priveşte categoriile de date cu 
caracter personal care urmează a fi 
prelucrate în cadrul bazei de date 
europene, perioada de păstrare a datelor 
cu caracter personal prelucrate, 
procedurile care permit persoanelor vizate 
să îşi exercite dreptul de acces la date, de 
modificare şi ştergere a acestora, precum 
şi, atunci când este cazul, de contestare şi 
de blocare a acestor date.

Or. en

Justificare

Legislaţia privind protecţia datelor şi diversele elemente ale prelucrării datelor cu caracter 
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personal, inclusiv exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor lor, trebuie precizate în 
cadrul actelor delegate. Acest amendament ţine seama de recomandările făcute de AEPD.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) forma standard a declaraţiei de 
confidenţialitate menţionată la articolul 
13a;

Or. en

Justificare

Legislaţia privind protecţia datelor şi diversele elemente ale prelucrării datelor cu caracter 
personal, inclusiv exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor lor, trebuie precizate în 
cadrul actelor delegate. Acest amendament ţine seama de recomandările făcute de AEPD.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia evaluează punerea în aplicare 
şi funcţionarea prezentului regulament 
până la [78 de luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament de 
modificare].”

eliminat

Or. en

Justificare

Este important să aibă loc o revizuire adecvată a regulamentului revizuit şi să se urmărească 
îndeaproape evoluţiile precursorilor de droguri, inclusiv ale substanţelor neclasificate. Acest 
amendament ţine seama de poziţia AEPD.



PE504.107v01-00 20/22 PR\924781RO.doc

RO

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Revizuirea

Până la ...*, Comisia prezintă 
Parlamentului European şi Consiliului 
un raport privind punerea în aplicare şi 
funcţionarea Regulamentului (CE) nr. 
273/2004, în special privind eventuala 
necesitate de a întreprinde acţiuni 
suplimentare pentru monitorizarea şi
controlul tranzacţiilor suspecte cu 
substanţe neclasificate.
__________
* A se introduce data de către JO: trei ani 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Este important să aibă loc o revizuire adecvată a regulamentului revizuit şi să se urmărească 
îndeaproape evoluţiile precursorilor de droguri, inclusiv ale substanţelor neclasificate. În 
plus, momentul revizuirii a fost ales pentru a corespunde cu cel al revizuirii regulamentului 
original. Acest amendament ţine seama de poziţia AEPD.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Precursorii drogurilor sunt substanţe chimice larg folosite în cadrul unor diverse procese 
industriale (la producerea materialelor plastice, a produselor farmaceutice şi cosmetice, a 
detergenţilor sau a parfumurilor), a căror utilizare poate fi însă denaturată pentru producerea 
ilegală de droguri.  Precursorii drogurilor sunt arareori produşi de infractori care intenţionează 
să îi utilizeze pentru producţia ilegală de droguri deoarece producerea de precursori ai 
drogurilor necesită o infrastructură semnificativă. În schimb, aceşti infractori deturnează 
comerţul legal cu precursori ai drogurilor, fie prin furt, fie prin cumpărarea acestora.

Cadrul reglementar în vigoare a instituit, prin urmare, un sistem de autorizare şi de 
înregistrare în vederea monitorizării comerţului cu precursori ai drogurilor în cadrul UE, 
impunând anumite obligaţii societăţilor implicate (printre care se numără prevenirea furtului, 
verificarea clienţilor şi identificarea tranzacţiilor suspecte), precum şi autorităţilor publice 
(proceduri administrative şi inspecţii la faţa locului). Nivelul de control depinde de categoria 
de substanţă în cauză. În conformitate cu normele ONU, 23 de aşa-numite „substanţe 
clasificate” sunt împărţite în trei categorii, de la cele mai periculoase (categoria 1), la 
substanţe chimice în vrac (categoria 3). Aceste categorii sunt completate cu un sistem de 
monitorizare voluntar pentru „substanţele neclasificate”.

În ultimii ani, UE a făcut obiectul unor critici internaţionale datorită a ceea ce se consideră a fi 
un nivel scăzut al măsurilor de control. Aceste critici s-au concentrat pe o substanţă care face 
parte din categoria 2, şi anume anhidrida acetică („AA”). AA este folosită în mod legal la 
producţia de materiale plastice, textile, coloranţi, produse fotochimice, parfumuri, explozivi şi 
aspirină, dar poate fi folosită, de asemenea, pentru producţia ilegală de heroină, amfetamină şi 
cocaină. Aceasta este principalul precursor al heroinei (care este responsabilă de cea mai mare 
parte a deceselor legate de utilizarea de stupefiante în UE). 

