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Módosítás 22
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kábítószer-prekurzorok európai 
adatbázisát létre kell hozni, hogy a 
tagállamok lefoglalásokra és megállított 
szállítmányokra vonatkozó jelentéstétele 
egyszerűsödjön, továbbá hogy létrehozzák 
az engedéllyel rendelkező, illetve 
nyilvántartásba vett gazdasági szereplők 
és felhasználók európai nyilvántartását, 
amely megkönnyíti a jegyzékben szereplő 
anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi 
ügyletek törvényességének ellenőrzését, 
valamint hogy lehetővé tegye, hogy a 
gazdasági szereplők az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsássák a jegyzékben 
szereplő anyagokkal kapcsolatos 
törvényes ügyleteikre vonatkozó 
információkat.

törölve

Or. en

Módosítás 23
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kábítószer-prekurzorok európai 
adatbázisát létre kell hozni, hogy a 
tagállamok lefoglalásokra és megállított 
szállítmányokra vonatkozó jelentéstétele 
egyszerűsödjön, továbbá hogy létrehozzák 
az engedéllyel rendelkező, illetve 
nyilvántartásba vett gazdasági szereplők és 
felhasználók európai nyilvántartását, amely 
megkönnyíti a jegyzékben szereplő 

(10) A kábítószer-prekurzorok európai 
adatbázisát létre kell hozni, hogy a 
tagállamok lefoglalásokra és megállított 
szállítmányokra vonatkozó – lehetőleg 
összesített és anonim formában történő –
jelentéstétele egyszerűsödjön, a személyes 
adatok feldolgozását tekintve a 
magánéletet a lehető legkevésbé zavaró 
módon, figyelembe véve az adatkorlátozás 
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anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi 
ügyletek törvényességének ellenőrzését, 
valamint hogy lehetővé tegye, hogy a 
gazdasági szereplők az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsássák a jegyzékben 
szereplő anyagokkal kapcsolatos törvényes 
ügyleteikre vonatkozó információkat.

elvét és az adatvédelem biztonságát javító 
legjobb technológiákat, továbbá hogy 
létrehozzák az engedéllyel rendelkező, 
illetve nyilvántartásba vett gazdasági 
szereplők és felhasználók európai 
nyilvántartását, amely megkönnyíti a 
jegyzékben szereplő anyagokkal 
kapcsolatos kereskedelmi ügyletek 
törvényességének ellenőrzését, valamint 
hogy lehetővé tegye, hogy a gazdasági 
szereplők az illetékes hatóságok 
rendelkezésére bocsássák a jegyzékben 
szereplő anyagokkal kapcsolatos törvényes 
ügyleteikre vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 24
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 273/2004/EK rendelet 
adatfeldolgozást irányoz elő. Az 
adatfeldolgozás érinthet személyes 
adatokat is, melyek feldolgozását az uniós 
jogszabályokkal összhangban kell végezni.

(11) A 273/2004/EK rendelet tárgya az 
információk feldolgozása – beleértve a 
személyes adatok feldolgozását is – abból 
a célból, hogy az illetékes hatóságok 
képesek legyenek ellenőrizni a kábítószer-
prekurzorok piaci megjelenését és 
megelőzni a jegyzékbe vett hatóanyagok 
eltérítését.
A személyes adatok feldolgozását az 
adatvédelemre vonatkozó uniós 
jogszabályokkal és különösen az adatok 
minőségével, az arányossággal, a célhoz 
kötöttséggel és a tájékoztatáshoz, a 
betekintéshez, az adatok helyesbítéséhez, 
törléséhez és zárolásához való joggal, a 
szervezeti és technikai intézkedésekkel és 
a személyes adatok nemzetközi 
továbbításával kapcsolatos 
követelményekkel összhangban kell 
végezni. Az adatoknak gyűjtésük célja 
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szempontjából megfelelőnek, pontosnak, 
relevánsnak és nem túlzott mértékűnek 
kell lenniük. Az adatokat csak a gyűjtésük 
céljának eléréséig szükséges ideig szabad 
feldolgozni, és pontosságukat 
rendszeresen felül kell vizsgálni. Ami a 
személyes adatok tagállamokban végzett 
feldolgozását illeti, az adatfeldolgozást a 
tagállami illetékes hatóságok, különösen a 
tagállamok által kijelölt független 
hatóságok felügyelete alatt kell végezni. 
Ami a személyes adatok e rendelet 
keretében történő, Bizottság általi 
feldolgozását illeti, az adatok 
feldolgozását az európai adatvédelmi 
biztos felügyelete alatt kell végezni.
Annak érdekében, hogy a bűnüldöző 
hatóságok képesek legyenek a kábítószer-
kereskedelemmel összefüggő 
bűncselekményeket felderíteni, megelőzni, 
kivizsgálni vagy ellenük eljárni, a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy jogalkotási intézkedések elfogadása 
útján felhatalmazhassák illetékes 
hatóságaikat az e rendeletnek megfelelően 
feldolgozott személyes adatokhoz való 
szükséges mértékű hozzáférésre az 
említett célokból, azokkal arányos 
mértékben és megfelelő védintézkedések 
kíséretében. Mivel ez az eljárás a 
személyes adatok védelméhez való 
alapvető jog korlátozását jelenti, korlátozó 
értelemben és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában és az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében rögzített 
követelményekkel összhangban kell 
értelmezni. Az eljárásra csak eseti alapon 
és azzal a feltétellel szabad sort keríteni, 
hogy az illetékes bűnüldöző hatóságok 
ésszerű indokkal feltételezik, hogy az 
eljárás igénybevétele lényegesen segíti 
őket a kábítószer-kereskedelemmel 
összefüggő bűncselekmények 
megelőzésében, felderítésében vagy 
kivizsgálásában.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezetben szereplő 2. módosítás javított változata, mely a 13b. 
cikkben javasolt változtatáshoz kapcsolódik. Fontos részletesebben meghatározni az e 
rendeletben foglalt adatfeldolgozási műveletek alapvető elemeit. Noha az adatfeldolgozás 
zömmel vállalatokat vagy jogi személyeket fog érinteni, sok esetben természetes személyek is 
azonosíthatók lesznek. Ez a módosítás figyelembe veszi az európai adatvédelmi biztos által 
tett ajánlásokat.

