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Amendement 22
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moet een Europese databank 
inzake drugsprecursoren worden opgezet 
om de verslaglegging door de lidstaten 
over inbeslagnamen en onderschepte 
zendingen te vereenvoudigen, om een 
Europees register op te zetten van 
marktdeelnemers en gebruikers die in het 
bezit zijn van een vergunning of een 
registratie, waarmee de legitimiteit van 
commerciële transacties met 
geregistreerde stoffen gemakkelijker kan 
worden geverifieerd, en om 
marktdeelnemers in staat te stellen de 
bevoegde instanties van informatie te 
voorzien over hun legale transacties met 
geregistreerde stoffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Er moet een Europese databank inzake 
drugsprecursoren worden opgezet om de 
verslaglegging door de lidstaten over 
inbeslagnamen en onderschepte zendingen 
te vereenvoudigen, om een Europees 
register op te zetten van marktdeelnemers 
en gebruikers die in het bezit zijn van een 
vergunning of een registratie, waarmee de 
legitimiteit van commerciële transacties 
met geregistreerde stoffen gemakkelijker 

(10) Er moet een Europese databank inzake 
drugsprecursoren worden opgezet, op een 
manier die het minst ingrijpend is met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens, en rekening houdend 
met het principe van gegevensbeperking 
en met de stand van de techniek inzake 
privacybevorderende technologieën, om 
de verslaglegging door de lidstaten over 
inbeslagnamen en onderschepte zendingen 
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kan worden geverifieerd, en om 
marktdeelnemers in staat te stellen de 
bevoegde instanties van informatie te 
voorzien over hun legale transacties met 
geregistreerde stoffen.

te vereenvoudigen om een Europees 
register op te zetten van marktdeelnemers 
en gebruikers die in het bezit zijn van een 
vergunning of een registratie, waarmee de 
legitimiteit van commerciële transacties 
met geregistreerde stoffen gemakkelijker 
kan worden geverifieerd, en om 
marktdeelnemers in staat te stellen de 
bevoegde instanties van informatie te 
voorzien over hun legale transacties met 
geregistreerde stoffen.

Or. en

Amendement 24
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Verordening (EG) nr. 273/2004 
voorziet in de verwerking van gegevens. 
Deze verwerking van deze gegevens kan 
ook betrekking hebben op 
persoonsgegevens en moet dan worden 
uitgevoerd in overeenstemming met het 
recht van de Unie.

(11) Verordening (EG) nr. 273/2004 
voorziet in de verwerking van informatie, 
met inbegrip van de verwerking van
persoonsgegevens, teneinde de bevoegde 
autoriteiten in staat te stellen toezicht uit 
te oefenen op het in de handel brengen 
van drugsprecursoren en het misbruik 
van geregistreerde stoffen te voorkomen.

