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Amendamentul 22
Kyriacos Triantaphyllides

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 și a 
transporturilor interceptate, a crea un 
registru european al operatorilor și 
utilizatorilor care dețin o licență sau o 
înregistrare, fapt care va facilita 
verificarea legitimității tranzacțiilor 
comerciale care implică substanțe 
clasificate, și a permite operatorilor să 
furnizeze autorităților competente 
informații cu privire la tranzacțiile lor 
legale care implică substanțe clasificate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Sophia in 't Veld

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 și a 
transporturilor interceptate, a crea un 
registru european al operatorilor și 
utilizatorilor care dețin o licență sau o 
înregistrare, fapt care va facilita verificarea 
legitimității tranzacțiilor comerciale care 
implică substanțe clasificate, și a permite 
operatorilor să furnizeze autorităților 

(10) Ar trebui creată o bază de date 
europeană privind precursorii de droguri 
pentru a simplifica raportarea de către 
statele membre a confiscărilor și a 
transporturilor interceptate, într-un mod 
cât mai puțin intruziv în privința 
procesării datelor cu caracter personal, 
ținând seama de principiul limitării 
datelor și al situației tehnologiilor de 
protejare a caracterului privat, precum și 
pentru a crea un registru european al 
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competente informații cu privire la 
tranzacțiile lor legale care implică 
substanțe clasificate.

operatorilor și utilizatorilor care dețin o 
licență sau o înregistrare, fapt care va 
facilita verificarea legitimității tranzacțiilor 
comerciale care implică substanțe 
clasificate, și a permite operatorilor să 
furnizeze autorităților competente 
informații cu privire la tranzacțiile lor 
legale care implică substanțe clasificate.

Or. en

Amendamentul 24
Anna Hedh

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 și date
cu caracter personal, care ar trebui 
prelucrate în conformitate cu legislația 
Uniunii.

(11) Regulamentul (CE) nr. 273/2004 
prevede prelucrarea informațiilor, inclusiv 
a datelor personale, pentru a permite 
autorităților competente să monitorizeze 
plasarea pe piață a precursorilor 
drogurilor și să prevină deturnarea 
substanțelor clasificate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui realizată în conformitate cu 
legislația Uniunii privind protecția datelor, 
în special în conformitate cu cerințele 
referitoare la calitatea datelor, 
proporționalitate, limitarea scopului, 
drepturile de informare, de acces la date 
și de rectificare, de ștergere și de blocare a 
acestora, precum și referitoare la 
măsurile tehnice și organizatorice și la 
transferurile internaționale de date 
personale. Datele ar trebui să fie 
adecvate, exacte, relevante și să nu fie 
excesive în raport cu scopul pentru care 
au fost colectate. Acestea nu ar trebui 
prelucrate pentru o perioadă mai lungă 
decât cea necesară în raport cu scopul 
pentru care au fost colectate, iar 
exactitatea lor ar trebui evaluată în mod 
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periodic. În ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal realizată în 
statele membre, datele ar trebui prelucrate 
sub supravegherea autorităților 
competente ale statelor membre, în special 
a autorităților publice independente 
desemnate de către statele membre. În 
ceea ce privește prelucrarea datelor 
personale realizată de către Comisie în 
cadrul prezentului regulament, aceasta ar 
trebui să se desfășoare sub supravegherea 
Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor.
Pentru a permite autorităților de aplicare 
a legii să identifice, să prevină, să 
ancheteze și să deschidă urmărirea în 
cazul infracțiunilor penale de trafic de 
droguri, statele membre pot fi autorizate 
să adopte măsuri legislative pentru a 
acorda autorităților competente acces la 
datele cu caracter personal prelucrate în 
conformitate cu prezentul regulament în 
scopurile menționate mai sus, în măsura 
în care este necesar, de o manieră 
proporționată și cu condiția unor garanții 
adecvate. Având în vedere faptul că acest 
tip de prelucrare constituie o 
restricționare a dreptului la protecția 
datelor personale, ar trebui interpretat 
restrictiv și în conformitate cu cerințele 
stabilite în Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene și în 
Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului. Prelucrarea ar trebui efectuată 
doar în anumite cazuri și cu condiția ca 
autoritățile competente de aplicare a legii 
să aibă motive serioase să considere că 
procesarea le va fi de un ajutor 
considerabil pentru a preveni, identifica 
sau ancheta infracțiuni penale de trafic 
de droguri.

