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Muudatusettepanek 22
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On vaja luua narkootikumide 
lähteainete Euroopa andmebaas, et 
lihtsustada liikmesriikide aruandlust 
konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste 
kohta, luua registreeritud või 
litsentseeritud Euroopa ettevõtjate ja 
kasutajate register, mis hõlbustaks 
nimekirjas loetletud lähteainetega seotud 
kaubandustehingute seaduslikkuse 
kontrollimist, ning samuti tuleks 
võimaldada ettevõtjatel anda pädevatele 
ametiasutustele teavet oma seaduslike 
tehingute kohta seoses nimekirjas 
loetletud lähteainetega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 23
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On vaja luua narkootikumide 
lähteainete Euroopa andmebaas, et 
lihtsustada liikmesriikide aruandlust 
konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste 
kohta, luua registreeritud või litsentseeritud 
Euroopa ettevõtjate ja kasutajate register, 
mis hõlbustaks nimekirjas loetletud 
lähteainetega seotud kaubandustehingute 
seaduslikkuse kontrollimist, ning samuti 
tuleks võimaldada ettevõtjatel anda 
pädevatele ametiasutustele teavet oma 
seaduslike tehingute kohta seoses 

(10) On vaja luua narkootikumide 
lähteainete Euroopa andmebaas, et 
lihtsustada liikmesriikide aruandlust 
konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste 
kohta, töödeldes isikuandmeid kõige 
vähem sekkuval viisil, võttes arvesse 
andmete piiramise põhimõtet ja eraelu 
puutumatust soodustava tehnoloogia 
taset, luua registreeritud või litsentseeritud 
Euroopa ettevõtjate ja kasutajate register, 
mis hõlbustaks nimekirjas loetletud 
lähteainetega seotud kaubandustehingute 
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nimekirjas loetletud lähteainetega. seaduslikkuse kontrollimist, ning samuti 
tuleks võimaldada ettevõtjatel anda 
pädevatele ametiasutustele teavet oma 
seaduslike tehingute kohta seoses 
nimekirjas loetletud lähteainetega.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määrusega (EÜ) nr 273/2004 nähakse 
ette andmete töötlemine. Nimetatud 
töötlemine võib hõlmata ka isikuandmeid 
ja seda tuleks teha kooskõlas liidu 
õigusaktidega.

(11) Määrusega (EÜ) nr 273/2004 nähakse 
ette teabe töötlemine, sealhulgas 
isikuandmete töötlemine, mis võimaldab 
pädevatel asutustel teostada järelevalvet 
narkootikumide lähteainete turuletoomise 
üle ja hoida ära nimekirjas loetletud 
lähteainete kõrvaletoimetamist.
Isikuandmete töötlemist tuleks teha
vastavalt andmekaitset käsitlevale ELi 
õigusele, eelkõige andmete kvaliteedi, 
proportsionaalsuse ja eesmärgipärasuse 
nõuetele ning kooskõlas õigusega teabele, 
andmetele juurdepääsule, nende 
muutmisele ja kustutamisele ning 
kasutamise keelamisele, korralduslike ja 
tehniliste meetmete ning isikuandmete 
rahvusvahelise edastamisega. Andmed 
peaksid olema piisavad, täpsed ja 
asjakohased ega tohiks olla ülemäärased, 
arvestades eesmärki, milleks neid 
kogutakse. Andmeid ei tohiks töödelda 
kauem, kui see on vajalik eesmärgi 
täitmiseks, milleks neid koguti, ning 
nende täpsust tuleb pidevalt kontrollida. 
Liikmesriikides peaks andmete töötlemine 
toimuma liikmesriikide pädevate 
ametiasutuste järelevalve all, kelleks on 
eelkõige liikmesriikide määratud 
sõltumatud riiklikud ametiasutused. 
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Komisjon peaks töötlema käesoleva 
määruse raamistikus isikuandmeid 
Euroopa andmekaitseinspektori 
järelevalve all.
Selleks et õiguskaitseorganid saaksid 
narkokaubandusega seotud kuritegusid 
avastada, ennetada, uurida või nende eest 
vastutusele võtta, tuleks liikmesriikidel 
lubada vastu võtta seadusandlikke 
meetmeid, et võimaldada nende 
pädevatele asutustele juurdepääs 
isikuandmetele, mida on töödeldud 
käesoleva määruse kohaselt eelpool 
toodud eesmärkidel ja niivõrd, kuivõrd see 
on vajalik, proportsionaalne ja kuulub 
piisavate kaitsemeetmete alla. Kuna 
nimetatud töötlemine kujutab endast 
isikuandmete kaitset puudutava 
põhiõiguse piirangut, tuleks seda 
tõlgendada kitsendavalt ja see peaks 
vastama Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas ning inimõiguste kaitse Euroopa 
konventsioonis sätestatud nõuetele.
Töötlemine peaks toimuma üksnes 
juhtumipõhiselt ja tingimusel, et pädevatel 
õiguskaitseorganitel on põhjendatult alust 
arvata, et töötlemine aitab oluliselt kaasa 
narkokaubandusega seotud kuritegude 
ennetamisele, avastamisele või uurimisele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga parandatakse raporti projekti muudatusettepanekut 2, mis on seotud 
artiklis 13b kavandatava muudatusega. Oluline on määratleda täpsemalt käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluva andmetöötlustegevuse peamised elemendid. Kuigi enamasti 
töödeldakse ettevõtjate ja juriidiliste isikute andmeid, on sageli ka füüsilised isikud 
tuvastatavad. Muudatusettepanekus võetakse arvesse EDPSi soovitusi.

