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Τροπολογία 22
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να δημιουργηθεί μια 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με 
τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών 
για να απλουστευθεί η υποβολή εκθέσεων 
από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις 
κατασχέσεις και ανασχέσεις αποστολών, 
να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μητρώο 
φορέων εκμετάλλευσης και χρηστών που 
κατέχουν άδεια ή έχουν καταχωριστεί, 
ούτως ώστε να διευκολύνεται η 
επαλήθευση της νομιμότητας των 
εμπορικών συναλλαγών που αφορούν 
διαβαθμισμένες ουσίες και να έχουν οι 
φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές 
πληροφορίες σχετικά με τις νόμιμες 
συναλλαγές τους που αφορούν 
διαβαθμισμένες ουσίες.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Πρέπει να δημιουργηθεί μια 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με τις 
πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών για να 
απλουστευθεί η υποβολή εκθέσεων από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τις κατασχέσεις 
και ανασχέσεις αποστολών, να 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μητρώο 

(10) Πρέπει να δημιουργηθεί μια 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με τις 
πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών για να 
απλουστευθεί η υποβολή εκθέσεων από τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τις κατασχέσεις 
και ανασχέσεις αποστολών, με το λιγότερο 
παρεμβατικό τρόπο όσον αφορά την 
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φορέων εκμετάλλευσης και χρηστών που 
κατέχουν άδεια ή έχουν καταχωριστεί, 
ούτως ώστε να διευκολύνεται η 
επαλήθευση της νομιμότητας των 
εμπορικών συναλλαγών που αφορούν 
διαβαθμισμένες ουσίες και να έχουν οι 
φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές 
πληροφορίες σχετικά με τις νόμιμες 
συναλλαγές τους που αφορούν 
διαβαθμισμένες ουσίες.

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή περιορισμού των δεδομένων και την 
πρόοδο της τεχνολογίας για καλύτερη 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, να 
δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μητρώο 
φορέων εκμετάλλευσης και χρηστών που 
κατέχουν άδεια ή έχουν καταχωριστεί, 
ούτως ώστε να διευκολύνεται η 
επαλήθευση της νομιμότητας των 
εμπορικών συναλλαγών που αφορούν 
διαβαθμισμένες ουσίες και να έχουν οι 
φορείς εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές 
πληροφορίες σχετικά με τις νόμιμες 
συναλλαγές τους που αφορούν 
διαβαθμισμένες ουσίες.

Or. en

Τροπολογία 24
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 
προβλέπει την επεξεργασία των
δεδομένων. Αυτού του είδους η 
επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να 
αφορά τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που πρέπει να διενεργούνται 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 
προβλέπει την επεξεργασία πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με 
στόχο να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να 
παρακολουθούν τη διάθεση πρόδρομων 
ουσιών των ναρκωτικών στην αγορά και 
να προλαμβάνεται η εκτροπή των 
διαβαθμισμένων ουσιών.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης περί 
προστασίας δεδομένων και, πιο 
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των 
δεδομένων, την αναλογικότητα, τον 
περιορισμό του σκοπού και τα 
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δικαιώματα στην πληροφόρηση, την 
πρόσβαση, τη διόρθωση δεδομένων, τη 
διαγραφή και τον αποκλεισμό, 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και 
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα 
πρέπει να είναι επαρκή, ακριβή, συναφή 
και όχι υπερβολικά σε σχέση με τον 
σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Δεν 
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
αυτό που απαιτείται σε σχέση με τον 
σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και 
πρέπει να εξετάζεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα η ακρίβειά τους. Η 
επεξεργασία δεδομένων πρέπει να 
διενεργείται υπό την εποπτεία των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και, 
πιο συγκεκριμένα, των δημόσιων 
ανεξάρτητων αρχών που έχουν οριστεί 
από τα κράτη μέλη, όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται στα κράτη 
μέλη. Πρέπει επίσης να διενεργείται υπό 
την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη 
προστασίας δεδομένων, όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται από την 
Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.
Προκειμένου να μπορούν οι αρχές 
επιβολής του νόμου να εντοπίζουν, να 
προλαμβάνουν, να διερευνούν ή να 
διώκουν ποινικά αδικήματα διακίνησης 
ναρκωτικών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα 
για να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τους 
πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού για τους προαναφερθέντες 
σκοπούς, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και τηρούνται επαρκείς 
εγγυήσεις. Δεδομένου ότι η επεξεργασία 
αυτή συνιστά περιορισμό του 
θεμελιώδους δικαιώματος στην 
προστασία προσωπικών δεδομένων, η 
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ερμηνεία της πρέπει να είναι στενή και να 
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που 
ορίζει ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Η επεξεργασία αυτή 
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο κατά 
περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι 
οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου 
έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η 
επεξεργασία αυτή θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην πρόληψη, τον εντοπισμό 
ή τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων 
διακίνησης ναρκωτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί διόρθωση της τροπολογίας 2 του σχεδίου έκθεσης και 
συνδέεται με την αλλαγή που προτείνεται για το άρθρο 13β. Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν 
λεπτομερέστερα τα ουσιώδη στοιχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό. Παρότι η επεξεργασία δεδομένων εφαρμόζεται κατά 
βάση σε εταιρείες ή νομικά πρόσωπα, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί επίσης να εξακριβωθεί η 
ταυτότητα φυσικών προσώπων. Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του 
ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 25
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για την επίτευξη των στόχων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή για τη 
διευκρίνιση των απαιτήσεων και των 
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και 
την καταχώριση, για την απόκτηση και τη 
χρήση δηλώσεων πελάτη, για την 
τεκμηρίωση και την επισήμανση των 