Or. en

Justificare

Acest amendament este o corectare a AM 2 din proiectul de raport, legat de modificarea 
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propusă la articolul 13b. Este important să se precizeze mai în detaliu elementele esențiale 
ale operațiunilor de protecție a datelor care sunt incluse în prezentul regulament. Deși datele 
prelucrate se vor referi în special la întreprinderi și persoane juridice, în multe cazuri vor 
putea fi identificate și persoane fizice. Acest amendament ține seama de recomandările făcute 
de AEPD.

Amendamentul 25
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
Regulamentului (CE) nr. 273/2004, 
atribuțiile de adoptare a actelor legislative 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegate Comisiei în 
ceea ce privește specificarea cerințelor și 
condițiilor privind acordarea licenței și a 
înregistrării, obținerea și utilizarea 
declarațiilor vamale, documentarea și 
etichetarea amestecurilor, furnizarea de 
către operatori a informațiilor referitoare la 
tranzacțiile care implică substanțe 
clasificate, înscrierea în registrul 
european a operatorilor și utilizatorilor 
care au obținut o licență sau o 
înregistrare, precum și privind modificarea 
anexelor. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți.

(15) Pentru îndeplinirea obiectivelor 
Regulamentului (CE) nr. 273/2004, 
atribuțiile de adoptare a actelor legislative 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegate Comisiei în 
ceea ce privește specificarea cerințelor și 
condițiilor privind acordarea licenței și a 
înregistrării, obținerea și utilizarea 
declarațiilor vamale, documentarea și 
etichetarea amestecurilor, furnizarea de 
către operatori a informațiilor referitoare la 
tranzacțiile care implică substanțe 
clasificate, precum și privind modificarea 
anexelor. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 26
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Procedura de examinare ar trebui 
utilizată pentru adoptarea actelor de punere 
în aplicare în vederea stabilirii de detalii cu 
privire la modul în care declarațiile 
clienților ar trebui furnizate în format 
electronic și pentru stabilirea de detalii cu 
privire la modul de înregistrare într-o 
bază de date europeană a informațiilor 
privind tranzacțiile cu substanțe 
clasificate efectuate de operatori.

(18) Procedura de examinare ar trebui 
utilizată pentru adoptarea actelor de punere 
în aplicare în vederea stabilirii de detalii cu 
privire la modul în care declarațiile 
clienților ar trebui furnizate în format 
electronic.

Or. en

Amendamentul 27
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «utilizator» înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care deține o substanță 
clasificată și este implicată în prelucrarea, 
formularea, consumul, depozitarea, 
păstrarea, tratarea, încărcarea în recipiente, 
transferul dintr-un recipient în altul, 
amestecarea, transformarea sau orice altă 
utilizare a substanțelor clasificate.”

(h) «utilizator» înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care nu este un operator 
legitim și care deține o substanță 
clasificată și este implicată în prelucrarea, 
formularea, consumul, depozitarea, 
păstrarea, tratarea, încărcarea în recipiente, 
transferul dintr-un recipient în altul, 
amestecarea, transformarea sau orice altă 
utilizare a substanțelor clasificate.”

Or. de

Justificare

Din Avizul Comitetului Economic și Social European.

Amendamentul 28
Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera f
Regulamentul (CE) nr. 273/2004.
Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritățile competente introduc 
operatorii și utilizatorii care au obținut o 
autorizație menționată la alineatul (2) sau 
o înregistrare menționată la alineatul (6) 
într-o bază de date europeană privind 
precursorii de droguri care urmează să fie 
elaborată de către Comisie, astfel cum se 
prevede la articolul 13a.

eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Sophia in 't Veld

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 privește:

(9) Comisia, după consultarea AEPD, este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 15a în ceea ce 
privește:

Or. en

Amendamentul 30
Anna Hedh

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

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

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

(a) cerințele și condițiile de acordare a 
autorizației menționate la alineatul (2);

(a) cerințele și condițiile de acordare a 
autorizației menționate la alineatul (2) și 
categoriile de date, inclusiv date cu 
caracter personal, care trebuie furnizate;

(b) cerințele și condițiile de acordare a 
înregistrării menționate la alineatul (6);

(b) cerințele și condițiile de acordare a 
înregistrării menționate la alineatul (6) și 
categoriile de date, inclusiv date cu 
caracter personal, care trebuie furnizate;
și

(c) cerințele și condițiile de înscriere într-o 
bază de date europeană privind precursorii 
de droguri menționați la alineatul (8) a 
operatorilor și utilizatorilor care au obținut 
o autorizație sau o înregistrare.”

(c) cerințele și condițiile de înscriere într-o 
bază de date europeană privind precursorii 
de droguri menționați la alineatul (8) a 
operatorilor și utilizatorilor care au obținut 
o autorizație sau o înregistrare.”