Muudatusettepanek 25
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Määruses (EÜ) nr 273/2004 seatud 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290, et 
täpsustada nõudeid ja tingimusi seoses loa 
andmise ja registreerimise, 
kliendideklaratsioonide saamise ja 
kasutamise, segude dokumenteerimise ja 
märgistamise, ettevõtjate poolt teabe 
andmisega nimekirjas loetletud 
lähteainetega seotud tehingute kohta, loa 
saanud või Euroopa registrisse kantud
ettevõtjate ja kasutajate loetelu ja lisade 
muutmisega. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil.

(15) Määruses (EÜ) nr 273/2004 seatud 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290, et 
täpsustada nõudeid ja tingimusi seoses loa 
andmise ja registreerimise, 
kliendideklaratsioonide saamise ja 
kasutamise, segude dokumenteerimise ja 
märgistamise, ettevõtjate poolt teabe 
andmisega nimekirjas loetletud 
lähteainetega seotud tehingute kohta, ja 
lisade muutmisega. On eriti oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
läbi nõuetekohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks 
kasutada kontrollimenetlust, et oleks 
võimalik üksikasjalikult sätestada, kuidas 
tuleks kliendideklaratsioone esitada 
elektroonilisel kujul ja kuidas edastada 
Euroopa andmebaasi teavet nimekirjas 
loetletud lähteainetega tehtud ettevõtjate 
tehingute kohta.

(18) Rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks 
kasutada kontrollimenetlust, et oleks 
võimalik üksikasjalikult sätestada, kuidas 
tuleks kliendideklaratsioone esitada 
elektroonilisel kujul.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„h) „kasutaja” tähendab kõiki füüsilisi või 
juriidilisi isikuid, kes omavad nimekirjas 
loetletud lähteaineid ja tegelevad 
nimekirjas loetletud lähteainete töötlemise, 
formuleerimise, tarbimise, ladustamise, 
hoidmise, käitluse, nendega mahutite 
täitmise, nende ühest mahutist teise 
üleviimise, segamise, transformatsiooni või 
muul viisil kasutamisega.”

 „h) „kasutaja” tähendab kõiki füüsilisi või 
juriidilisi isikuid, kes ei ole seaduslikud 
ettevõtjad ja kes omavad nimekirjas 
loetletud lähteaineid ja tegelevad 
nimekirjas loetletud lähteainete töötlemise, 
formuleerimise, tarbimise, ladustamise, 
hoidmise, käitluse, nendega mahutite 
täitmise, nende ühest mahutist teise 
üleviimise, segamise, transformatsiooni või 
muul viisil kasutamisega.”