(15) Για την επίτευξη των στόχων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή για τη 
διευκρίνιση των απαιτήσεων και των 
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και 
την καταχώριση, για την απόκτηση και τη 
χρήση δηλώσεων πελάτη, για την 
τεκμηρίωση και την επισήμανση των 
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μειγμάτων, για την παροχή πληροφοριών 
από τους φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με 
τις συναλλαγές διαβαθμισμένων ουσιών, 
με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών 
που έχουν αποκτήσει άδεια ή έχουν 
καταχωριστεί στο ευρωπαϊκό μητρώο και
για την τροποποίηση των παραρτημάτων.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

μειγμάτων, για την παροχή πληροφοριών 
από τους φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με 
τις συναλλαγές διαβαθμισμένων ουσιών 
και για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
η Επιτροπή να διεξάγει τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 26
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει να ακολουθείται η 
διαδικασία εξέτασης για την έκδοση των 
εκτελεστικών πράξεων προκειμένου να 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες του τρόπου 
με τον οποίο πρέπει να παρέχονται οι 
δηλώσεις πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή
και να καθορίζονται οι λεπτομέρειες του 
τρόπου με τον οποίο πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις 
συναλλαγές των επιχειρήσεων που 
αφορούν διαβαθμισμένες ουσίες για τη 
συμπερίληψή τους σε μια ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων.

(18) Θα πρέπει να ακολουθείται η 
διαδικασία εξέτασης για την έκδοση των 
εκτελεστικών πράξεων προκειμένου να 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες του τρόπου 
με τον οποίο πρέπει να παρέχονται οι 
δηλώσεις πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 27
Hubert Pirker
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που κατέχει μια διαβαθμισμένη 
ουσία και δραστηριοποιείται στη 
μεταποίηση, τυποποίηση, κατανάλωση, 
αποθήκευση, διατήρηση, κατεργασία, 
γέμισμα δοχείων, μεταφορά από το ένα 
δοχείο στο άλλο, ανάμειξη, μετατροπή ή 
οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των 
διαβαθμισμένων ουσιών».

(η) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που δεν είναι νόμιμη επιχείρηση 
και που κατέχει μια διαβαθμισμένη ουσία 
και δραστηριοποιείται στη μεταποίηση, 
τυποποίηση, κατανάλωση, αποθήκευση, 
διατήρηση, κατεργασία, γέμισμα δοχείων, 
μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο, 
ανάμειξη, μετατροπή ή οποιαδήποτε άλλη 
χρησιμοποίηση των διαβαθμισμένων 
ουσιών».

Or. de

Αιτιολόγηση

Από γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Τροπολογία 28
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αρμόδια αρχή εγγράφει τις 
επιχειρήσεις και τους χρήστες, που έχουν 
λάβει την άδεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 ή έχουν καταχωριστεί όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 6, σε μια 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με 
τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών η 
οποία πρόκειται να αναπτυχθεί από την 
Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
13α.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 29
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 273/2004 
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 7α όσον αφορά:

9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
κατόπιν διαβούλευσης με τον ΕΕΠΔ,
σύμφωνα με το άρθρο 15α όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 30
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 7α όσον αφορά:

9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 7α όσον αφορά:

(α) τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2·

(α) τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2, καθώς και τις 
κατηγορίες δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που πρέπει να 
παρασχεθούν·

(β) τις απαιτήσεις και τους όρους 
χορήγησης της καταχώρισης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.

