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Poprawka 22
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy utworzyć europejską bazę 
danych o prekursorach narkotykowych, 
której celem będzie: ułatwienie państwom 
członkowskim zgłaszania konfiskat i 
zatrzymanych wysyłek, stworzenie 
europejskiego rejestru podmiotów 
gospodarczych i użytkowników 
posiadających zezwolenie lub 
zarejestrowanych, co ułatwi weryfikację 
legalności transakcji handlowych z 
udziałem substancji sklasyfikowanych 
oraz umożliwienie przedsiębiorstwom 
podawania właściwym organom 
informacji o ich legalnych transakcjach z 
udziałem substancji sklasyfikowanych.

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy utworzyć europejską bazę 
danych o prekursorach narkotykowych, 
której celem będzie: ułatwienie państwom 
członkowskim zgłaszania konfiskat i 
zatrzymanych wysyłek, stworzenie 
europejskiego rejestru podmiotów 
gospodarczych i użytkowników 
posiadających zezwolenie lub 
zarejestrowanych, co ułatwi weryfikację 
legalności transakcji handlowych z 
udziałem substancji sklasyfikowanych oraz 

(10) Należy utworzyć europejską bazę 
danych o prekursorach narkotykowych, 
której celem będzie: ułatwienie państwom 
członkowskim zgłaszania konfiskat i 
zatrzymanych wysyłek w jak najmniej 
uciążliwy sposób, jeśli chodzi o 
przetwarzanie danych osobowych, z 
uwzględnieniem zasady ograniczania 
dostępności danych i nowoczesnych 
technologii ochrony prywatności, 
stworzenie europejskiego rejestru 
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umożliwienie przedsiębiorstwom 
podawania właściwym organom informacji 
o ich legalnych transakcjach z udziałem 
substancji sklasyfikowanych.

podmiotów gospodarczych i 
użytkowników posiadających zezwolenie 
lub zarejestrowanych, co ułatwi 
weryfikację legalności transakcji 
handlowych z udziałem substancji 
sklasyfikowanych oraz umożliwienie 
przedsiębiorstwom podawania właściwym 
organom informacji o ich legalnych 
transakcjach z udziałem substancji 
sklasyfikowanych.

Or. en

Poprawka 24
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 273/2004 
przewiduje się przetwarzanie danych. 
Takie przetwarzanie danych może również 
obejmować dane osobowe, a zatem 
powinno być przeprowadzane zgodnie z 
prawem unijnym.

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 273/2004 
przewiduje się przetwarzanie informacji, w 
tym przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby umożliwienia właściwym 
organom monitorowania wprowadzania 
do obrotu prekursorów narkotykowych 
oraz zapobiegania pozyskiwaniu 
substancji sklasyfikowanych.
Takie przetwarzanie danych osobowych
powinno być przeprowadzane zgodnie z 
prawem unijnym dotyczącym ochrony 
danych, a zwłaszcza z wymogami 
związanymi z jakością danych, 
proporcjonalnością, zasadą celowości 
oraz z prawami do informacji, dostępu do 
danych, poprawiania danych, ich 
usuwania i blokowania, a także ze 
środkami organizacyjnymi i technicznymi 
oraz międzynarodowym przekazywaniem 
danych osobowych. Dane powinny być 
prawidłowe, dokładne i właściwe oraz nie 
powinny wykraczać poza zakres 
odpowiadający celowi, dla którego są 
zbierane. Dane nie powinny być 
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przetwarzane przez okres dłuższy niż jest 
to konieczne do osiągnięcia celu, w jakim 
są gromadzone, a ich dokładność powinna 
być regularnie poddawana przeglądowi.
Przetwarzanie danych osobowych 
powinno być przeprowadzane pod 
nadzorem właściwych organów państw 
członkowskich, a zwłaszcza niezależnych 
organów władzy publicznej wyznaczonych 
przez państwa członkowskie w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych 
prowadzonego w państwach 
członkowskich. Powinno ono być także 
przeprowadzane pod nadzorem 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych prowadzonego przez 
Komisję w ramach niniejszego 
rozporządzenia.
W celu umożliwienia organom ścigania 
wykrywania przestępstw związanych z 
handlem narkotykami, zapobiegania im, 
przeprowadzania w związku z nimi 
dochodzeń oraz ścigania ich państwa 
członkowskie mogą przyjmować środki 
prawne w celu zagwarantowania swoim 
właściwym organom dostępu do danych 
osobowych przetwarzanych zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem dla celów 
wymienionych powyżej i w takim zakresie, 
w jakim jest to niezbędne, proporcjonalne 
i objęte odpowiednimi gwarancjami. Jako 
że przetwarzanie to stanowi ograniczenie 
podstawowego prawa do ochrony danych 
osobowych, należy je interpretować 
restrykcyjnie i zgodnie z wymogami 
ustanowionymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz 
europejskiej konwencji praw człowieka.
Przetwarzania należy dokonywać jedynie 
w poszczególnych przypadkach i pod 
warunkiem, że właściwe organy ścigania 
mają wiarygodne podstawy pozwalające 
sądzić, że zdecydowanie pomoże im to 
zapobiegać przestępstwom związanym z 
handlem narkotykami, wykrywać je i 
prowadzić w związku z nimi dochodzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zawiera korektę poprawki 2 z projektu sprawozdania w związku ze zmianą 
zaproponowaną w art. 13b. Należy bardziej szczegółowo opisać zasadnicze elementy operacji 
przetwarzania danych przewidzianych w przedmiotowym rozporządzeniu. Chociaż 
przetwarzanie danych będzie miało zastosowanie w przeważającej mierze do przedsiębiorstw 
lub osób prawnych, w wielu przypadkach będzie można również zidentyfikować osoby 
fizyczne. W tej poprawce uwzględniono zalecenia EIOD.