Módosítás 25
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A 273/2004/EK rendelet 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban aktus 
elfogadására irányuló felhatalmazást kell 
adni a Bizottságnak, hogy a mellékletek 
módosítása mellett határozza meg az 
engedélyezéshez illetve a nyilvántartásba 
vételhez, a vevői nyilatkozatok 
beszerzéséhez és felhasználásához, a 
keverékek dokumentációjához és 
címkézéséhez, a jegyzékben szereplő 
anyagokkal folytatott ügyletekre 
vonatkozó, a gazdasági szereplőktől 
származó információk rendelkezésre 
bocsátásához, valamint az európai 
nyilvántartásban szereplő, engedéllyel 
rendelkező vagy nyilvántartásba vett 
gazdasági szereplők és felhasználók 
számba vételéhez kapcsolódó 
követelményeket és feltételeket. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is.

(15) A 273/2004/EK rendelet 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkével összhangban aktus 
elfogadására irányuló felhatalmazást kell 
adni a Bizottságnak, hogy a mellékletek 
módosítása mellett határozza meg az 
engedélyezéshez, illetve a nyilvántartásba 
vételhez, a vevői nyilatkozatok 
beszerzéséhez és felhasználásához, a 
keverékek dokumentációjához és 
címkézéséhez, a jegyzékben szereplő 
anyagokkal folytatott ügyletekre 
vonatkozó, a gazdasági szereplőktől 
származó információk rendelkezésre 
bocsátásához kapcsolódó követelményeket 
és feltételeket. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkája során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is.

Or. en
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Módosítás 26
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A végrehajtási aktusok elfogadására a 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, 
amely lehetővé teszi, hogy megállapítsák a 
vevői nyilatkozatok elektronikus formában 
történő rendelkezésre bocsátásának 
részleteit. Az eljárás megállapítja, hogy 
miként kell az európai adatbázis 
rendelkezésre bocsátani a gazdasági 
szereplők jegyzékben szereplő anyagokkal 
folytatott ügyleteivel kapcsolatos 
információkat.

(18) A végrehajtási aktusok elfogadására a 
vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazandó, 
amely lehetővé teszi, hogy megállapítsák a 
vevői nyilatkozatok elektronikus formában 
történő rendelkezésre bocsátásának 
részleteit.

Or. en

Módosítás 27
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
273/2004/EK rendelet
2 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „felhasználó": olyan természetes vagy 
jogi személy, aki jegyzékben szereplő 
anyagot birtokol, és a jegyzékben szereplő 
anyagok feldolgozásában, formulázásában, 
fogyasztásában, raktározásában, 
tárolásában, kezelésében, tárolóedénybe 
töltésében, egyik tárolóedényből a másikba 
történő áthelyezésében, keverésében, 
átalakításában vagy bármilyen egyéb 
felhasználásában részt vesz.

 h) „felhasználó”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki nem engedéllyel 
rendelkező gazdasági szereplő, és aki 
jegyzékben szereplő anyagot birtokol, és a 
jegyzékben szereplő anyagok 
feldolgozásában, formulázásában, 
fogyasztásában, raktározásában, 
tárolásában, kezelésében, tárolóedénybe 
töltésében, egyik tárolóedényből a másikba 
történő áthelyezésében, keverésében, 
átalakításában vagy bármilyen egyéb 
felhasználásában részt vesz."