Or. de

Selgitus

Muudatus on pärit Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamusest.

Muudatusettepanek 28
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 3 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Pädevad asutused kannavad ettevõtjad 
ja kasutajad, kes on saanud lõikes 2 
nimetatud loa või on registreerunud 
vastavalt lõikele 6, narkootikumide 
lähteainete Euroopa andmebaasi, mille 
komisjon loob vastavalt artiklile 13a.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f
Määrus (EÜ) nr 273/2004 
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjonil on artikli 15a kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse järgmist:

9. Komisjonil on pärast konsulteerimist 
EDPSiga artikli 15a kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 30
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 3 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjonil on artikli 15a kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse järgmist:

9. Komisjonil on artikli 15a kohaselt õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse järgmist:

(a) lõikes 2 nimetatud loa andmisega 
seotud nõuded ja tingimused;

(a) lõikes 2 nimetatud loa andmisega 
seotud nõuded ja tingimused ja esitatavate 
andmete kategooriad, sealhulgas 
isikuandmed;

(b) lõikes 6 nimetatud registreerimisega 
seotud nõuded ja tingimused;

(b) lõikes 6 nimetatud registreerimisega 
seotud nõuded ja tingimused ja esitatavate 
andmete kategooriad, sealhulgas 
isikuandmed; ning

(c) loa saanud või registreerunud 
ettevõtjate ja kasutajate lõikes 8 osutatud 
narkootikumide lähteainete Euroopa 
andmebaasi kandmisega seotud nõuded ja 

(c) loa saanud või registreerunud 
ettevõtjate ja kasutajate lõikes 8 osutatud 
narkootikumide lähteainete Euroopa 
andmebaasi kandmisega seotud nõuded ja 
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tingimused. tingimused.

(c a) Esimese lõigu punktides a ja b 
nimetatud isikuandmete kategooriad ei 
hõlma tundlikke andmeid direktiivi 
95/46/EÜ artikli 8 lõike 1 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse raporti projekti muudatusettepanekusse 6 tehniline 
parandus.

Muudatusettepanek 31
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt f
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 3 – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) loa saanud või registreerunud 
ettevõtjate ja kasutajate lõikes 8 osutatud 
narkootikumide lähteainete Euroopa 
andmebaasi kandmisega seotud nõuded ja 
tingimused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 5 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 5 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
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„5. Lõigetes 1 kuni 4 osutatud 
dokumentatsiooni ja andmeid säilitatakse 
kaks aastat alates selle kalendriaasta 
lõpust, mille jooksul lõikes 1 nimetatud 
tehing toimus ja need peavad pädevate 
asutuste nõudmisel kohe kontrolliks 
kättesaadavad olema.”

Or. en

Selgitus

ÜRO konventsioonis, millel see kohustus põhineb, nõutakse andmete säilitamist ainult kaks 
aastat. Ei ole selget põhjust säilitada ELis andmeid vähemalt kaks või kolm aastat.

Muudatusettepanek 33
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6 
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad teatavad kohe pädevatele 
asutustele kõigist asjaoludest, nagu 
näiteks ebatavalised tellimused või sellised 
tehingud turule viidavate nimekirjas 
loetletud lähteainetega, mis annavad alust 
oletada, et neid lähteaineid võidakse 
levitada narkootiliste või psühhotroopsete 
ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. 
Selleks esitavad ettevõtjad kogu 
olemasoleva teabe, mis võimaldab 
pädevatel asutustel kontrollida asjaomase 
tellimuse või tehingu seaduslikkust.

1. Ettevõtjad teatavad kohe pädevatele 
asutustele kõigist tehingutest turule 
viidavate nimekirjas loetletud 
lähteainetega, mis annavad alust oletada, et 
neid lähteaineid võidakse levitada 
narkootiliste või psühhotroopsete ainete 
ebaseaduslikuks valmistamiseks. Selleks 
esitavad ettevõtjad kogu olemasoleva 
teabe, mis võimaldab pädevatel asutustel 
kontrollida asjaomase tellimuse või tehingu 
seaduslikkust.

