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Изменение 22
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъде създадена 
европейска база данни за 
прекурсорите на наркотични 
вещества с цел опростяване на 
процедурата по докладване от страна 
на държавите членки във връзка с 
конфискациите и задържаните 
пратки, създаване на европейски 
регистър на операторите и 
потребителите, притежатели на 
лицензия или регистрация, което ще 
улесни проверката на законността на 
търговските сделки с включени в 
списък вещества, и създаване на 
възможност за операторите да 
предоставят на компетентните 
органи информация относно своите 
законни сделки с включени в списък 
вещества.

заличава се

Or. en

Изменение 23
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъде създадена 
европейска база данни за прекурсорите 
на наркотични вещества с цел 
опростяване на процедурата по 
докладване от страна на държавите 
членки във връзка с конфискациите и 

(10) Следва да бъде създадена 
европейска база данни за прекурсорите 
на наркотични вещества с цел 
опростяване на процедурата по 
докладване от страна на държавите 
членки във връзка с конфискациите и
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задържаните пратки, създаване на 
европейски регистър на операторите и 
потребителите, притежатели на 
лицензия или регистрация, което ще 
улесни проверката на законността на 
търговските сделки с включени в списък 
вещества, и създаване на възможност за 
операторите да предоставят на 
компетентните органи информация 
относно своите законни сделки с 
включени в списък вещества.

задържаните пратки, по най-малко 
инвазивен по отношение на 
обработката на лични данни начин и 
при отчитане на принципа на 
ограничаване на данните и на 
последните технологични 
достижения за защита на 
неприкосновеността на личния 
живот, създаване на европейски 
регистър на операторите и 
потребителите, притежатели на 
лицензия или регистрация, което ще 
улесни проверката на законността на 
търговските сделки с включени в списък 
вещества, и създаване на възможност за 
операторите да предоставят на 
компетентните органи информация 
относно своите законни сделки с 
включени в списък вещества.

Or. en

Изменение 24
Anna Hedh

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В Регламент (ЕО) № 273/2004 се 
предвижда обработка на данни. Тази
обработка на данни може да обхваща 
също така лични данни, чиято 
обработка следва да се извършва в 
съответствие със 
законодателството на Съюза.

(11) В Регламент (ЕО) № 273/2004 се 
предвижда обработка на информация, 
включително обработка на лични 
данни за целите на наблюдението от 
страна на компетентните органи на 
пускането на пазара на прекурсори на 
наркотични вещества и 
предотвратяване на отклоняването 
на включените в списък вещества.

Обработката на лични данни следва 
да се извършва в съответствие с 
правото на Съюза относно защитата 
на данните, и по-конкретно с 
изискванията, свързани с качество на 
данните, пропорционалност, 
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ограничаване на целите, и с правата 
на информация, достъп, коригиране 
на данните, заличаване и блокиране, 
организационни и технически мерки и 
международни трансфери на лични 
данни. Данните следва да бъдат 
адекватни, точни, относими и 
непрекомерни по отношение на 
целите, за които се събират. Те не 
следва да се обработват по-дълго от 
необходимото във връзка с целите, за 
които се събират, и по отношение на 
тяхната точност следва да се 
извършва редовен преглед. 
Обработката на данни следва да се 
извършва под надзора на 
компетентните органи на 
държавите членки, по-специално 
независимите публични органи, 
определени от държавите членки, по 
отношение на обработката на лични 
данни, извършвана в държавите 
членки. Тя следва също така да се 
извършва под надзора на Европейския 
надзорен орган по защита на данните 
по отношение на обработката на 
лични данни, извършвана от 
Комисията в рамките на настоящия 
регламент.
С цел правоприлагащите органи да 
могат да откриват, предотвратяват, 
разследват или преследват 
престъпления, свързани с трафик на 
наркотици, на държавите членки 
може да бъде позволено да приемат 
законодателни мерки, с които да 
предоставят на своите компетентни 
органи достъп до лични данни, 
обработвани съобразно настоящия 
регламент за горепосочените цели и 
доколкото е необходимо, 
пропорционално и са налице 
съответните гаранции. Тъй като 
тази обработка представлява 
ограничение на основното право на 
защита на личните данни, тя следва 
да се тълкува ограничено и в 
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съответствие с изискванията, 
поставени в Хартата на основните 
права на Европейския съюз и 
Европейската конвенция за правата 
на човека. Тази обработка следва да се 
извършва според всеки отделен случай 
и при условие че компетентните 
правоприлагащи органи имат 
основания да считат, че тази 
обработка ще ги подпомогне 
съществено за предотвратяване, 
откриване или разследване на 
престъпления, свързани с трафик на 
наркотици.

