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Grozījums Nr. 22
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Būtu jāizveido narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāze, lai 
vienkāršotu dalībvalstu ziņošanu par 
konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem, 
lai izveidotu Eiropas reģistru uzņēmējiem 
un lietotājiem, kam ir licence vai kas ir 
reģistrēti, tādējādi vienkāršojot ar 
klasificētām vielām saistītu komerciālu 
darījumu likumības pārbaudi, un lai ļautu 
uzņēmējiem sniegt kompetentajām 
iestādēm informāciju par saviem 
likumīgajiem darījumiem saistībā ar 
klasificētajām vielām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Būtu jāizveido narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāze, lai 
vienkāršotu dalībvalstu ziņošanu par 
konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem, 
lai izveidotu Eiropas reģistru uzņēmējiem 
un lietotājiem, kam ir licence vai kas ir 
reģistrēti, tādējādi vienkāršojot ar 
klasificētām vielām saistītu komerciālu 
darījumu likumības pārbaudi, un lai ļautu 
uzņēmējiem sniegt kompetentajām 
iestādēm informāciju par saviem 
likumīgajiem darījumiem saistībā ar 

(10) Būtu jāizveido narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāze, lai 
vienkāršotu dalībvalstu ziņošanu par 
konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem,
personas datu apstrādei esot pēc iespējas 
ierobežotai, ņemot vērā datu ierobežojuma 
principu un jaunākos sasniegumus 
privātuma aizsardzību veicinošu 
tehnoloģiju jomā, lai izveidotu Eiropas 
reģistru uzņēmējiem un lietotājiem, kam ir 
licence vai kas ir reģistrēti, tādējādi 
vienkāršojot ar klasificētām vielām saistītu 
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klasificētajām vielām. komerciālu darījumu likumības pārbaudi, 
un lai ļautu uzņēmējiem sniegt 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
saviem likumīgajiem darījumiem saistībā 
ar klasificētajām vielām.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulā (EK) Nr. 273/2004 paredzēta 
datu apstrāde. Šāda datu apstrāde var 
ietvert arī personas datus, un tajā būtu 
jāievēro Savienības tiesību normas.

(11) Regulā (EK) Nr. 273/2004 paredzēta 
informācijas apstrāde, tostarp personas
datu apstrāde, kuras mērķis ir ļaut 
kompetentajām iestādēm uzraudzīt 
narkotisko vielu prekursoru laišanu tirgū
un novērst klasificētu vielu novirzīšanu.
Personas datu apstrādē būtu jāievēro 
Savienības tiesību normas par datu 
aizsardzību un jo īpaši prasības par datu 
kvalitāti, samērīgumu, ierobežojumiem 
atbilstīgi to mērķim un tiesībām uz 
informāciju, piekļuvi, datu labošanu, 
dzēšanu un bloķēšanu, organizatoriskiem 
un tehniskiem pasākumiem un personas 
datu starptautisku pārsūtīšanu. Datiem 
vajadzētu būt atbilstīgiem, precīziem, 
būtiskiem un ne pārmērīgiem attiecībā 
pret nolūku, kādā tie savākti. Tos 
nevajadzētu apstrādāt ilgāk nekā 
nepieciešams saistībā ar mērķi, kuram tie 
ir apkopoti, un to precizitāte būtu regulāri 
jāpārskata. Personas datu apstrāde 
dalībvalstīs būtu jāveic dalībvalstu 
kompetento iestāžu uzraudzībā, jo īpaši 
dalībvalstu izraudzītu neatkarīgu publiskā 
sektora iestāžu uzraudzībā. Personas datu 
apstrādei, ko veic Komisija saskaņā ar šo 
regulu, būtu jānotiek arī Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja pārraudzībā.



