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Pakeitimas 22
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) reikėtų sukurti Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų 
(prekursorių) duomenų bazę, kad 
valstybėms narėms būtų paprasčiau 
pranešti apie konfiskuotas medžiagas ir 
sulaikytas siuntas, kad būtų sukurtas 
licenciją ar registracijos pažymėjimą 
turinčių ūkio subjektų ir naudotojų 
Europos registras, kuris padės tikrinti 
komercinių sandorių, susijusių su į 
oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, 
teisėtumą, ir kad ūkio subjektams būtų 
sudarytos sąlygos kompetentingoms 
institucijoms teikti informaciją apie savo 
teisėtus sandorius, susijusius su į oficialų 
sąrašą įtrauktomis medžiagomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 23
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) reikėtų sukurti Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) duomenų bazę, kad 
valstybėms narėms būtų paprasčiau 
pranešti apie konfiskuotas medžiagas ir 
sulaikytas siuntas, kad būtų sukurtas 
licenciją ar registracijos pažymėjimą 
turinčių ūkio subjektų ir naudotojų Europos 
registras, kuris padės tikrinti komercinių 
sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą 

(10) reikėtų sukurti Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) duomenų bazę, kad 
valstybėms narėms būtų paprasčiau 
pranešti apie konfiskuotas medžiagas ir 
sulaikytas siuntas taip, kad tvarkant 
asmens duomenis būtų taikomi kuo 
mažiau trukdantys būdai, atsižvelgiant į 
duomenų apribojimo principą ir taikant 
naujausias privatumo didinimo 
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įtrauktomis medžiagomis, teisėtumą, ir kad 
ūkio subjektams būtų sudarytos sąlygos 
kompetentingoms institucijoms teikti 
informaciją apie savo teisėtus sandorius, 
susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis;

technologijas, kad būtų sukurtas licenciją 
ar registracijos pažymėjimą turinčių ūkio 
subjektų ir naudotojų Europos registras, 
kuris padės tikrinti komercinių sandorių, 
susijusių su į oficialų sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis, teisėtumą, ir kad ūkio 
subjektams būtų sudarytos sąlygos 
kompetentingoms institucijoms teikti 
informaciją apie savo teisėtus sandorius, 
susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis;

Or. en

Pakeitimas 24
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reglamente (EB) Nr. 273/2004 
numatytas duomenų tvarkymas. Tvarkomi 
gali būti ir asmens duomenys ir jie turėtų 
būti tvarkomi pagal Sąjungos teisę;

(11) Reglamente (EB) Nr. 273/2004 
numatytas informacijos tvarkymas, 
įskaitant asmens duomenų tvarkymą, 
siekiant sudaryti galimybes 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
stebėti, kaip pateikiami rinkai narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų pirmtakai 
(prekursoriai), ir užkirsti kelią neteisėtam 
į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų 
įsigijimui.
Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi 
pagal Sąjungos duomenų apsaugos teisę, 
visų pirma laikantis reikalavimų, 
susijusių su duomenų kokybe, 
proporcingumu, tikslų apribojimu ir teise 
gauti informaciją, susipažinti su 
duomenimis, juos taisyti, ištrinti arba 
sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, 
organizacinėmis ir techninėmis 
priemonėmis, taip pat su tarptautiniu 
asmens duomenų perdavimu. Duomenys 
turi atitikti tikslus, dėl kurių jie renkami, 
būti tikslūs, susiję su šiais tikslais ir 
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nebūti per daug išsamūs. Jų negalima 
tvarkyti ilgiau nei būtina siekiant tikslų, 
kuriais jie surinkti, ir reikia nuolat 
persvarstyti jų tikslumą. Duomenų 
tvarkymas turi būti vykdomas prižiūrint 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, visų pirma valstybių narių 
paskirtoms viešosioms nepriklausomoms 
institucijoms, atsakingoms už valstybėse 
narėse vykdomą asmens duomenų 
tvarkymą. Komisija asmens duomenis 
pagal šį reglamentą turėtų tarkyti 
prižiūrint Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui.
Siekiant teisėsaugos institucijoms sudaryti 
galimybes nustatyti narkotikų gabenimo 
nusikaltimus, užkirsti jiems kelią ir 
vykdyti su jais susijusį baudžiamąjį 
persekiojimą, galima valstybėms narėms 
leisti priimti teisėkūros priemones ir taip 
užtikrinti, kad kompetentingos valdžios 
institucijos turėtų prieigą prie asmens 
duomenų, tvarkomų pagal šį reglamentą, 
nurodytais tikslais ir tiek, kiek joms to 
reikia, užtikrinant atitinkamas garantijas. 
Kadangi duomenų tvarkymas apriboja 
pagrindinę teisę į duomenų apsaugą, jis 
turėtų būti aiškinamas siaurai ir laikantis 
reikalavimų, išdėstytų Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių konvencijoje. Tokį 
tvarkymą galimą vykdyti tik priėmus 
kiekvienu atveju atskirą sprendimą ir 
jeigu kompetentingos teisėsaugos 
institucijos turi rimtą pagrindą manyti, 
kad taip juos tvarkant joms iš esmės bus 
lengviau užkirsti kelią narkotikų 
gabenimui, jį nustatyti arba tirti;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pataisomas pranešimo projekto 2 pakeitimas, susijęs su pasiūlytu 13b 
straipsniu. Labai svarbu detaliau nurodyti pagrindinius duomenų tvarkymo operacijų 
elementus, įtrauktus į šį reglamentą. Nors tvarkomi duomenys paprastai bus susiję su 
įmonėmis arba juridiniais asmenimis, neretai bus galima nustatyti ir fizinius asmenis. Šiuo 
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pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas.