(β) τις απαιτήσεις και τους όρους 
χορήγησης της καταχώρισης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6, καθώς 
και τις κατηγορίες δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που πρέπει να 
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παρασχεθούν· και
(γ) τις απαιτήσεις και τους όρους για την 
προσθήκη στον κατάλογο επιχειρήσεων 
και χρηστών που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν καταχωριστεί σε μια ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων σχετικά με τις πρόδρομες 
ουσίες των ναρκωτικών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8.

(γ) τις απαιτήσεις και τους όρους για την 
προσθήκη στον κατάλογο επιχειρήσεων 
και χρηστών που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν καταχωριστεί σε μια ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων σχετικά με τις πρόδρομες 
ουσίες των ναρκωτικών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 8.

(γα) τις κατηγορίες δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) και β) του πρώτου 
εδαφίου και δεν περιλαμβάνουν 
ευαίσθητα δεδομένα υπό την έννοια του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 της οδηγίας
95/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί τεχνική διόρθωση της τροπολογίας 6 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 31
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τις απαιτήσεις και τους όρους για την 
προσθήκη στον κατάλογο επιχειρήσεων 
και χρηστών που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν καταχωριστεί σε μια ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων σχετικά με τις 
πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 8.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 32
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 5 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«5. Τα έγγραφα και τα αρχεία που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 
φυλάσσονται για περίοδο δύο ετών από το 
τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και 
πρέπει να είναι αμέσως διαθέσιμα για 
έλεγχο εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, 
κατόπιν αιτήσεως.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών στην οποία βασίζεται η εν λόγω υποχρέωση απαιτεί 
διατήρηση των εγγράφων για περίοδο μόνο δύο ετών. Δεν υπάρχει σαφής λόγος για τη 
διατήρηση όλων των εγγράφων στην ΕΕ για τρία ή δύο τουλάχιστον έτη.

Τροπολογία 33
Zbigniew Ziobro

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν αμέσως στις 
αρμόδιες αρχές κάθε περιστατικό, όπως 
ασυνήθεις παραγγελίες ή συναλλαγές
διαβαθμισμένων ουσιών που πρόκειται να 
διατεθούν στην αγορά, οι οποίες δείχνουν 
ότι οι ουσίες αυτές μπορεί να διατεθούν 

Οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν αμέσως στις 
αρμόδιες αρχές κάθε συναλλαγή
διαβαθμισμένων ουσιών που πρόκειται να 
διατεθούν στην αγορά, οι οποίες δείχνουν 
ότι οι ουσίες αυτές μπορεί να διατεθούν 
για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών 
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για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών 
ή ψυχοτρόπων ουσιών. Για το σκοπό αυτό, 
οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
παρέχουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία που 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν 
τη νομιμότητα της σχετικής εντολής ή 
συναλλαγής.

ή ψυχοτρόπων ουσιών. Για το σκοπό αυτό, 
οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
παρέχουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία που 
επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν 
τη νομιμότητα της σχετικής εντολής ή 
συναλλαγής.

Or. pl

Τροπολογία 34
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 15α σχετικά με τις απαιτήσεις και 
όρους για τις επιχειρήσεις να παρέχουν 
πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 15α, κατόπιν διαβούλευσης με 
τον ΕΕΠΔ, σχετικά με τις απαιτήσεις και 
όρους για τις επιχειρήσεις να παρέχουν 
πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 35
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι επιχειρήσεις δεν γνωστοποιούν 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού σε άλλους 
αποδέκτες εκτός από τις αρμόδιες αρχές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προτιμάται η διατύπωση «δυνάμει του παρόντος κανονισμού» από την διατύπωση «δυνάμει του 
παρόντος άρθρου».

Τροπολογία 36
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 273/2004
«Άρθρο 13α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο
13α:

διαγράφεται

«Άρθρο 13α
Βάση δεδομένων
Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων σχετικά με τις 
πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών που 
επιτελεί τις εξής λειτουργίες:
(α) διευκολύνει τη διαβίβαση 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 1, τη σύνθεση και την 
ανάλυση σχετικά με το επίπεδο της 
Ένωσης, και την υποβολή εκθέσεων στη 
διεθνή επιτροπή ελέγχου ναρκωτικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2·
(β) δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό μητρώο 
των επιχειρήσεων και των χρηστών, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ή 
καταχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 6·
(γ) επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
παρέχουν στις αρμόδιες αρχές 
πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές 
τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 
2 σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ορίζεται 
στα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 14.»