(ca) Categoriile de date cu caracter 
personal menționate la literele (a) și (b) 
din primul paragraf nu includ date 
sensibile în sensul articolului 8 din 
Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Acest amendament constituie o corectură tehnică a AM 6 din proiectul de raport.

Amendamentul 31
Kyriacos Triantaphyllides

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele și condițiile de înscriere într-
o bază de date europeană privind 
precursorii de droguri menționați la 

eliminat
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alineatul (8) a operatorilor și utilizatorilor 
care au obținut o autorizație sau o 
înregistrare.”

Or. en

Amendamentul 32
Sophia in 't Veld

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 
înlocuiește cu următorul text:
„(5) Documentația și înregistrările 
menționate la alineatele (1)-(4) sunt 
păstrate pe o perioadă de doi ani de la 
încheierea anului calendaristic pe 
parcursul căruia a avut loc tranzacția 
menționată la alineatul (1) și trebuie să 
poată fi puse la dispoziția autorităților 
competente, la cerere, în vederea 
verificării.”

Or. en

Justificare

Convenția ONU pe care se bazează această obligație prevede păstrarea documentației pe o 
perioadă de doar doi ani. Nu există niciun motiv clar pentru ca, în UE, întreaga documentație 
să fie păstrată timp de cel puțin trei sau cel puțin doi ani.

Amendamentul 33
Zbigniew Ziobro

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

Operatorii notifică de îndată autorităților 
competente orice împrejurări, cum ar fi 
comenzile sau tranzacțiile neobișnuite cu 
substanțe clasificate care urmează să fie 
introduse pe piață, care sugerează că astfel 
de substanțe ar putea fi deturnate către 
fabricarea ilicită de stupefiante sau de 
substanțe psihotrope. În acest scop, 
operatorii furnizează orice informații 
disponibile care să permită autorităților 
competente să verifice legitimitatea 
comenzii sau tranzacției relevante.

Operatorii notifică de îndată autorităților 
competente orice tranzacții cu substanțe 
clasificate care urmează să fie introduse pe 
piață, care sugerează că astfel de substanțe 
ar putea fi deturnate către fabricarea ilicită 
de stupefiante sau de substanțe psihotrope. 
În acest scop, operatorii furnizează orice 
informații disponibile care să permită 
autorităților competente să verifice 
legitimitatea comenzii sau tranzacției 
relevante.

Or. pl

Amendamentul 34
Sophia in 't Veld

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 cerințele și condițiile impuse 
operatorilor privind furnizarea de 
informații, astfel cum este prevăzut la 
alineatul (2).”

(3) Comisia, după consultarea AEPD, este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 15a privind 
cerințele și condițiile impuse operatorilor 
privind furnizarea de informații, astfel cum 
este prevăzut la alineatul (2).”

Or. en

Amendamentul 35
Sophia in 't Veld

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

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

Or. en

Justificare

„În temeiul prezentului regulament” este mai corect decât „în temeiul prezentului articol”.

Amendamentul 36
Kyriacos Triantaphyllides

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se inserează următorul articol 13a: eliminat
„Articolul 13a
Baza de date
Comisia elaborează o bază de date 
europeană privind precursorii de droguri 
cu următoarele funcții:
(a) facilitarea comunicării de informații 
în conformitate cu articolul 13 alineatul 
(1), a sintezei și analizei acestora la 
nivelul Uniunii, precum și a raportării 
către Organismul Internațional de 
Control al Stupefiantelor în conformitate 
cu articolul 13 alineatul (2);
(b) crearea unui registru european al 
operatorilor și utilizatorilor cărora le-a 
fost acordată o autorizație în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (2) sau o 
înregistrare în conformitate cu articolul 3 
alineatul (6);



AM\928880RO.doc 13/19 PE506.184v01-00

RO

(c) facilitarea sarcinii operatorilor de a 
furniza autorităților competente 
informații cu privire la tranzacțiile lor în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2), 
în format electronic, astfel cum se 
specifică în măsurile de punere în 
aplicare adoptate în temeiul articolului 14 
”.