Or. en

Обосновка

Това изменение е поправка на изменение 2 от проектодоклада, свързано с изменението 
на член 13б. Важно е да се уточнят по-подробно основните елементи на операциите 
по обработка на данни, които са включени в настоящия регламент. Докато по-голяма 
част от обработката на данни ще се прилага за дружества или юридически лица, в 
много случаи физическите лица ще бъдат също така идентифицируеми. Настоящото 
изменение взема под внимание препоръките, направени от Европейския надзорен орган 
по защита на данните (ЕНОЗД).

Изменение 25
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да бъдат постигнати целите на 
Регламент (ЕО) № 273/2004, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да може тя да конкретизира 
изискванията и условията за 
предоставяне на лицензии и 
регистрация, за получаване и 
използване на декларациите на 

(15) За да бъдат постигнати целите на 
Регламент (ЕО) № 273/2004, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
за да може тя да конкретизира 
изискванията и условията за 
предоставяне на лицензии и 
регистрация, за получаване и 
използване на декларациите на 
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клиентите, за документацията и 
етикетирането на смесите, за 
предоставяне на информация от страна 
на операторите за сделките с включени 
в списък вещества, за включване на 
операторите и потребителите, 
получили лиценз или регистрация, в 
европейския регистър и за да може да 
изменя приложенията. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище.

клиентите, за документацията и 
етикетирането на смесите, за 
предоставяне на информация от страна 
на операторите за сделките с включени 
в списък вещества и за да може да 
изменя приложенията. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище.

Or. en

Изменение 26
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Процедурата по разглеждане следва 
да се използва за приемането на актове 
за изпълнение с цел подробно 
определяне на начините за предоставяне 
на декларациите на клиентите в 
електронен формат,  както и подробно 
определяне на начините за 
предоставяне на информацията 
относно сделките на операторите с 
включени в списък вещества на 
европейската база данни.

(18) Процедурата по разглеждане следва 
да се използва за приемането на актове 
за изпълнение с цел подробно 
определяне на начините за предоставяне 
на декларациите на клиентите в 
електронен формат.

Or. en

Изменение 27
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква б)
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Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „потребител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
държи включено в списък вещество и 
участва в преработката, формулирането, 
потреблението, съхранението, 
отговорното пазене, обработката, 
пълненето в контейнери, прехвърлянето 
от един съд в друг, смесването, 
трансформирането или всяко друго 
оползотворяване на включени в списък 
вещества.

з) „потребител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, което
не е законен оператор и държи 
включено в списък вещество и участва в 
преработката, формулирането, 
потреблението, съхранението, 
отговорното пазене, обработката, 
пълненето в контейнери, прехвърлянето 
от един съд в друг, смесването, 
трансформирането или всяко друго 
оползотворяване на включени в списък 
вещества.

Or. de

Обосновка

В съответствие със становището на Европейския икономически и социален комитет.

Изменение 28
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква e)
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 3 –  параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Компетентните органи вписват 
операторите и потребителите, на 
които е издадена лицензия по 
параграф 2 или са регистрирани по 
параграф 6, в европейска база данни за 
прекурсорите на наркотични 
вещества, която се разработва от 
Комисията съгласно предвиденото в 
член 13а.

заличава се

Or. en
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Изменение 29
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква e)
Регламент № 273/2004 
Член 3 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15а във 
връзка с:

9. След консултация с ЕНОЗД на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 15а във връзка с:

Or. en

Изменение 30
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква e)
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 3 –  параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15а във 
връзка с:

9. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15а във 
връзка с:

a) изискванията и условията за издаване 
на лицензия по параграф 2;

a) изискванията и условията за издаване 
на лицензия по параграф 2 и 
категориите предоставяни данни, 
включително лични данни;

б) изискванията и условията за 
регистрация по параграф 6;

б) изискванията и условията за 
регистрация по параграф 6 и 
категориите предоставяни данни, 
включително лични данни; както и

в) изискванията и условията за вписване 
на операторите и потребителите, на 
които е издадена лицензия или са 
регистрирани, в европейската база 

в) изискванията и условията за вписване 
на операторите и потребителите, на 
които е издадена лицензия или са 
регистрирани, в европейската база 
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данни за прекурсорите на наркотични 
вещества по параграф 8.

данни за прекурсорите на наркотични 
вещества по параграф 8.

ва) Категориите лични данни, 
посочени в първа алинея, букви а) и б), 
не включват чувствителни категории 
данни по смисъла на член 8, параграф 
1 от Директива 95/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

Това изменение е поправка на изменение 6 от проектодоклада.