Or. en

Τροπολογία 37
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 13α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων σχετικά με τις πρόδρομες 
ουσίες των ναρκωτικών που επιτελεί τις 
εξής λειτουργίες:

Κατόπιν έγκρισης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 9, η Επιτροπή
δημιουργεί μια ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων σχετικά με τις πρόδρομες 
ουσίες των ναρκωτικών που επιτελεί τις 
εξής λειτουργίες:

Or. de

Τροπολογία 38
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 13α – παράγραφοι 1β, 1γ και 1δ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
δεν διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από αυτό που απαιτείται για 
τον σκοπό αυτόν. Απαγορεύεται η 
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επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 
Απαγορεύεται η διασύνδεση ή συσχέτιση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στην ευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων με άλλες βάσεις δεδομένων 
για διαφορετικούς σκοπούς.
1γ. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τους σκοπούς της 
επεξεργασίας και της διατήρησης των 
δεδομένων, τις κατηγορίες δεδομένων 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
διατηρούνται, την ταυτότητα του 
υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων, 
την ταυτότητα των αποδεκτών των 
δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή 
διαγραφής των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα, τα διαθέσιμα 
διοικητικά και δικαστικά μέσα παροχής 
έννομης προστασίας και τα στοιχεία 
επικοινωνίας της αρχής ελέγχου που 
αναφέρεται στο άρθρο 13β 
παράγραφος 1.
1δ. Η Επιτροπή παρέχει στο κοινό 
διεξοδική δήλωση απορρήτου σχετικά με 
την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, που έχει 
συνταχθεί με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική διόρθωση της τροπολογίας 14 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 39
Hubert Pirker
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 13α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου 
ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών των 
ναρκωτικών και συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, και δεν μπορούν να 
διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από αυτό που απαιτείται για 
τους σκοπούς αυτούς. Απαγορεύεται η 
επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και 
στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Or. de

Τροπολογία 40
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 13α – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τους σκοπούς της 
επεξεργασίας και της διατήρησης των 
δεδομένων, τις κατηγορίες δεδομένων 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
διατηρούνται, την ταυτότητα του 
υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων, 
την ταυτότητα των αποδεκτών των 
δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή 
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διαγραφής των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα διαθέσιμα διοικητικά και 
δικαστικά μέσα παροχής έννομης 
προστασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας 
της αρχής ελέγχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 13β παράγραφος 1.
Μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών 
αυτών μπορεί να παρακρατηθεί εάν θέτει 
σε κίνδυνο τις διοικητικές ή δικαστικές 
έρευνες, παρεμποδίζει την πρόληψη, τη 
διερεύνηση, τον εντοπισμό ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων ή απειλεί τη 
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

Or. de

Τροπολογία 41
Anna Hedh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 13β – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται 
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
πρόληψη της εκτροπής διαβαθμισμένων 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διόρθωση της τροπολογίας 8 του σχεδίου έκθεσης. Για τη διασφάλιση επαρκούς 
προστασίας δεδομένων απαιτείται προσδιορισμός του σκοπού για τον οποίο τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού
(περιορισμός του σκοπού). Παράλληλα, πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία περί προστασίας των δεδομένων, να 
χρησιμοποιούν - σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και τηρώντας τους εθνικούς κανόνες 
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περί προστασίας των δεδομένων - τα παρεχόμενα δεδομένα για την πρόληψη, τη διερεύνηση ή 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης 
ναρκωτικών).

Τροπολογία 42
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 13β –παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων και για τους σκοπούς της 
ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων που 
προβλέπεται στο άρθρο 13α, πρέπει να 
διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και υπό 
την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη 
προστασίας δεδομένων.»

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 43
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
13γ:
«Άρθρο 13γ
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
Κατόπιν διαβούλευσης με τον ΕΕΠΔ, η 
Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 15α σχετικά με τις κατηγορίες 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για την 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, τις 
διαδικασίες με τις οποίες τα πρόσωπα 
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους για την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη 
διαγραφή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, την έκφραση αντιρρήσεων 
και τον αποκλεισμό δεδομένων.» 

Or. en

Τροπολογία 44
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κανόνες σχετικά με την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 2 σε ηλεκτρονική 
μορφή σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, 
εφόσον χρειάζεται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Hubert Pirker

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή 
και τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο έως τις [78 μήνες 

(3) Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή 
και τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο έως τις [60 μήνες 
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μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού].»

μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
τροποποιητικού κανονισμού].»

Or. de

Τροπολογία 46
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι 
δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ενοποιείται με τον κανονισμό 
τον οποίο τροποποιεί εντός ενός μηνός 
από την έναρξη ισχύος του.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 

προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
κάθε κράτος μέλος.
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