Or. pl

Muudatusettepanek 34
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
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Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 15a seoses ettevõtjate lõikes 2 
osutatud teabe esitamise nõuete ja 
tingimustega.

3. Komisjonile antakse pärast
konsulteerimist EDPSiga volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 15a seoses ettevõtjate lõikes 2 
osutatud teabe esitamise nõuete ja 
tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Lõige 8 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ettevõtjad ei edasta käesoleva 
määruse alusel töödeldud isikuandmeid 
muudele isikutele kui pädevale 
ametiasutusele.

Or. en

Selgitus

Sõnastuse „käesoleva artikli alusel” asemel kasutatakse sõnastust „käesoleva määruse 
alusel”.

Muudatusettepanek 36
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Lisatakse artikkel 13a: välja jäetud
„Artikkel 13a
Andmebaas
Komisjon loob narkootikumide 
lähteainete Euroopa andmebaasi, millel 
on järgmised funktsioonid:
(a) teabe edastamise lihtsustamine 
vastavalt artikli 13 lõikele 1, selle 
sünteesimine ja analüüsimine liidu 
tasandil ja vastavate aruannete esitamine 
Rahvusvahelisele Narkootiliste Ainete 
Kontrollinõukogule vastavalt artikli 13 
lõikele 2;
(b) Euroopa registri loomine nende 
ettevõtjate ja kasutajate kohta, kellele on 
antud luba vastavalt artikli 3 lõikele 2 või 
kes on registreerunud vastavalt artikli 3 
lõikele 6;
(c) ettevõtjatele võimaluse andmine 
esitada pädevatele asutustele 
elektroonilises vormis teavet oma 
tehingute kohta kooskõlas artikli 8 
lõikega 2, nagu on täpsustatud artiklis 14 
nimetatud rakendusmeetmetes.”

Or. en

Muudatusettepanek 37
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon loob narkootikumide lähteainete 
Euroopa andmebaasi, millel on järgmised 
funktsioonid:

Pärast artikli 3 lõikes 9 viidatud 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist loob
komisjon narkootikumide lähteainete 



AM\928880ET.doc 13/18 PE506.184v01-00

ET

Euroopa andmebaasi, millel on järgmised 
funktsioonid:

Or. de

Muudatusettepanek 38
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13a – lõiked 1 b, 1c ja 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesoleva määruse alusel kogutud 
teavet, sealhulgas isikuandmeid 
kasutatakse kooskõlas isikuandmete 
kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega 
ning seda ei säilitada kauem kui eesmärgi 
täitmiseks vajalik. Direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 8 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 
45/2001 artikli 10 lõikes 1 viidatud 
andmete erikategooriate töötlemine on 
keelatud. Euroopa andmebaasis 
sisalduvate isikuandmete seostamine või 
korrelatsioon muude teisi eesmärke 
täitvate andmebaasidega on keelatud.
1 c. Andmesubjektile antakse teavet 
andmete töötlemise ja säilitamise 
eesmärkide kohta, töödeldavate ja 
säilitatavate andmete kategooriate kohta, 
andmete kontrollija isiku ja andmete 
saaja isiku kohta, teavet andmesubjekti 
isikuandmetele juurdepääsu, nende 
muutmise ja kustutamise õiguse kohta, 
olemasolevate haldus- ja 
õiguskaitsevahendite kohta ning artikli 
13b lõikes 1 viidatud järelevalveasutuse 
kontaktandmed.
1 d. Komisjon teeb avalikkusele 
kättesaadavaks Euroopa andmebaasiga 
seotud põhjaliku isikuandmete 
puutumatust käsitleva selgelt ja 
arusaadavalt sõnastatud teate, nagu on 
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ette nähtud määruse (EÜ) nr 45/2001 
artiklitega 10 ja 11.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse raporti projekti muudatusettepanekusse 14 
tehniline parandus.