AM\928880LV.doc 5/17 PE506.184v01-00

LV

Lai tiesībaizsardzības iestādes varētu 
atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar 
narkotiku tirdzniecību, tos novērst, 
izmeklēt vai saukt par tiem pie atbildības, 
dalībvalstīm var atļaut pieņemt 
likumdošanas pasākumus ar mērķi 
iepriekšminētajos nolūkos nodrošināt 
tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi 
personas datiem, kas apstrādāti saskaņā 
ar šo regulu, ciktāl šāda piekļuve ir 
nepieciešama, samērīga un pakļauta 
īpašiem drošības pasākumiem. Tā kā šī 
apstrāde ierobežo pamattiesības uz 
personas datu aizsardzību, to vajadzētu 
interpretēt ierobežojoši un saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
noteikumiem. Šai apstrādei vajadzētu 
notikt tikai, izskatot katru gadījumu 
atsevišķi, un ar nosacījumu, ka 
kompetentajām tiesībaizsardzības 
iestādēm ir pietiekams pamats uzskatīt, ka 
šī apstrāde būtiski palīdzēs novērst, atklāt 
vai izmeklēt noziedzīgus nodarījumus 
saistībā ar narkotiku tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ziņojuma projekta 2. grozījuma labojums saistībā ar 13.b pantā ierosināto 
izmaiņu. Ir svarīgi precizēt datu apstrādes galvenos elementus, uz kuriem attiecas šī regula. 
Lai gan lielākā daļa datu apstrādes attieksies uz uzņēmumiem vai juridiskām personām, 
daudzos gadījumos tiks identificētas arī fiziskas personas. Šajā grozījumā ir ņemti vērā 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi.

Grozījums Nr. 25
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai sasniegtu Regulas (EK) 
Nr. 273/2004 mērķus, Komisijai būtu 

(15) Lai sasniegtu Regulas (EK) 
Nr. 273/2004 mērķus, Komisijai būtu 
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jāpiešķir pilnvaras, lai tā varētu pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu ar mērķi 
noteikt prasības un nosacījumus attiecībā 
uz licences piešķiršanu vai reģistrācijas 
veikšanu, klientu deklarāciju saņemšanu un 
izmantošanu, maisījumu dokumentēšanu 
un marķēšanu, informāciju, ko sniedz 
uzņēmēji par darījumiem saistībā ar 
klasificētajām vielām, licenci saņēmušo 
uzņēmēju un lietotāju iekļaušanu 
sarakstā vai reģistrāciju Eiropas reģistrā, 
un grozīt pielikumus. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 
ekspertiem.

jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz prasību un 
nosacījumu noteikšanu par licences 
piešķiršanu vai reģistrācijas veikšanu, 
klientu deklarāciju saņemšanu un 
izmantošanu, maisījumu dokumentēšanu 
un marķēšanu, informāciju, ko sniedz 
uzņēmēji par darījumiem saistībā ar 
klasificētajām vielām, un grozīt 
pielikumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar 
ekspertiem.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Īstenošanas aktu pieņemšanai būtu 
jāizmanto pārbaudes procedūra, lai sīki 
izstrādātu noteikumus par to, kā būtu 
jāsniedz klientu deklarācijas elektroniskā 
formā un kādā veidā uzņēmēji Eiropas 
datubāzei sniedz informāciju par 
darījumiem ar klasificētajām vielām.

(18) Īstenošanas aktu pieņemšanai būtu 
jāizmanto pārbaudes procedūra, lai sīki 
izstrādātu noteikumus par to, kā būtu 
jāsniedz klientu deklarācijas elektroniskā 
formā.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
2. pants – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) “lietotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kuras īpašumā ir 
klasificētā viela un kura pārstrādā, izmanto 
preparātu izgatavošanā, patērē, uzglabā, 
tur, apstrādā, iepilda konteineros, pārvieto 
no viena konteinera citā, izmanto 
maisījumu izgatavošanā, pārveido vai 
jebkādā citā veidā izmanto klasificētās 
vielas.

(h) “lietotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kura nav likumīgs 
uzņēmējs un kuras īpašumā ir klasificētā 
viela, un kura pārstrādā, izmanto preparātu 
izgatavošanā, patērē, uzglabā, tur, apstrādā, 
iepilda konteineros, pārvieto no viena 
konteinera citā, izmanto maisījumu 
izgatavošanā, pārveido vai jebkādā citā 
veidā izmanto klasificētās vielas.