Pakeitimas 25
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) kad būtų pasiekti Reglamento (EB) 
Nr. 273/2004 tikslai, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kuriais patikslinami 
licencijų suteikimo ir registracijos, pirkėjo 
deklaracijų gavimo ir naudojimo, mišinių 
dokumentacijos ir ženklinimo etiketėmis, 
ūkio subjektų informacijos teikimo apie 
sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą 
įtrauktomis medžiagomis, licenciją ar 
registracijos pažymėjimą gavusių ūkio 
subjektų ir naudotojų įtraukimo į Europos 
registrą reikalavimai ir sąlygos ir kuriais iš 
dalies keičiami priedai. Ypač svarbu, kad 
vykdydama parengiamuosius darbus 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita 
ko, su ekspertais;

(15) kad būtų pasiekti Reglamento (EB) 
Nr. 273/2004 tikslai, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kuriais patikslinami 
licencijų suteikimo ir registracijos, pirkėjo 
deklaracijų gavimo ir naudojimo, mišinių 
dokumentacijos ir ženklinimo etiketėmis, 
ūkio subjektų informacijos teikimo apie 
sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą 
įtrauktomis medžiagomis, reikalavimai ir 
sąlygos ir kuriais iš dalies keičiami priedai.
Ypač svarbu, kad vykdydama 
parengiamuosius darbus Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais;

Or. en

Pakeitimas 26
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įgyvendinimo aktai, kuriais 
nustatomos pirkėjo deklaracijos teikimo 
elektroniniu būdu detalės ir informacijos 
apie ūkio subjektų sandorius dėl į oficialų 
sąrašą įtrauktų medžiagų teikimo 

(18) įgyvendinimo aktai, kuriais 
nustatomos pirkėjo deklaracijos teikimo 
elektroniniu būdu detalės, turėtų būti 
priimami laikantis nagrinėjimo procedūros;
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Europos duomenų bazei detalės, turėtų 
būti priimami laikantis nagrinėjimo 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 27
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) „naudotojas“ yra bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, kuris turi į oficialų sąrašą 
įtrauktą medžiagą ir ją perdirba, paruošia, 
vartoja, sandėliuoja, laiko, apdoroja, 
sudeda ar supila į talpyklas, perdeda ar 
perpila iš vienos talpyklos į kitą, sumaišo, 
pakeičia ar kitaip naudoja.“

h) „naudotojas“ yra bet koks fizinis ar 
juridinis asmuo, kuris nėra teisėtas ūkio 
subjektas ir kuris turi į oficialų sąrašą 
įtrauktą medžiagą ir ją perdirba, paruošia, 
vartoja, sandėliuoja, laiko, apdoroja, 
sudeda ar supila į talpyklas, perdeda ar 
perpila iš vienos talpyklos į kitą, sumaišo, 
pakeičia ar kitaip naudoja.“

Or. de

Pagrindimas

 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė.