Изменение 31
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква e)
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 3 – параграф 9 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изискванията и условията за 
вписване на операторите и 
потребителите, на които е издадена 
лицензия или са регистрирани, в 
европейската база данни за 
прекурсорите на наркотични 
вещества по параграф 8.

заличава се

Or. en

Изменение 32
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 a (нова)
Регламент № 273/2004
Член 5 –  параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 5 параграф 5 се заменя със 
следния текст:
"5. Документацията и архивите, 
отнасящи се до параграфи 1—4, се 
пазят две години от края на 
календарната година, в която е 
извършена сделката, посочена в 
параграф 1, и трябва да са на 
разположение за проверка при 
поискване от страна на 
компетентните органи.“

Or. en

Обосновка

Конвенцията на ООН, на която се основава това задължение, изисква 
документацията да се съхранява само за срок от две години. Не е налице ясна причина 
за съхраняване на цялата документация в ЕС в продължение на най-малко три или две 
години.

Изменение 33
Zbigniew Ziobro

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 
Регламент № 273/2004
Член 8 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Операторите уведомяват незабавно 
компетентните органи за всякакви
обстоятелства, като необичайни 
поръчки или сделки с включени в 
списък вещества, предназначени за 
пускане на пазара, за които има 
съмнение, че веществата биха могли да 
бъдат отклонени за незаконно 
производство на упойващи или 
психотропни вещества. За целта 
операторите предоставят цялата налична 
информация, която би позволила на 

Операторите уведомяват незабавно 
компетентните органи за всякакви 
сделки с включени в списък вещества, 
предназначени за пускане на пазара, за 
които има съмнение, че веществата биха 
могли да бъдат отклонени за незаконно 
производство на упойващи или 
психотропни вещества. За целта 
операторите предоставят цялата 
налична информация, която би 
позволила на компетентните органи да 
проверят законността на съответната 
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компетентните органи да проверят 
законността на съответната поръчка или 
сделка.

поръчка или сделка.

Or. pl

Изменение 34
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент № 273/2004
Член 8 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15а във 
връзка с изискванията и условията, при 
които операторите предоставят 
информацията по параграф 2.

3. След консултация с ЕНОЗД на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 15а във връзка с 
изискванията и условията, при които 
операторите предоставят информацията 
по параграф 2.

Or. en

Изменение 35
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент № 273/2004
Член 8 - параграф 3а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Операторите не разкриват 
личните данни, обработвани в 
съответствие с настоящия 
регламент, на получатели, различни 
от компетентните органи.

Or. en
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Обосновка

По-уместно е „в съответствие с настоящия регламент“, отколкото „в 
съответствие с настоящия член“.

Изменение 36
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент № 273/2004
Член 13 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Вмъква се следният член 13a: заличава се
„Член 13a
База данни
Комисията създава европейска база 
данни за прекурсорите на наркотични 
вещества със следните функции:
a) улесняване на изпращането на 
информация съгласно член 13, 
параграф 1, нейното обобщаване и 
анализ на равнището на Съюза, както 
и представянето на доклад на 
Международния съвет за контрол на 
наркотиците съгласно член 13, 
параграф 2;
б) създаване на европейски регистър 
на операторите и потребителите, на 
които е издадена лицензия съгласно 
член 3, параграф 2 или са 
регистрирани съгласно член 3, 
параграф 6;
в) създаване на възможност за 
операторите да предоставят на 
компетентните органи информация 
за своите сделки съгласно член 8, 
параграф 2, в електронен формат, 
както е посочено в мерките за 
изпълнение, приети по силата на член 
14.“
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Or. en

Изменение 37
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 13 a – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава европейска база 
данни за прекурсорите на наркотични 
вещества със следните функции:

След приемането на делегираните 
актове, предвидени в член 3, параграф 
9, Комисията създава европейска база 
данни за прекурсорите на наркотични 
вещества със следните функции:

Or. de

Изменение 38
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 13а — параграфи 1б, 1в и 1г (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Информацията, получена в 
съответствие с настоящия 
регламент, включително личните 
данни, се използва в съответствие с 
приложимото законодателство за 
защита на личните данни и не се 
съхранява за по-дълго, отколкото е
необходимо за целта й. Обработката 
на специални категории от данни, 
посочени в член 8, параграф 1 от 
Директива 95/46/ЕО и в член 10, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, се забранява. Взаимното 
свързване или корелацията на лични 



AM\928880BG.doc 15/20 PE506.184v01-00

BG

данни, съдържащи се в европейската 
база данни, с други бази данни за 
различни цели се забранява.
1в. На субекта на данни се предоставя 
информация относно целите на 
обработката и съхраняването на 
данните, категориите данни, които 
се обработват и съхраняват, 
самоличността на администратора 
на данни, самоличността на 
получателите на данни, 
информацията относно правото на 
достъп, коригиране или заличаване на 
лични данни на субекта на данни, 
административните и съдебните 
средства за защита и данните за 
контакт на надзорния орган, посочен 
в член 13б, параграф 1.
1г. Комисията прави обществено 
достояние изчерпателна декларация 
за поверителност на личните данни 
за европейската база данни, в 
съответствие с членове 10 и 11 от 
Регламент (ЕО) № 45/2001, по-ясен и 
разбираем начин.