În cadrul unui recent raport privind pieţele drogurilor din UE, realizat de către OEDT şi 
EUROPOL, s-a acordat o atenţie specială utilizării ilegale a AA în UE de către organizaţii 
criminale sofisticate1. 

Propunerea Comisiei doreşte să abordeze problema utilizării ilegale a precursorilor drogurilor 
în trei moduri:
* O mai bună monitorizare a comerţului cu AA: 
Comisia propune crearea unei noi subcategorii, căreia să i se aplice cerinţe mai stricte decât 
cele aplicabile substanţelor din categoria 2, dar nu la fel de stricte ca şi cele care se aplică 
substanţelor din categoria 1. Cel mai important, utilizatorii finali ai AA vor trebui să se 
înregistreze la autorităţile competente; până acum, doar fabricanţii şi operatorii care 
manipulează AA trebuiau să facă acest lucru;
* Consolidarea normelor privind înregistrarea: 
Comisia propune utilizarea unor definiţii mai stricte şi introducerea unor condiţii/cerinţe de 
înregistrare mai armonizate. Aceasta propune, de asemenea, crearea flexibilităţii necesare 
pentru adaptarea categoriilor la eventualele evoluţii;
* Instituirea bazei de date europene privind precursorii de droguri 

                                               
1 Raport privind pieţele drogurilor în UE: o analiză strategică, OEDT/Europol, ianuarie 2013
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Comisia propune crearea unei noi baze de date la nivelul UE, care să conţină informaţii 
referitoare la confiscările de precursori ai drogurilor în UE şi o listă a tuturor operatorilor şi a 
utilizatorilor finali înregistraţi sau autorizaţi de precursori ai drogurilor în UE.

Raportoarea sprijină, în general, propunerea. Având în vedere că nu este nevoie decât de mici 
cantităţi de precursori ai drogurilor pentru producerea de droguri ilegale şi că aceşti precursori 
sunt produşi la nivel mondial în mari cantităţi, este, într-adevăr, nevoie să se acorde o atenţie 
deosebită pentru a garanta că aceştia nu sunt deturnaţi din comerţul legal în cadrul UE.  Prin 
urmare, acţiunea UE în acest domeniu va obliga traficanţii să îşi mute activităţile în alte părţi 
ale lumii şi este menită să încurajeze alte regiuni ale lumii să urmărească exemplul UE.

Este foarte important ca un precursor al drogurilor precum AA, care este un element esenţial 
al producţiei de heroină, să nu ajungă în mâini nepotrivite. Cantităţile de AA confiscate în 
Europa în 2008 ar fi putut satisface jumătate din cererea afgană anuală de AA pentru 
producerea de heroină. Comisia pare să fi analizat în mod atent opţiunile de care dispune şi să 
fi ales o soluţie practică şi proporţională. Propunerea face posibile comerţul legal cu anhidrida 
acetică şi utilizarea legitimă a acesteia fără a impune întreprinderilor poveri administrative 
inutile. În acelaşi timp, permite autorităţilor competente să monitorizeze mai îndeaproape 
fluxurile comerciale pentru a identifica şi a opri deturnările ilegale. 

Raportoarea consideră că propunerea aduce îmbunătăţiri valoroase ale situaţiei actuale. 
Introducerea actelor delegate va oferi Comisiei flexibilitatea necesară pentru a reacţiona rapid 
la evoluţiile situaţiei şi a ţine pasul cu traficanţi de droguri din ce în ce mai inventivi, 
asigurând în acelaşi timp o supraveghere parlamentară adecvată a oricăror modificări. Trebuie 
sprijinite simplificarea şi armonizarea cerinţelor de înregistrare şi de autorizare în UE pentru a 
evita fragmentarea pieţei şi pentru a împiedica infractorii să exploateze „veriga cea mai slabă” 
a pieţei interne a UE.  În sfârşit, trebuie salutată crearea bazei de date europene deoarece 
aceasta va oferi transparenţa necesară şi va îmbunătăţi monitorizarea tuturor precursorilor de 
droguri în UE.

Deşi sprijină, în general, propunerea Comisiei, raportoarea propune consolidarea anumitor 
elemente. În ceea ce priveşte aspectele legate de protecţia datelor, raportoarea propune 
consolidarea şi clarificarea utilizării şi prelucrării datelor şi restricţionarea accesului la baza 
de date. Raportoarea încearcă să descurajeze operatorii şi utilizatorii de la căutarea celui mai 
favorabil sistem de înregistrare şi propune supravegherea atentă a evoluţiei situaţiei 
precursorilor de droguri, inclusiv a substanţelor neclasificate.