Or. de
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Indokolás

Átvéve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményéből.

Módosítás 28
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – f pont
273/2004/EK rendelet
3 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az illetékes hatóságok a (2) 
bekezdésben említett engedély vagy a (6) 
bekezdésben említett nyilvántartás 
birtokában lévő gazdasági szereplőket és 
felhasználókat felveszik a kábítószer-
prekurzorok európai adatbázisába, 
amelyet a Bizottság a 13a. cikknek 
megfelelően fejleszt ki.

törölve

Or. en

Módosítás 29
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – f pont
273/2004 rendelet 
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 15a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

(9) A Bizottság – az európai adatvédelmi 
biztossal való konzultáció után –
felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alábbiakra vonatkozóan:

Or. en
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Módosítás 30
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – f pont
273/2004/EK rendelet
3 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 15a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 15a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan:

a) a (2) bekezdésben előírt engedély 
kiadására vonatkozó követelmények és 
feltételek;

a) a (2) bekezdésben előírt engedély 
kiadására vonatkozó követelmények és 
feltételek, valamint a rendelkezésre 
bocsátandó adatok, köztük személyes 
adatok kategóriái;

b) a (6) bekezdésben előírt nyilvántartásba 
vétel kiadására vonatkozó követelmények 
és feltételek;

b) a (6) bekezdésben előírt nyilvántartásba 
vétel kiadására vonatkozó követelmények 
és feltételek, valamint a rendelkezésre 
bocsátandó adatok, köztük személyes 
adatok kategóriái; and

c) az engedéllyel vagy nyilvántartásba 
vétellel rendelkező gazdasági szereplők és 
felhasználók (8) bekezdésben előírt, 
kábítószer-prekurzorok európai 
adatbázisába történő felvételre vonatkozó 
követelmények és feltételek.

c) az engedéllyel vagy nyilvántartásba 
vétellel rendelkező gazdasági szereplők és 
felhasználók (8) bekezdésben előírt, 
kábítószer-prekurzorok európai 
adatbázisába történő felvételre vonatkozó 
követelmények és feltételek.

ca) Az első albekezdés a) és b) pontjában 
említett személyes adatok kategóriái nem 
foglalnak magukban a 95/46/EK irányelv 
8. cikke (1) bekezdésének értelmében vett 
különleges adatokat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezetben szereplő 6. módosítás technikai kiigazítása.
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Módosítás 31
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – f pont
273/2004/EK rendelet
3 cikk – 9 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az engedéllyel vagy nyilvántartásba 
vétellel rendelkező gazdasági szereplők és 
felhasználók (8) bekezdésben előírt, 
kábítószer-prekurzorok európai 
adatbázisába történő felvételre vonatkozó 
követelmények és feltételek.

törölve

Or. en

Módosítás 32
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
273/2004 rendelet
5 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az 5. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdésben említett 
dokumentációt és nyilvántartásokat azon 
naptári év végétől számított legalább két 
évig meg kell őrizni, amelyben az (1) 
bekezdésben említett ügyletre sor került, 
és kérésre azonnal hozzáférhetővé kell 
tenni az illetékes hatóságok által végzett 
ellenőrzés céljából.”

Or. en

Indokolás

Az az ENSZ-egyezmény, amelyen ez a kötelezettség alapul, csak két évre írja elő a 
dokumentáció megőrzését. Semmilyen egyértelmű indokot nem határoztak meg, amely miatt 
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az EU-ban legalább három vagy két évig meg kellene őrizni minden dokumentációt.

Módosítás 33
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont 
273/2004 rendelet
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplő köteles 
haladéktalanul értesíteni az illetékes 
hatóságokat minden olyan körülményről, 
így például a forgalomba hozandó, 
jegyzékben szereplő anyagokkal 
kapcsolatos szokatlan megrendelésekről 
vagy ügyletekről, amely arra utal, hogy az 
ilyen anyagokat eltéríthetik kábítószerek
vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása 
céljából. E célból a gazdasági szereplő az 
összes rendelkezésére álló információt 
rendelkezésre bocsátja, amelynek révén az 
illetékes hatóságok ellenőrizhetik a szóban 
forgó megrendelés vagy ügylet 
jogszerűségét.