Pakeitimas 28
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto f papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. 2 dalyje nurodytą licenciją ar 6 dalyje 
nurodytos registracijos pažymėjimą 
gavusius ūkio subjektus ir naudotojus 
kompetentingos institucijos įtraukia į 

Išbraukta.
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Komisijos kuriamą Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų 
(prekursorių) duomenų bazę, kaip 
numatyta 13a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 29
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto f papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl:

9. Po konsultacijų su EDAPP Komisijai 
pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl:

Or. en

Pakeitimas 30
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto f papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
3 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl:

9. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl:

a) 2 dalyje nurodytos licencijos suteikimo 
reikalavimų ir sąlygų;

a) 2 dalyje nurodytos licencijos suteikimo
reikalavimų ir sąlygų, taip pat kategorijų 
duomenų, įskaitant asmens duomenis, 
kurie turi būti pateikti;

b) 6 dalyje nurodyto registracijos 
pažymėjimo išdavimo reikalavimų ir 
sąlygų;

b) 6 dalyje nurodyto registracijos 
pažymėjimo išdavimo reikalavimų ir 
sąlygų, taip pat kategorijų duomenų, 
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įskaitant asmens duomenis, kurie turi būti 
pateikti;

c) licenciją ar registracijos pažymėjimą 
gavusių ūkio subjektų ir naudotojų 
įtraukimo į 8 dalyje nurodytą Europos 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę 
reikalavimų ir sąlygų.“

c) licenciją ar registracijos pažymėjimą 
gavusių ūkio subjektų ir naudotojų 
įtraukimo į 8 dalyje nurodytą Europos 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę 
reikalavimų ir sąlygų;

ca) pirmos pastraipos a ir b punktuose 
nurodytos asmens duomenų kategorijos 
neapima ypatingų kategorijų duomenų, 
apibrėžtų Direktyvos 95/46/EB 8 
straipsnio 1 dalyje.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu techniniu požiūriu pataisomas pranešimo projekto 6 pakeitimas.

Pakeitimas 31
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto f papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
3 straipsnio 9 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) licenciją ar registracijos pažymėjimą 
gavusių ūkio subjektų ir naudotojų 
įtraukimo į 8 dalyje nurodytą Europos 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę 
reikalavimų ir sąlygų.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Straipsnio 1 – 4 dalyse nurodyta 
dokumentacija ir įrašai saugomi dvejus 
metus nuo kalendorinių metų, kuriais 
įvyko 1 straipsnio dalyse nurodytas 
sandoris, pabaigos; ši dokumentacija ir 
įrašai turi būti lengvai prieinami 
kompetentingų institucijų patikrinimui, 
kai šios to prašo.“

Or. en

Pagrindimas

JT konvencijoje, kuria pagrįstas šis įpareigojimas, reikalaujama, kad dokumentacija būtų 
saugoma tik dvejus metus. Aiškios priežasties, kodėl visą dokumentaciją ES reikėtų saugoti 
bent trejus arba dvejus metus, nėra.

Pakeitimas 33
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkio subjektai nedelsdami praneša 
kompetentingoms institucijoms apie bet 
kokias aplinkybes, pvz., neįprastus 
užsakymus arba sandorius, susijusius su 
rinkai pateiktinomis į oficialų sąrašą 
įtrauktomis medžiagomis, jei kyla įtarimas, 
kad tokios medžiagos gali būti naudojamos 
neteisėtai narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų gamybai. Šiuo tikslu ūkio 
subjektai suteikia visą turimą informaciją, 
kad kompetentingos institucijos galėtų 

Ūkio subjektai nedelsdami praneša 
kompetentingoms institucijoms apie bet 
kokius sandorius, susijusius su rinkai 
pateiktinomis į oficialų sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis, jei kyla įtarimas, kad tokios 
medžiagos gali būti naudojamos neteisėtai 
narkotinių ar psichotropinių medžiagų 
gamybai. Šiuo tikslu ūkio subjektai 
suteikia visą turimą informaciją, kad 
kompetentingos institucijos galėtų 
patikrinti atitinkamo užsakymo ar sandorio 
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patikrinti atitinkamo užsakymo ar sandorio 
teisėtumą.

teisėtumą.