De verwerking van persoonsgegevens 
moet worden uitgevoerd in 
overeenstemming met het recht van de 
Unie inzake gegevensbescherming en met 
name met voorschriften in verband met 
gegevenskwaliteit, proportionaliteit van 
gegevens en doelbinding, en met de 
rechten op informatie, toegang, 
rectificatie van gegevens, wissing en 
afscherming, organisatorische en 
technische maatregelen en internationale 
doorgifte van persoonsgegevens. De 
gegevens dienen toereikend, nauwkeurig, 
ter zake dienend en niet overmatig te zijn 
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij 
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worden verzameld. Gegevens mogen niet 
langer worden verwerkt dan nodig is voor 
de doeleinden waarvoor zij werden 
verzameld en de nauwkeurigheid van de 
gegevens dient regelmatig te worden 
getoetst. Als de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten wordt 
uitgevoerd dient de gegevensverwerking te 
worden uitgevoerd onder toezicht van de 
bevoegde instanties van de lidstaten, 
voornamelijk onafhankelijke 
overheidsinstanties die door de lidstaten 
worden aangewezen. Als de verwerking 
van persoonsgegevens wordt uitgevoerd 
door de Commissie binnen het kader van 
deze verordening, dient de 
gegevensverwerking plaats te vinden 
onder toezicht van de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming.
Om de wetshandhavingsinstanties in staat 
te stellen over te gaan tot preventie, 
opsporing, onderzoek of vervolging ter 
zake van strafbare feiten inzake 
drugshandel , kan het de lidstaten worden 
toegestaan wetgevingsmaatregelen goed te 
keuren om hun bevoegde autoriteiten 
toegang te verlenen tot persoonsgegevens 
die overeenkomstig deze verordening zijn 
verwerkt voor de hierboven vermelde 
doeleinden en voor zover dit nodig, 
evenredig en aan adequate waarborgen 
onderworpen is. Aangezien deze 
verwerking een beperking vormt van het 
fundamentele recht op bescherming van 
persoonsgegevens moet ze restrictief 
worden geïnterpreteerd en in 
overeenstemming zijn met de vereisten 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens. Deze verwerking mag 
slechts geval per geval worden toegestaan 
en op voorwaarde dat de bevoegde 
wetshandhavingsinstanties goede redenen 
hebben om aan te nemen dat deze 
verwerking hen in aanzienlijke mate zal 
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helpen om strafbare feiten inzake 
drugshandel te voorkomen, op te sporen 
en te onderzoeken.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een correctie van amendement 2 van het ontwerpverslag, gekoppeld aan 
de wijziging inzake artikel 13 ter. De essentiële elementen van de verrichtingen op het gebied 
van gegevensverwerking die in deze verordening zijn opgenomen, moeten uitvoeriger worden 
gespecificeerd. Hoewel gegevensverwerking in de meeste gevallen van toepassing zal zijn op 
bedrijven of rechtspersonen, zullen natuurlijke personen in veel gevallen ook identificeerbaar 
zijn. Dit amendement houdt rekening met aanbevelingen die zijn gedaan door de EDPS.

Amendement 25
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Teneinde de doelstellingen van 
Verordening (EG) nr. 273/2004 te 
verwezenlijken, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen, 
teneinde de voorschriften en voorwaarden 
voor het verlenen van de vergunning en 
registratie, het verkrijgen en gebruiken van 
afnemersverklaringen, de documentatie en 
etikettering van mengsels, het verstrekken 
van informatie door marktdeelnemers over 
transacties met geregistreerde stoffen, en 
het opnemen van een lijst van 
marktdeelnemers en gebruikers die een 
vergunning of registratie hebben 
verkregen in het Europese register, en 
teneinde de bijlagen te wijzigen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau.

(15) Teneinde de doelstellingen van 
Verordening (EG) nr. 273/2004 te 
verwezenlijken, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen, 
teneinde de voorschriften en voorwaarden 
voor het verlenen van de vergunning en 
registratie, het verkrijgen en gebruiken van 
afnemersverklaringen, de documentatie en 
etikettering van mengsels, het verstrekken 
van informatie door marktdeelnemers over 
transacties met geregistreerde stoffen, en 
teneinde de bijlagen te wijzigen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau.
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Or. en

Amendement 26
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De onderzoeksprocedure moet worden 
gevolgd voor de vaststelling van de 
uitvoeringshandelingen teneinde in detail 
vast te stellen op welke wijze de 
afnemersverklaringen langs elektronische 
weg moet worden verstrekt en in detail 
vast te stellen op welke wijze de informatie 
over transacties van de marktdeelnemers 
met geregistreerde stoffen bij een 
Europese databank moet worden 
ingediend.

(18) De onderzoeksprocedure moet worden 
gevolgd voor de vaststelling van de 
uitvoeringshandelingen teneinde in detail 
vast te stellen op welke wijze de 
afnemersverklaringen langs elektronische 
weg moet worden verstrekt.

Or. en

Amendement 27
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) "gebruiker": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die een geregistreerde stof in 
bezit houdt en zich bezighoudt met de 
verwerking, formulering, consumptie, 
opslag, bewaring, behandeling, 
overbrenging in recipiënten, overbrenging 
van de ene recipiënt naar de andere, 
vermenging, omzetting of enig ander 
gebruik van geregistreerde stoffen.".

h) "h) "gebruiker": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die geen marktdeelnemer is 
en die een geregistreerde stof in bezit 
houdt en zich bezighoudt met de 
verwerking, formulering, consumptie, 
opslag, bewaring, behandeling, 
overbrenging in recipiënten, overbrenging 
van de ene recipiënt naar de andere, 
vermenging, omzetting of enig ander 
gebruik van geregistreerde stoffen.".
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Or. de

Motivering

Uit het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Amendement 28
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter f
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 3 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De bevoegde autoriteiten voeren 
marktdeelnemers en gebruikers die een 
vergunning zoals bedoeld in lid 2 of een 
registratie zoals bedoeld in lid 6 hebben 
verkregen, in in een door de Commissie 
overeenkomstig artikel 13 bis te 
ontwikkelen Europese databank inzake 
drugsprecursoren.