A gazdasági szereplő köteles 
haladéktalanul értesíteni az illetékes 
hatóságokat minden olyan ügyletről, amely 
arra utal, hogy a forgalomba hozandó, 
jegyzékben szereplő anyagokat eltéríthetik 
kábítószerek vagy pszichotróp anyagok 
tiltott előállítása céljából. E célból a 
gazdasági szereplő az összes 
rendelkezésére álló információt 
rendelkezésre bocsátja, amelynek révén az 
illetékes hatóságok ellenőrizhetik a szóban 
forgó megrendelés vagy ügylet 
jogszerűségét.

Or. pl

Módosítás 34
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
273/2004 rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 15a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a (2) bekezdésben előírt 
információk gazdasági szereplők általi 
rendelkezésre bocsátásának 

(3) A Bizottság – az európai adatvédelmi 
biztossal való konzultáció után –
felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) 
bekezdésben előírt információk gazdasági 
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követelményeire és feltételeire 
vonatkozóan.

szereplők általi rendelkezésre bocsátásának 
követelményeire és feltételeire 
vonatkozóan."

Or. en

Módosítás 35
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
273/2004 rendelet
8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gazdasági szereplők az e rendelet 
alapján feldolgozott személyes adatokat 
nem szolgáltatják ki az illetékes 
hatóságokon kívül más címzetteknek.

Or. en

Indokolás

„e cikk alapján” helyett „e rendelet alapján”.

Módosítás 36
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
273/2004 rendelet
13 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szöveg a következő 13a. cikkel 
egészül ki:

törölve

cikk
Adatbázis
A Bizottság kifejleszti a kábítószer-
prekurzorok európai adatbázisát, amely az 
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alábbi feladatokat látja el:
a) megkönnyíti a 13. cikk (1) bekezdése 
szerinti információk közlését, a közölt 
információk uniós szintű összesítését és 
elemzését, valamint a Nemzetközi 
Kábítószer-ellenőrző Szervnek a 13. cikk 
(2) bekezdése szerinti jelentés benyújtását;
b) létrehozza a 3. cikk (2) bekezdésében 
előírt engedéllyel vagy a 3. cikk (6) 
bekezdésében előírt nyilvántartásba 
vétellel rendelkező gazdasági szereplők és 
felhasználók európai nyilvántartását;
c) lehetővé teszi, hogy a gazdasági 
szereplők a 8. cikk (2) bekezdésében előírt, 
műveleteikkel kapcsolatos információkat 
elektronikus formában bocsássák az 
illetékes hatóságok rendelkezésére, a 14. 
cikk szerint elfogadott végrehajtási 
intézkedésekben meghatározottakkal 
összhangban."

Or. en

Módosítás 37
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
273/2004/EK rendelet
13 a cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kifejleszti a kábítószer-
prekurzorok európai adatbázisát, amely az 
alábbi feladatokat látja el:

A Bizottság a 3. cikk (9) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadását követően létrehozza a 
kábítószer-prekurzorok európai 
adatbázisát, amely az alábbi feladatokat 
látja el:

Or. de
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Módosítás 38
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
273/2004/EK rendelet
13 a cikk – 1 b, 1 c és 1 d bekezdések (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az e rendelet alapján megszerzett 
információk, köztük a személyes adatok, 
kizárólag e rendelet céljából használhatók 
fel, és nem őrizhetők meg az adott célhoz 
szükségesnél hosszabb ideig. A 95/46/EK 
irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében és a 
45/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) 
bekezdésében említett különleges 
adatkategóriák feldolgozása tilos. Az 
európai adatbázisban található személyes 
adatok más adatbázisokkal való, eltérő 
célból történő összekapcsolása vagy 
megfeleltetése tilos.
(1c) Az érintett tájékoztatást kap az adatok 
feldolgozásának és megőrzésének céljáról, 
a feldolgozott és megőrzött adatok 
kategóriáiról, az adatkezelő személyéről, 
az adatok címzettjeinek személyéről, az 
érintett személyes adataival kapcsolatos 
betekintési, helyesbítési és törlési jogról, a 
rendelkezésre álló közigazgatási és 
bírósági jogorvoslatokról, valamint a 13b. 
cikk (1) bekezdésében említett felügyeleti 
hatóság elérhetőségi adatairól.
(1d) A Bizottság az európai adatbázis 
tekintetében a 45/2001/EK rendelet 10. és 
11. cikkével összhangban világosan és 
érthetően megfogalmazott, átfogó 
adatvédelmi nyilatkozatot tesz nyilvánosan 
hozzáférhetővé.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezetben szereplő 14. módosítás technikai kiigazítása.
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Módosítás 39
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
273/2004/EK rendelet
13 a cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet alapján begyűjtött 
információkat csak a kábítószerekkel és 
kábítószer-prekurzorokkal való illegális 
kereskedés, illetve a velük összefüggő 
bűncselekmények elleni küzdelem céljából 
szabad felhasználni, és az e célból 
szükséges időtartamnál tovább nem 
szabad megőrizni őket. A 95/46/EK 
irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében és a 
45/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) 
bekezdésében említett különleges 
adatkategóriák feldolgozása tilos.