Or. pl

Pakeitimas 34
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
ūkio subjektams keliamų 2 dalyje 
nurodytos informacijos pateikimo 
reikalavimų ir sąlygų.“

3. Po konsultacijų su EDAPP Komisijai 
pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus dėl ūkio 
subjektams keliamų 2 dalyje nurodytos 
informacijos pateikimo reikalavimų ir 
sąlygų.“

Or. en

Pakeitimas 35
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ūkio subjektai pagal šį reglamentą 
tvarkomus asmens duomenis atskleidžia 
tik kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą, o ne pagal šį straipsnį.
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Pakeitimas 36
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Įterpiamas 13a straipsnis: Išbraukta.
„13a straipsnis
Duomenų bazė
Komisija sukuria Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų 
(prekursorių) duomenų bazę, kurios 
paskirtis yra tokia:
a) palengvinti informacijos perdavimą 
pagal 13 straipsnio 1 dalį, jos sintezę ir 
analizę Sąjungos lygiu ir ataskaitų 
teikimą Tarptautinei narkotinių medžiagų 
kontrolės valdybai pagal 13 straipsnio 2 
dalį;
b) sukurti ūkio subjektų ir naudotojų, 
kuriems suteikta 3 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta licencija ar išduotas 3 straipsnio 
6 dalyje nurodytas registracijos 
pažymėjimas, Europos registrą;
c) sudaryti sąlygas ūkio subjektams 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją apie savo sandorius pagal 8 
straipsnio 2 dalį teikti elektroniniu būdu, 
kaip nurodyta pagal 14 straipsnį priimtose 
įgyvendinimo priemonėse.“

Or. en

Pakeitimas 37
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13 a straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sukuria Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų 
(prekursorių) duomenų bazę, kurios 
paskirtis yra tokia:

Priėmusi deleguotuosius aktus pagal 3 
straipsnio 9 dalį Komisija įdiegia Europos 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę, 
kurios paskirtis yra tokia:

Or. de

Pakeitimas 38
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13 a straipsnio 1 b, 1 c ir 1 d dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Informacija, įskaitant asmens 
duomenis, gauta pagal šį reglamentą, 
naudojama tik laikantis teisės aktų dėl 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir 
nesaugoma ilgiau nei riekia tikslui 
pasiekti. Draudžiama tvarkyti ypatingų 
kategorijų duomenis, nurodytus 
Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje 
ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 
straipsnio 1 dalyje. Draudžiama Europos 
duomenų bazėje laikomus asmens 
duomenis sieti ir lyginti su duomenimis, 
laikomais kitiems tikslams įsteigtose 
duomenų bazėse.
1c. Duomenų subjektai informuojami apie 
duomenų tvarkymo ir saugojimo tikslus, 
tvarkomų ir saugomų duomenų 
kategorijas, duomenų valdytojo tapatybę, 
duomenų gavėjų tapatybę, jiems 
suteikiama informacija apie teisę 
susipažinti su savo asmens duomenimis, 
juos taisyti arba ištrinti, galimybę skųstis 
administracine arba teismine tvarka, taip 



PE506.184v01-00 14/18 AM\928880LT.doc

LT

pat 13b straipsnio 1 dalyje nurodytos 
priežiūros institucijos kontaktinė 
informacija.
1d. Komisija aiškiai, suprantamai ir viešai 
paskelbia išsamų pranešimą apie 
privatumo apsaugą Europos duomenų 
bazėje, atitinkančią Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 10 ir 11 straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu techniniu požiūriu pataisomas pranešimo projekto 14 pakeitimas.

Pakeitimas 39
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13 a straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija, renkama pagal šį 
reglamentą, gali būti naudojama tik kovai 
su neteisėta prekyba narkotikais ir 
narkotinių bei psichotropinių medžiagų 
pirmtakais (prekursoriais), taip pat kovos 
su susijusia nusikalstama veiklas tikslais 
ir negali būti saugoma ilgiau, nei reikia 
siekiant šių tikslų. Draudžiama tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis, nurodytus 
Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje 
ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 10 
straipsnio 1 dalyje.