Or. de

Pamatojums

No Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma.

Grozījums Nr. 28
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kompetentās iestādes iekļauj 
uzņēmējus un lietotājus, kas ir saņēmuši 
2. punktā minēto licenci vai veikuši 
6. punktā minēto reģistrāciju, narkotisko 
vielu prekursoru Eiropas datubāzē, kuru 
izveido Komisija saskaņā ar 13.a pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 273/2004 
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Saskaņā ar 15.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz:

9. Saskaņā ar 15.a pantu Komisija pēc 
apspriešanās ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

Or. en

Grozījums Nr. 30
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Saskaņā ar 15.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz:

9. Saskaņā ar 15.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz:

(a) prasībām un nosacījumiem 2. punktā 
minētās licences piešķiršanai;

(a) prasībām un nosacījumiem 2. punktā 
minētās licences piešķiršanai un 
sniedzamo datu, tostarp personas datu, 
kategorijām;

(b) prasībām un nosacījumiem 6. punktā 
minētās reģistrācijas veikšanai;

(b) prasībām un nosacījumiem 6. punktā 
minētās reģistrācijas veikšanai un 
sniedzamo datu, tostarp personas datu, 
kategorijām un

(c) prasībām un nosacījumiem uzņēmēju 
un lietotāju, kas saņēmuši licenci, 
iekļaušanai sarakstā vai reģistrācijai 
8. punktā minētajā narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāzē.

(c) prasībām un nosacījumiem uzņēmēju 
un lietotāju, kas saņēmuši licenci, 
iekļaušanai sarakstā vai reģistrācijai 
8. punktā minētajā narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāzē.

(ca) Šā panta pirmās daļas a) un 
b) apakšpunktā minētajās personas datu 
kategorijās neiekļauj konfidenciālus datus 
Direktīvas 95/46/EK 8. panta 1. punkta 
nozīmē.



AM\928880LV.doc 9/17 PE506.184v01-00

LV

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ziņojuma projekta 6. grozījuma tehnisks labojums.

Grozījums Nr. 31
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
3. pants – 9. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) prasībām un nosacījumiem uzņēmēju 
un lietotāju, kas saņēmuši licenci, 
iekļaušanai sarakstā vai reģistrācijai 
8. punktā minētajā narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāzē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr.°273/2004
5. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Regulas 5. panta 5. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:
„5. Šā panta 1.– 4. punktā minēto 
dokumentāciju un reģistrus uzglabā divus 
gadus pēc tā kalendārā gada beigām, kurā 
ir noticis 1. punktā minētais darījums, un 
pēc pieprasījuma tiem tūlīt ir jābūt 
pieejamiem kompetento iestāžu 
pārbaudei.”
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Or. en

Pamatojums

ANO konvencija, uz kuru pamatojas šis pienākums, pieprasa dokumentāciju glabāt tikai divus 
gadus. Nav skaidri pamatots, kādēļ ES visa dokumentācija būtu jāglabā vismaz trīs vai divus 
gadus.

Grozījums Nr. 33
Zbigniew Ziobro

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts 
Regula (EK) Nr.°273/2004
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmēji tūlīt informē kompetentās 
iestādes par visiem apstākļiem, piemēram, 
neparastiem pasūtījumiem vai
darījumiem, kas saistīti ar klasificētām 
vielām, kuras paredzēts laist tirgū, kas liek 
domāt, ka šādas vielas var tikt novirzītas 
narkotisko vai psihotropo vielu 
nelikumīgai izgatavošanai. Šim nolūkam 
uzņēmēji sniedz visu pieejamo informāciju, 
kas kompetentajām iestādēm ļauj pārbaudīt 
attiecīgā pasūtījuma vai darījuma likumību.