Schrappen

Or. en

Amendement 29
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter f
Verordening ((EG) nr. 273/2004 
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot:

9. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met de EDPS, overeenkomstig artikel 
15 bis gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot:

Or. en



AM\928880NL.doc 9/19 PE506.184v01-00

NL

Amendement 30
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter f
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 3 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot:

9. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot:

a) de voorschriften en voorwaarden voor 
het verlenen van de vergunning zoals 
bedoeld in lid 2;

a) de voorschriften en voorwaarden voor 
het verlenen van de vergunning zoals 
bedoeld in lid 2 en de te verschaffen 
categorieën gegevens, waaronder 
persoonsgegevens;

b) de voorschriften en voorwaarden voor 
het verlenen van de registratie zoals 
bedoeld in lid 6.

b) de voorschriften en voorwaarden voor 
het verlenen van de registratie zoals 
bedoeld in lid 6 en de te verschaffen 
categorieën gegevens, waaronder 
persoonsgegevens; alsmede

c) de voorschriften en voorwaarden voor 
het opnemen in een Europese databank 
inzake drugsprecursoren, zoals bedoeld in 
lid 8, van marktdeelnemers en gebruikers 
die een vergunning of registratie hebben 
verkregen.".

c) de voorschriften en voorwaarden voor 
het opnemen in een Europese databank 
inzake drugsprecursoren, zoals bedoeld in 
lid 8, van marktdeelnemers en gebruikers 
die een vergunning of registratie hebben 
verkregen.

c bis) De categorieën persoonsgegevens 
waarnaar wordt verwezen onder a) en b) 
van de eerste alinea mogen geen gevoelige 
informatie bevatten in de zin van artikel 8, 
lid 1, van Richtlijn 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een technische correctie van amendement 6 van het ontwerpverslag.
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Amendement 31
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter f
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 3 – lid 9 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de voorschriften en voorwaarden voor 
het opnemen in een Europese databank 
inzake drugsprecursoren, zoals bedoeld in 
lid 8, van marktdeelnemers en gebruikers 
die een vergunning of registratie hebben 
verkregen.".

Schrappen

Or. en

Amendement 32
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening ((EG) nr. 273/2004
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) In artikel 5 komt lid 5 als volgt te 
luiden:
"5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde 
documenten worden bewaard gedurende 
twee jaar vanaf het einde van het 
kalenderjaar waarin de in lid 1 bedoelde 
transactie plaatsvond en moeten op 
verzoek snel beschikbaar zijn voor 
inspectie door de bevoegde instanties."

Or. en

Motivering

Het VN-verdrag waarop deze verplichting is gebaseerd, stelt dat de documentatie gedurende 
een periode van slechts twee jaar bewaard moet blijven. Er is geen duidelijke reden waarom 
alle documentatie in de EU minimaal drie of twee jaar zou moeten worden bewaard.
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Amendement 33
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening ((EG) nr. 273/2004
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De marktdeelnemers stellen de bevoegde 
instanties onverwijld in kennis van elk 
voorval, zoals ongewone orders voor of
transacties met geregistreerde stoffen, dat
erop kan wijzen dat deze in de handel te 
brengen stoffen wellicht worden misbruikt 
om verdovende middelen of psychotrope 
stoffen op illegale wijze te vervaardigen. 
Daartoe verstrekken de marktdeelnemers 
alle beschikbare informatie aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten de 
legitimiteit van de desbetreffende order of 
transactie kunnen verifiëren.