Or. en

Amendamentul 37
Hubert Pirker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 38
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Informațiile obținute în temeiul 
prezentului regulament, inclusiv datele cu 
caracter personal, sunt utilizate în 
conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor cu caracter 
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personal și nu sunt reținute mai mult timp 
decât este necesar pentru scopul respectiv. 
Este interzisă prelucrarea categoriilor 
speciale de date menționate la articolul 8 
alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și la 
articolul 10 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Este 
interzisă interconectarea sau corelarea, în 
alte scopuri, a datelor cu caracter 
personal conținute de baza de date 
europeană cu cele din alte baze de date.
(1c) Persoana vizată primește informații 
privind scopul prelucrării și păstrării 
datelor, categoriile de date prelucrate și 
păstrate, identitatea operatorului de date, 
identitatea destinatarilor datelor, precum 
și informații privind dreptul de acces la 
datele cu caracter personal ale persoanei 
vizate și cel de modificare și de ștergere a 
acestora, privind căile de atac 
administrative și judiciare disponibile și 
datele de contact ale autorității de 
supraveghere menționate la articolul 13b 
alineatul (1).
(1d) Comisia pune la dispoziție în mod 
public o declarație de confidențialitate 
detaliată și redactată în termeni clari și 
simpli privind baza de date europeană în 
conformitate cu articolele 10 și 11 din 
regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. en

Justificare

Acest amendament constituie o corectură tehnică a AM 14 din proiectul de raport.

Amendamentul 39
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13а – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile colectate în temeiul 
prezentului regulament pot fi folosite doar 
în scopul combaterii comerțului ilegal de 
droguri și precursori ai drogurilor, 
precum și al combaterii activităților 
infracționale corelate, și nu pot fi păstrate 
mai mult decât este necesar pentru aceste 
scopuri. Este interzisă prelucrarea 
categoriilor speciale de date menționate la 
articolul 8 alineatul (1) din Directiva 
95/46/CE și la articolul 10 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Or. de

Amendamentul 40
Hubert Pirker

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată primește informații 
privind scopul prelucrării și păstrării 
datelor, categoriile de date prelucrate și 
păstrate, identitatea operatorului de date, 
identitatea destinatarilor datelor, precum 
și informații privind dreptul de acces, de 
modificare și de ștergere a datelor cu 
caracter personal, privind căile de atac 
administrative și judiciare disponibile și 
datele de contact ale autorității de 
supraveghere menționate la articolul 13b 
alineatul (1).
Accesul la aceste informații poate fi 
refuzat, în totalitate sau în parte, în cazul 
în care ar compromite investigațiile sau 
procedurile administrative ori judiciare, 
ar împiedica prevenirea, anchetarea, 
identificarea sau trimiterea în judecată în 
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cazul infracțiunilor penale, sau ar pune în 
pericol siguranța publică sau securitatea 
națională.

Or. de

Amendamentul 41
Anna Hedh

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere articolului 13 
din Directiva 95/46/CE, datele cu caracter 
personal obținute sau prelucrate în 
temeiul prezentului regulament sunt 
utilizate exclusiv în scopul prevenirii 
deturnării substanțelor clasificate.

Or. en

Justificare

Acest amendament corectează AM 8 din proiectul de raport. Pentru a asigura o protecție 
adecvată a datelor, este important să se stabilească scopul în care informațiile și datele cu 
caracter personal care fac obiectul prezentului regulament vor fi prelucrate (limitarea 
scopului). În același timp, ar trebui menținută posibilitatea care există în prezent, în 
conformitate cu Directiva privind protecția datelor, ca autoritățile competente să utilizeze - în 
cazuri justificate corespunzător și în conformitate cu normele naționale de protecție a datelor 
- datele furnizate pentru prevenirea investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor penale 
(pentru a descoperi și desființa rețelele de trafic de droguri).

Amendamentul 42
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 13 b – alineatul 2
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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 și al 
Consiliului și sub supravegherea Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor.”

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Se introduce următorul articol 13c:
„Articolul 13c
Actele delegate
Comisia, după consultarea AEPD, este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 15a, în ceea ce 
privește categoriile de date cu caracter 
personal care urmează a fi prelucrate în 
cadrul bazei de date europene, 
procedurile care permit persoanelor vizate 
să își exercite dreptul de acces la date, de 
modificare și ștergere a acestora, precum 
și, atunci când este cazul, de contestare și 
de blocare a acestor date. 

Or. en

Amendamentul 44
Kyriacos Triantaphyllides
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 273/2004
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reguli privind modul de furnizare în 
format electronic a informațiilor 
menționate la articolul 8 alineatul (2), 
pentru o bază de date europeană, după 
caz.

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Hubert Pirker

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 
și funcționarea prezentului regulament 
până la [78 de luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament de 
modificare].”

(3) Comisia evaluează punerea în aplicare 
și funcționarea prezentului regulament 
până la [60 de luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament de 
modificare].”

Or. de

Amendamentul 46
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
Aceasta se consolidează cu regulamentul 
pe care îl modifică în termen de o lună de 
la intrarea sa în vigoare. Prezentul 
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toate statele membre. regulament este obligatoriu în toate 
elementele sale și se aplică direct în toate 
statele membre.

Or. fr