Uzņēmēji tūlīt informē kompetentās 
iestādes par visiem darījumiem, kas saistīti 
ar klasificētām vielām, kuras paredzēts 
laist tirgū, kas liek domāt, ka šādas vielas 
var tikt novirzītas narkotisko vai 
psihotropo vielu nelikumīgai 
izgatavošanai. Šim nolūkam uzņēmēji 
sniedz visu pieejamo informāciju, kas 
kompetentajām iestādēm ļauj pārbaudīt 
attiecīgā pasūtījuma vai darījuma likumību.

Or. pl

Grozījums Nr. 34
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°273/2004
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz 
prasībām un nosacījumiem, kas 
piemērojami 2. pantā minētajai 

3. Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 15.a pantu attiecībā uz prasībām un 
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informācijas sniegšanai. nosacījumiem, kas piemērojami 2. pantā 
minētajai informācijas sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr.°273/2004
8. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Uzņēmēji saskaņā ar šo regulu 
apstrādātos personas datus atklāj vienīgi 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Drīzāk „saskaņā ar šo regulu” nekā „saskaņā ar šo pantu”.

Grozījums Nr. 36
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr.°273/2004
13.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) regulā iekļauj šādu 13.a pantu: svītrots
“13.a pants
Datubāze
Komisija izveido narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāzi, un tās 
uzdevumi ir šādi:
(a) vienkāršot 13. panta 1. punktā 
paredzēto informācijas paziņošanu, tās 
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apkopošanu un izvērtēšanu Savienības 
mērogā un 13. panta 2. punktā paredzēto 
pārskata sniegšanu Starptautiskajai 
Narkotiku kontroles padomei;
(b) izveidot Eiropas reģistru ar 
uzņēmējiem un lietotājiem, kuri ir 
saņēmuši licenci atbilstoši 3. panta 
2. punktam vai veikuši reģistrāciju 
atbilstoši 3. panta 6. punktam;
(c) ļaut uzņēmējiem sniegt kompetentajām 
iestādēm informāciju par to darījumiem 
atbilstoši 8. panta 2. punktam elektroniskā 
veidā, kā norādīts īstenošanas pasākumos, 
kas pieņemti saskaņā ar 14. pantu.”;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
13.a pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija izveido narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāzi, un tās 
uzdevumi ir šādi:

Pēc 3. panta 9. punktā minēto deleģēto 
aktu pieņemšanas Komisija izveido 
narkotisko vielu prekursoru Eiropas 
datubāzi, un tās uzdevumi ir šādi:

Or. de

Grozījums Nr. 38
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
13.a pants – 1.b, 1.c un 1.d daļa (jaunas)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo 
regulu, tostarp personas datus, izmanto 
saskaņā ar piemērojamajiem tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
neglabā ilgāk kā šim nolūkam 
nepieciešams. Ir aizliegts apstrādāt īpašo 
datu kategorijas, kas minētas 
Direktīvas 95/46/EK 8. panta 1. punktā un 
Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta 
1. punktā. Eiropas datubāzē iekļauto 
personas datu savstarpēja saistīšana vai 
korelācija ar citām datubāzēm atšķirīgos 
nolūkos ir aizliegta.
1.c Datu subjektam sniedz informāciju 
par datu apstrādes mērķiem un datu 
saglabāšanu, apstrādāto un saglabāto 
datu kategorijām, datu kontrolētāja 
identitāti, datu saņēmēju identitāti, 
informāciju par tiesībām piekļūt datu 
subjekta personas datiem, tos labot vai 
dzēst, pieejamajiem administratīvajiem un 
tiesiskajiem aizsardzības līdzekļiem un 
13.b panta 1. punktā minētās uzraudzības 
iestādes kontaktinformāciju.
1.d Komisija skaidri un saprotami dara 
publiski pieejamu visaptverošu privātuma 
paziņojumu par Eiropas datubāzi saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 45/2201 10. un 
11. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ziņojuma projekta 14. grozījuma tehnisks labojums.