Or. de

Pakeitimas 40
Hubert Pirker



AM\928880LT.doc 15/18 PE506.184v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13 a straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų subjektai informuojami apie 
duomenų tvarkymo ir saugojimo tikslus, 
tvarkomų ir saugomų duomenų 
kategorijas, duomenų valdytojo tapatybę, 
duomenų gavėjų tapatybę, jiems 
suteikiama informacija apie teisę 
susipažinti su savo asmens duomenimis, 
juos taisyti arba ištrinti, galimybę skųstis 
administracine arba teismine tvarka, taip 
pat 13b straipsnio 1 dalyje nurodytos 
priežiūros institucijos kontaktinė 
informacija.
Visa ši informacija arba jos dalis gali būti 
nepateikta, jeigu ją pateikiant būtų 
kenkiama administraciniams ar teismo 
tyrimams arba procedūroms, kliudytų 
nusikaltimų prevencijai, tyrimui, 
nustatymui arba baudžiamajam 
persekiojimui dėl šių nusikaltimų arba 
kenktų visuomenės saugai ar 
nacionaliniam saugumui.

Or. de

Pakeitimas 41
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13 b straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant Direktyvos 95/46/EC 13 
straipsnio asmens duomenys, gauti arba 
tvarkomi pagal šį reglamentą, gali būti 
naudojami tik siekiant užkirsti kelią 
neteisėtam į oficialų sąrašą įtrauktų 
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medžiagų įsigijimui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pataisomas pranešimo projekto 8 pakeitimas. Siekiant užtikrinti tinkamą 
duomenų apsaugą reikia nustatyti tikslus, kuriais informacija ir asmens duomenys gali būti 
tvarkomi pagal šį reglamentą (tikslų apribojimas). Tuo pačiu dabar pagal Duomenų 
apsaugos direktyvą nustatyta galimybė kompetentingom nacionalinėm institucijoms tinkamai 
pagrįstais atvejais ir laikantis nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių naudoti duomenis 
nusikaltimų prevencijai, tyrimui, nustatymui arba baudžiamajam persekiojimui dėl šių 
nusikaltimų (siekiant nustatyti ir sunaikinti prekybos narkotikais tinklus) turėtų išlikti.

Pakeitimas 42
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija asmens duomenis tvarko, 
įskaitant 13a straipsnyje numatytos 
Europos duomenų bazės tikslais, pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001, prižiūrint Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.“

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 43
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 10 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
13 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) Įterpiamas 13c straipsnis:
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13c straipsnis
Deleguotieji aktai
Po konsultacijų su EDAPP Komisijai 
pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
kategorijomis tų asmens duomenų, kurie 
tvarkomi Europos duomenų bazėje, 
procedūromis, pagal kurias duomenų 
subjektai gali įgyvendinti savo teises 
susipažinti su duomenimis, juos taisyti, 
ištrinti ir, atitinkamais atvejais, 
prieštarauti dėl šių duomenų tvarkymo 
veiksmų arba juos sustabdyti.

Or. en

Pakeitimas 44
Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei tinkama, taisykles, kaip 8 straipsnio 
2 dalyje nurodytą informaciją Europos 
duomenų bazei teikti elektroniniu būdu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 45
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 273/2004
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina šio reglamento 
įgyvendinimą ir veikimą iki [78 mėnesiai
nuo šio dalinio keitimo reglamento 

3. Komisija įvertina šio reglamento 
įgyvendinimą ir veikimą iki [60 mėnesių
nuo šio dalinio keitimo reglamento 
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įsigaliojimo datos].“ įsigaliojimo datos].“

Or. de

Pakeitimas 46
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas 
privalomas visas ir tiesiogiai taikomas 
visose valstybėse narėse.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Per vieną mėnesį 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos jis 
turi būti konsoliduotas su reglamentu, 
kurį jis iš dalies keičia. Šis reglamentas 
privalomas visas ir tiesiogiai taikomas 
visose valstybėse narėse.

Or. fr