1. De marktdeelnemers stellen de bevoegde 
instanties onverwijld in kennis van elke
transactie met geregistreerde stoffen, die
erop kan wijzen dat deze in de handel te 
brengen stoffen wellicht worden misbruikt 
om verdovende middelen of psychotrope 
stoffen op illegale wijze te vervaardigen.
Daartoe verstrekken de marktdeelnemers 
alle beschikbare informatie aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten de 
legitimiteit van de desbetreffende order of 
transactie kunnen verifiëren.

Or. pl

Amendement 34
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening ((EG) nr. 273/2004
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de voorschriften en voorwaarden voor 
marktdeelnemers voor het leveren van de 
in lid 2 bedoelde informatie.".

3. De Commissie is bevoegd, na overleg 
met de EDPS, overeenkomstig 
artikel 15 bis gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
voorschriften en voorwaarden voor 
marktdeelnemers voor het leveren van de 
in lid 2 bedoelde informatie.

Or. en
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Amendement 35
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening ((EG) nr. 273/2004
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Marktdeelnemers mogen de 
krachtens deze verordening verwerkte 
persoonsgegevens niet openbaar maken 
aan andere gegevensontvangers dan de 
bevoegde instanties.

Or. en

Motivering

"krachtens deze verordening " in plaats van "krachtens dit artikel"

Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening ((EG) nr. 273/2004
Artikel 13 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9) Het volgende artikel 13 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 13 bis
Databank
De Commissie ontwikkelt een Europese 
databank inzake drugsprecursoren die de 
volgende functies heeft:
a) de informatieverstrekking 
overeenkomstig artikel 13, lid 1, de 
synthese en analyse daarvan op het 
niveau van de Unie, en de verslaglegging 
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aan het Internationaal Comité van 
toezicht op verdovende middelen 
overeenkomstig artikel 13, lid 2, 
vergemakkelijken;
b) een Europees register opzetten van 
marktdeelnemers en gebruikers aan wie 
een vergunning is verleend 
overeenkomstig artikel 3, lid 2, of een 
registratie overeenkomstig artikel 3, lid 6;
c) marktdeelnemers in staat stellen de 
bevoegde instanties overeenkomstig 
artikel 8, lid 2, informatie te verstrekken 
over hun transacties, in elektronische 
vorm, zoals nader omschreven in uit 
hoofde van artikel 14 vastgestelde 
uitvoeringsmaatregelen.".

Or. en

Amendement 37
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 13 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ontwikkelt een Europese 
databank inzake drugsprecursoren die de 
volgende functies heeft:

Na goedkeuring van de gedelegeerde 
handelingen zoals bedoeld in artikel 3, lid 
9, richt de Commissie een Europese 
databank inzake drugsprecursoren op die 
de volgende functies heeft:

Or. de

Amendement 38
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
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Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 13 bis – leden 1 ter, 1 quater en 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Informatie die uit hoofde van deze 
verordening wordt verkregen, met 
inbegrip van persoonsgegevens, wordt 
gebruikt overeenkomstig de toepasselijke 
wetgeving inzake persoonsgegevens en 
mag niet langer bewaard worden dan 
nodig is voor het doel ervan.
Verwerkingen die bijzondere categorieën 
gegevens betreffen zoals bedoeld in artikel 
8, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG en artikel 
10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
45/2001, zijn verboden. Koppelingen of 
correlaties van persoonsgegevens uit de 
Europese databank met andere 
databanken, met welke doelen dan ook, 
zijn verboden.
1 quater. De betrokkene krijgt informatie 
over de doelen van de verwerking en 
opslag van gegevens, de categorieën 
gegevens die worden verwerkt en 
bewaard, de identiteit van de 
verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking en de identiteit van 
de ontvangers van de gegevens. De 
betrokkene wordt tevens op de hoogte 
gesteld van zijn recht op toegang, 
rectificatie en wissing van de 
persoonsgegevens die hem aangaan, van 
de administratieve en juridische 
rechtsmiddelen die beschikbaar zijn en 
van de contactgegevens van de 
toezichthoudende instantie zoals bedoeld 
in artikel 13 ter. lid 1.
1 quinquies. De Commissie stelt een op 
een duidelijke en begrijpelijke manier 
opgestelde, uitvoerige privacyverklaring 
inzake de Europese databank beschikbaar 
voor het grote publiek, in 
overeenstemming met artikel 10 en 11 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is een technische correctie van amendement 14 van het ontwerpverslag.