Grozījums Nr. 39
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
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Regula (EK) Nr. 273/2004
13.a pants – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo 
regulu, drīkst izmantot tikai nelegālas 
narkotiku un narkotisko vielu prekursoru 
tirdzniecības un ar to saistītu kriminālu 
darbību apkarošanas nolūkos un to 
nedrīkst saglabāt ilgāk kā šiem mērķiem 
nepieciešams. Ir aizliegts apstrādāt īpašo 
datu kategorijas, kas minētas Direktīvas 
95/46/EK 8. panta 1. punktā un Regulas 
(EK) Nr. 45/2001 10. panta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
13.a pants – 1.b daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Datu subjektam sniedz informāciju par 
datu apstrādes mērķiem un datu 
saglabāšanu, apstrādāto un saglabāto 
datu kategorijām, datu kontrolētāja 
identitāti, datu saņēmēju identitāti, 
informāciju par tiesībām piekļūt datu 
subjekta personas datiem, tos labot vai 
dzēst, pieejamajiem administratīvajiem un 
tiesiskajiem aizsardzības līdzekļiem un 
13.b panta 1. punktā minētās uzraudzības 
iestādes kontaktinformāciju.
Daļu šīs informācijas vai to visu var 
nesniegt, ja tā kaitētu administratīvām vai 
tiesiskām izmeklēšanām vai procedūrām, 
kavētu noziedzīgu nodarījumu novēršanu, 
izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu par 
tiem pie atbildības vai apdraudētu 
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sabiedrības vai valsts drošību.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Anna Hedh

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
13.b pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot Direktīvas 95/46/EK 
13. pantu, saskaņā ar šo regulu iegūtos 
vai apstrādātos personas datus izmanto 
vienīgi nolūkā novērst klasificētu vielu 
novirzīšanu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ziņojuma projekta 8. grozījuma labojums. Lai nodrošinātu pienācīgu datu 
aizsardzību, ir svarīgi noteikt mērķi personas datu apstrādei saskaņā ar šo regulu (mērķa 
ierobežojums). Tai pašā laikā vajadzētu saglabāt iespēju, kas patlaban pieejama saskaņā ar 
Datu aizsardzības direktīvu, valstu kompetentajām iestādēm pienācīgi pamatotos gadījumos 
un atbilstīgi valsts datu aizsardzības noteikumiem izmantot sniegtos datus noziedzīgu 
nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai vai saukšanai par tiem pie atbildības (lai atklātu un 
likvidētu narkotisko vielu tirdzniecības tīklus).

Grozījums Nr. 42
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
13.b pants – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija personas datu apstrādi, 
tostarp saistībā ar 13.a punktā minēto 

svītrots
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Eiropas datubāzi, veic saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 un Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāja uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
1. pants – 10.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 273/2004
13.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Regulā iekļauj šādu 13.c pantu:
„13.c pants
Deleģētie akti
Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāju tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz 
Eiropas datubāzes mērķiem apstrādājamo 
personas datu kategorijām, kārtību, kādā 
datu subjekti var īstenot tiesības attiecībā 
uz piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu 
un, ja vajadzīgs, iebilšanu pret tiem un 
bloķēšanu.” 

Or. en

Grozījums Nr. 44
Kyriacos Triantaphyllides

Regulas priekšlikums
1. pants – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
14. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) attiecīgā gadījumā noteikumus par to, 
kā Eiropas datubāzei elektroniskā formā 
sniedzama 8. panta 2. punktā minētā 
informācija.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 45
Hubert Pirker

Regulas priekšlikums
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 273/2004
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija izvērtē šīs regulas īstenošanu 
un darbību [78 mēnešus pēc šīs grozījumu 
regulas stāšanās spēkā].”;

(3) Komisija izvērtē šīs regulas īstenošanu 
un darbību [60 mēnešus pēc šīs grozījumu 
regulas stāšanās spēkā].”;

Or. de

Grozījums Nr. 46
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek 
saistības kopumā un ir tieši piemērojama 
visās dalībvalstīs.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā 
pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Regulu viena mēneša 
laikā pēc tās stāšanās spēkā konsolidē ar 
tās grozīto regulu. Šī regula uzliek 
saistības kopumā un ir tieši piemērojama 
visās dalībvalstīs.

Or. fr