Poprawka 25
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Dla osiągnięcia celów rozporządzenia 
(WE) nr 273/2004 należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
określić wymogi i warunki przyznawania 
zezwolenia oraz rejestracji, uzyskiwania i 
stosowania deklaracji klienta, 
dokumentacji i etykietowania mieszanin, 
dostarczania przez podmioty gospodarcze 
informacji na temat transakcji z udziałem 
substancji sklasyfikowanych, tworzenia 
wykazu podmiotów gospodarczych i 
użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie 
lub zostali zarejestrowani w europejskim 
rejestrze oraz w celu zmiany załączników. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów.

(15) Dla osiągnięcia celów rozporządzenia 
(WE) nr 273/2004 należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
określić wymogi i warunki przyznawania 
zezwolenia oraz rejestracji, uzyskiwania i 
stosowania deklaracji klienta, 
dokumentacji i etykietowania mieszanin, 
dostarczania przez podmioty gospodarcze 
informacji na temat transakcji z udziałem 
substancji sklasyfikowanych oraz w celu 
zmiany załączników. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów.

Or. en

Poprawka 26
Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
sprawdzającą w celu szczegółowego 
określenia sposobu dostarczania deklaracji 
klienta w formie elektronicznej oraz aby 
szczegółowo określić sposób dostarczania 
do europejskiej bazy danych informacji na 
temat przeprowadzonych przez podmioty 
gospodarcze transakcji z udziałem 
substancji sklasyfikowanych.

(18) W przypadku przyjmowania aktów 
wykonawczych należy stosować procedurę 
sprawdzającą w celu szczegółowego 
określenia sposobu dostarczania deklaracji 
klienta w formie elektronicznej.

Or. en

Poprawka 27
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „użytkownik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która posiada 
substancję sklasyfikowaną i zajmuje się 
przetwarzaniem, przygotowywaniem 
preparatów, zużywaniem, 
magazynowaniem, przechowywaniem, 
obróbką, umieszczaniem w pojemnikach, 
przenoszeniem z jednego pojemnika do 
innego, mieszaniem, przekształcaniem lub 
jakimkolwiek innym wykorzystaniem 
substancji sklasyfikowanych.

h) „użytkownik” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która nie jest 
podmiotem gospodarczym i posiada 
substancję sklasyfikowaną i zajmuje się 
przetwarzaniem, przygotowywaniem 
preparatów, zużywaniem, 
magazynowaniem, przechowywaniem, 
obróbką, umieszczaniem w pojemnikach, 
przenoszeniem z jednego pojemnika do 
innego, mieszaniem, przekształcaniem lub 
jakimkolwiek innym wykorzystaniem 
substancji sklasyfikowanych.