Or. en

Обосновка

Това изменение е поправка на изменение 14 от проектодоклада.

Изменение 39
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 13 a – параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, събирана в 
съответствие с настоящия 
регламент, може да се използва само 
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за целите на борбата с незаконната 
търговия с наркотици и прекурсори на 
наркотични вещества и свързаните с 
тях престъпни дейности и не може 
да бъде съхранявана по-дълго от 
необходимото за тези цели. 
Обработката на специални категории 
от данни, посочени в член 8, параграф 
1 от Директива 95/46/ЕО и в член 10, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, се забранява.

Or. de

Изменение 40
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 13 a – параграф 1 б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

На субекта на данни се предоставя 
информация относно целите на 
обработката и съхраняването на 
данните, категориите данни, които 
се обработват и съхраняват, 
самоличността на администратора 
на данни, самоличността на 
получателите на данни, 
информацията относно правото на 
достъп, коригиране или заличаване на 
лични данни, административните и 
съдебните средства за защита и 
данните за контакт на надзорния 
орган, посочен в член 13б, параграф 1.
Цялата информация или части от 
нея могат да бъдат отказани, ако 
предоставянето им би 
компрометирало административни 
или съдебни разследвания или 
производства, би възпрепятствало 
превенцията, разследването, 
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разкриването или преследването на 
престъпления или би представлявало 
риск за обществената безопасност 
или националната сигурност.

Or. de

Изменение 41
Anna Hedh

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 13б – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без да се нарушават разпоредбите 
на член 13 от Директива 95/46/ЕО, 
личните данни, получени или 
обработвани в съответствие с 
настоящия регламент, се използват 
само за целите на 
предотвратяването на 
отклоняването на включени в списък 
вещества.

Or. en

Обосновка

Това изменение е поправка на изменение 8 от проектодоклада. За да се осигури 
достатъчна защита на данните, е важно да се определи целта, за която ще бъдат 
обработвани лични данни по силата на настоящия регламент (ограничаване на 
целта). Същевременно следва да се запази възможността, която съществува 
понастоящем съгласно Директивата за защита на личните данни, националните 
компетентни органи да използват в надлежно обосновани случаи и в съответствие с 
националните правила за защита на данните тези данни, предоставени им за 
превенцията, разследването или преследването на престъпления (с цел откриване и 
разбиване на мрежи за трафик на наркотици).

Изменение 42
Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 13б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработката на лични данни от 
Комисията, включително за целите 
на европейската база данни по 
член 13а, се извършва в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и под надзора на Европейския 
надзорен орган по защита на данните.

заличава се

Or. en

Изменение 43
Sophia in 't Veld

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 13 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Добавя се следният член 13в:
„Член 13в
Делегирани актове
След консултация с ЕНОЗД на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 15а по 
отношение на категориите лични 
данни, които се обработват за 
европейска база данни, процедурите, 
по които субектите на данни могат 
да упражняват правата си на достъп, 
коригиране, заличаване и по 
целесъобразност възражение и 
блокиране на данните“. 
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Or. en

Изменение 44
Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 14 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредби относно реда за 
предоставяне на информацията по 
член 8, параграф 2, в електронен 
формат на европейска база данни, ако 
е целесъобразно.

заличава се

Or. en

Изменение 45
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 273/2004
Член 16 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комисията извършва оценка на 
прилагането и функционирането на 
настоящия регламент до [78 месеца след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент за изменение].“

(3) Комисията извършва оценка на 
прилагането и функционирането на 
настоящия регламент до [60 месеца след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент за изменение].“

Or. de

Изменение 46
Jean-Pierre Audy

Предложение за регламент
Член 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Настоящият регламент е 
задължителен в своята цялост и се 
прилага пряко във всички държави 
членки.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. Той се консолидира с 
регламента, който изменя, в срок от 
един месец след влизането му в сила. 
Настоящият регламент е задължителен в 
своята цялост и се прилага пряко във 
всички държави членки.

Or. fr