Or. de

Módosítás 40
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
273/2004/EK rendelet
13 a cikk – 1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tájékoztatást kap az adatok 
feldolgozásának és megőrzésének céljáról, 
a feldolgozott és megőrzött adatok 
kategóriáiról, az adatkezelő személyéről, 
az adatok címzettjeinek személyéről, az 
érintett személyes adataival kapcsolatos 
betekintési, helyesbítési és törlési jogról, a 
rendelkezésre álló közigazgatási és 
bírósági jogorvoslatokról, valamint a 13b. 
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cikk (1) bekezdésében említett felügyeleti 
hatóság elérhetőségi adatairól.
Ezen információk némelyike vagy egésze 
visszatartható, amennyiben akadályozná a 
közigazgatási vagy bűnügyi vizsgálatokat 
vagy eljárásokat, gátolná a 
bűncselekmények megelőzését, 
kivizsgálását, felderítését vagy az ellenük 
való fellépést, vagy veszélyeztetné a 
közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot.

Or. de

Módosítás 41
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
273/2004/EK rendelet
13 b cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 95/46/EK irányelv 13. cikkének 
sérelme nélkül, az e rendelet alapján 
megszerzett vagy feldolgozott személyes 
adatok csak a jegyzékben szereplő 
hatóanyagok eltérítésének 
megakadályozására használhatók fel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezetben szereplő 8. módosítás technikai kiigazítása. A megfelelő 
adatvédelem biztosításához meg kell állapítani, hogy az információkat és személyes adatokat 
e rendelet keretében milyen célból dolgozzák fel (célhoz kötöttség). Ugyanakkor meg kell 
tartani az adatvédelmi irányelv alapján jelenleg rendelkezésre álló lehetőséget, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságok – kellőképpen indokolt esetekben és a nemzeti adatvédelmi 
szabályokkal összhangban – a gyűjtött adatokat felhasználhatják bűncselekmények 
megelőzése, kivizsgálása vagy az ellenük való fellépés (a kábítószer-kereskedelmi hálózatok 
felderítése és felszámolása) érdekében.
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Módosítás 42
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
273/2004/EK rendelet
13 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A személyes adatok Bizottság általi, 
ideértve a 13a. cikkben előírt európai 
adatbázis céljából történő feldolgozását a 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban, az európai 
adatvédelmi biztos felügyelete alatt kell 
végezni.

törölve

Or. en

Módosítás 43
Sophia in 't Veld

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 a pont (új)
273/2004/EK rendelet
13 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A szöveg a következõ 13c. cikkel 
egészül ki:
„13c. cikk
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
A Bizottság – az európai adatvédelmi 
biztossal való konzultáció után –
felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
európai adatbázis céljából feldolgozandó 
személyes adatok kategóriái, a feldolgozott 
személyes adatok megőrzési ideje és azon 
eljárások tekintetében, amelyeken 
keresztül az érintettek gyakorolhatják az 
adatokba való betekintésre, azok 
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helyesbítésére, törlésére és adott esetben 
az adatok kifogásolására és zárolására 
vonatkozó jogaikat.” 

Or. en

Módosítás 44
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
273/2004/EK rendelet
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 8. cikk (2) bekezdésében említett 
információk adott esetben az európai 
adatbázis számára, elektronikus formában 
történő rendelkezésre bocsátására 
vonatkozó szabályok.

törölve

Or. en

Módosítás 45
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
273/2004/EK rendelet
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) [Az e módosító rendelet hatálybalépését 
követő 78 hónap elteltével] a Bizottság 
elvégzi e rendelet végrehajtásának és 
működésének értékelését."

(3) [Az e módosító rendelet hatálybalépését 
követő 60 hónap elteltével] a Bizottság 
elvégzi e rendelet végrehajtásának és 
működésének értékelését.”

Or. de

Módosítás 46
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes 
egészében kötelező és közvetlenül 
alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. A hatálybalépését 
követő egy hónapon belül egységes 
szerkezetbe kell foglalni azzal a 
rendelettel, amelyet módosít. Ez a rendelet 
teljes egészében kötelező és közvetlenül 
alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Or. fr