Muudatusettepanek 39
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13a – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaselt kogutud 
teavet võib kasutada üksnes selleks, et 
võidelda narkootikumide ja 
narkootikumide lähteainete ebaseadusliku 
kauplemise ja sellega seotud kuritegevuse 
vastu ning seda ei tohi säilitada kauem 
kui nimetatud eesmärkide täitmiseks 
vajalik. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 
lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 
artikli 10 lõikes 1 viidatud andmete 
erikategooriate töötlemine on keelatud.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13a – lõik 1 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Andmesubjektile antakse teavet andmete 
töötlemise ja säilitamise eesmärkide 
kohta, töödeldavate ja säilitatavate 
andmete kategooriate kohta, andmete 
kontrollija isiku ja andmete saaja isiku 
kohta ning teavet isikuandmetele 
juurdepääsu, nende muutmise ja 
kustutamise õiguse kohta, olemasolevate 
haldus- ja õiguskaitsevahendite kohta 
ning artikli 13b lõikes 1 viidatud 
järelevalveasutuse kontaktandmed.
Osa sellest teabest või kogu teave võidakse 
salastada, kui see kahjustaks haldus- või 
kohtulikke uurimisi või menetlusi, 
takistaks kuritegude ennetamist, 
avastamist, uurimist või nende eest 
vastutusele võtmist või seaks ohtu avaliku 
turvalisuse või riikliku julgeoleku.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13b – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 13 kohaldamist, kasutatakse 
käesoleva määruse alusel kogutud või 
töödeldud isikuandmeid ainult selleks, et 
hoida ära nimekirjas loetletud lähteainete 
kõrvaletoimetamist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga parandatakse raporti projekti muudatusettepanekut 8. 
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Piisava andmekaitse tagamiseks on oluline sätestada eesmärk, milleks isikuandmeid 
töödeldakse käesoleva määruse raames (eesmärgi piiramine). Samas tuleks siiski säilitada 
andmekaitsedirektiivis sisalduv võimalus, mille kohaselt liikmesriikide pädevad asutused 
võivad kasutada nõuetekohaselt põhjendatud viisil ja andmekaitset käsitlevate siseriiklike 
eeskirjade kohaselt saadud teavet kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks (narkokaubanduse võrgustike avastamiseks ja likvideerimiseks). 

Muudatusettepanek 42
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon töötleb isikuandmeid, kaasa 
arvatud artiklis 13a nimetatud Euroopa 
andmebaasi jaoks, vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 45/2001 ja Euroopa 
andmekaitseinspektori järelevalve all.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lisatakse artikkel 13 c:
„Artikkel 13 c
Delegeeritud õigusaktid
Komisjonile antakse pärast 
konsulteerimist EDPSiga kooskõlas 
artikliga 15a õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte Euroopa 
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andmebaasi jaoks töödeldavate andmete 
kategooriate, menetluste kohta, kuidas 
andmesubjekt saab kasutada oma õigust 
pääseda juurde oma andmetele, neid 
muuta, kustutada ja vajaduse korral 
vaidlustada või nende kasutamine 
keelata.” 

Or. en

Muudatusettepanek 44
Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eeskirjad selle kohta, kuidas esitada 
Euroopa andmebaasi artikli 8 lõikes 2 
nimetatud teavet vajaduse korral 
elektroonilises vormis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 45
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 273/2004
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab selle määruse 
rakendamist ja toimimist hiljemalt [78 
kuud pärast käesoleva muutmismääruse 
jõustumiskuupäeva].”

3. Komisjon hindab selle määruse 
rakendamist ja toimimist hiljemalt [60 
kuud pärast käesoleva muutmismääruse 
jõustumiskuupäeva].”

Or. de

Muudatusettepanek 46
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Käesolev määrus on 
tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav 
kõikides liikmesriikides.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Ühe kuu jooksul pärast 
määruse jõustumist konsolideeritakse 
sellega määrus, mida ta muudab. 
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Or. fr