Amendement 39
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 13 bis – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie die uit hoofde van deze 
verordening wordt verkregen mag alleen 
worden gebruikt voor de bestrijding van 
de illegale handel in drugs en 
drugsprecursoren en daarmee verbonden 
criminele activiteiten en mag niet langer 
bewaard worden dan nodig is voor dat 
doel. Verwerkingen die bijzondere 
categorieën gegevens betreffen zoals 
bedoeld in artikel 8, lid 1, van Richtlijn 
95/46/EG en artikel 10, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 zijn 
verboden.

Or. de

Amendement 40
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 13 bis – alinea 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokkene krijgt informatie over de 
doelen van de verwerking en opslag van 
gegevens, de categorieën gegevens die 
worden verwerkt en bewaard, de identiteit 
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van de verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking en de identiteit van 
de ontvangers van de gegevens. De 
betrokkene wordt tevens op de hoogte 
gesteld van zijn recht op toegang tot en 
rectificatie en wissing van 
persoonsgegevens, van de administratieve 
en juridische rechtsmiddelen die 
beschikbaar zijn en van de 
contactgegevens van de toezichthoudende 
instantie zoals bedoeld in artikel 13 ter. lid 
1.
Bepaalde of alle informatie kan worden 
geweigerd indien dit administratieve of 
gerechtelijke onderzoeken of procedures 
in het gedrang zou brengen, de preventie, 
onderzoek, opsporing en vervolging van 
strafbare feiten zou belemmeren of de 
openbare of nationale veiligheid in gevaar 
zou brengen.

Or. de

Amendement 41
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 13 ter – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd artikel 13 van 
Richtlijn 95/46/EG mogen 
persoonsgegevens die uit hoofde van deze 
verordening zijn verkregen of verwerkt, 
alleen worden gebruikt om misbruik van 
geregistreerde stoffen te voorkomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een technische correctie van amendement 8 van het ontwerpverslag. Om 
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adequate gegevensbescherming te garanderen, is het van belang het doel vast te stellen 
waarvoor de persoonsgegevens krachtens deze verordening worden verwerkt (doelbinding).
Tegelijk moet de mogelijkheid worden gehandhaafd die de nationale bevoegde autoriteiten 
momenteel krachtens de richtlijn gegevensbescherming hebben om, in naar behoren 
gemotiveerde omstandigheden en overeenkomstig de nationale regels inzake 
gegevensbescherming, gebruik te maken van de verstrekte gegevens voor de preventie, 
onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten om drugshandelnetwerken op te 
sporen en op te rollen).

Amendement 42
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 13 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
door de Commissie, onder meer voor de 
Europese databank zoals bedoeld in 
artikel 13 bis, geschiedt in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 45/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad en onder het toezicht van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming.".

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis) Het volgende artikel 13 quater 
wordt ingevoegd:
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"Artikel 13 quater
Gedelegeerde handelingen
De Commissie is bevoegd, na overleg met 
de EDPS, gedelegeerde handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 15 bis 
met betrekking tot de categorieën 
persoonsgegevens die verwerkt mogen 
worden ten behoeve van de Europese 
databank en de procedure op basis 
waarvan de betrokkenen hun recht op 
toegang, rectificatie, wissing en, indien 
van toepassing, bezwaar en afscherming 
van gegevens kunnen uitoefenen."

Or. en

Amendement 44
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 14 – lid1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regels voor de wijze waarop de in 
artikel 8, lid 2, bedoelde informatie langs 
elektronische weg aan een Europese 
databank kan worden verstrekt, waar 
zulks passend is.

Schrappen

Or. en

Amendement 45
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 273/2004
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie beoordeelt uiterlijk op 3. De Commissie beoordeelt uiterlijk op 
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[78 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] de uitvoering en 
goede werking van deze verordening.".

[60 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] de uitvoering en 
goede werking van deze verordening.".

Or. de

Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Deze verordening is 
verbindend in al haar onderdelen en is 
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. Ze wordt binnen een 
maand na de inwerkingtreding ervan 
geconsolideerd met de verordening die 
wordt gewijzigd. Deze verordening is 
verbindend in al haar onderdelen en is 
rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Or. fr