Or. de
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Uzasadnienie

Na podstawie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Poprawka 28
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera f
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 3 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Właściwe organy wprowadzają 
podmioty gospodarcze i użytkowników, 
którzy uzyskali zezwolenie, o którym 
mowa w ust. 2 lub rejestrację, o której 
mowa w ust. 6, do europejskiej bazy 
danych o prekursorach narkotykowych, 
która ma zostać opracowana przez 
Komisję, jak przewidziano w art. 13a

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera f
Rozporządzenie nr 273/2004 
Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15a, jeżeli dotyczą one 
następujących aspektów:

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
konsultacji z EIOD zgodnie z art. 15a, 
jeżeli dotyczą one następujących aspektów:

Or. en
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Poprawka 30
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera f
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 3 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15a, jeżeli dotyczą one 
następujących aspektów:

9. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15a, jeżeli dotyczą one
następujących aspektów:

(a) wymogi i warunki przyznawania 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 2;

(a) wymogi i warunki przyznawania 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, oraz 
kategorie danych, w tym danych 
osobowych, które mają być przekazywane;

(b) wymogi i warunki dokonywania 
rejestracji, o której mowa w ust. 6;

(b) wymogi i warunki dokonywania 
rejestracji, o której mowa w ust. 6, oraz 
kategorie danych, w tym danych 
osobowych, które mają być przekazywane; 
oraz

(c) wymogi i warunki sporządzenia 
wykazu podmiotów gospodarczych i 
użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie 
lub zostali zarejestrowani w europejskiej 
bazie danych o prekursorach 
narkotykowych, o której mowa w ust. 8;

(c) wymogi i warunki sporządzenia 
wykazu podmiotów gospodarczych i 
użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie 
lub zostali zarejestrowani w europejskiej 
bazie danych o prekursorach 
narkotykowych, o której mowa w ust. 8;

(ca) kategorie danych osobowych, o 
których mowa w akapicie pierwszym 
lit. (a) i (b), nie obejmują danych 
szczególnie chronionych w rozumieniu 
art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zawiera korektę techniczną poprawki 6 z projektu sprawozdania.

Poprawka 31
Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera (f)
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 3 – ustęp 9 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wymogi i warunki sporządzenia 
wykazu podmiotów gospodarczych i 
użytkowników, którzy uzyskali zezwolenie 
lub zostali zarejestrowani w europejskiej 
bazie danych o prekursorach 
narkotykowych, o której mowa w ust. 8;

skreślona

Or. en

Poprawka 32
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie nr 273/2004
Artykuł 5 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dokumentację określoną w ust. 1–4 
przechowuje się przez okres dwóch lat od 
zakończenia roku kalendarzowego, w 
którym nastąpiła operacja określona w 
ust. 1, i musi być ona udostępniana na 
wniosek właściwych organów w celu 
przeprowadzenia kontroli.”;

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy konwencji ONZ, na której opiera się ten wymóg, dokumentacja musi być 
przechowywana jedynie przez dwa lata. Nie określono żadnych jasnych powodów 
uzasadniających przechowywanie całej dokumentacji w UE przez okres nie krótszy niż trzy 
lub dwa lata.
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Poprawka 33
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 
Rozporządzenie nr 273/2004
Artykuł 8– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 Podmioty gospodarcze niezwłocznie 
powiadamiają właściwe organy o 
wszelkich okolicznościach, takich jak 
nietypowe zamówienia lub transakcje z 
udziałem substancji sklasyfikowanych, 
które mogą budzić podejrzenie, iż takie 
substancje, które mają być wprowadzane 
do obrotu, mogą być wykorzystywane do 
celów nielegalnego wytwarzania środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych. W tym celu podmioty 
gospodarcze przedstawiają wszelkie 
dostępne informacje umożliwiające 
właściwym organom zweryfikowanie 
legalności odpowiednich zamówień lub 
transakcji.

1.Podmioty gospodarcze niezwłocznie 
powiadamiają właściwe organy o 
wszelkich transakcjach z udziałem 
substancji sklasyfikowanych, które mogą 
budzić podejrzenie, iż takie substancje, 
które mają być wprowadzane do obrotu, 
mogą być wykorzystywane do celów 
nielegalnego wytwarzania środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych. W tym celu podmioty 
gospodarcze przedstawiają wszelkie 
dostępne informacje umożliwiające 
właściwym organom zweryfikowanie 
legalności odpowiednich zamówień lub 
transakcji.

Or. pl

Poprawka 34
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie nr 273/2004
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 15a dotyczącym wymogów i 
warunków dostarczania przez podmioty 
gospodarcze informacji, o których mowa w 
ust. 2;

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
konsultacji z EIOD zgodnie z art. 15a 
dotyczącym wymogów i warunków 
dostarczania przez podmioty gospodarcze 
informacji, o których mowa w ust. 2;

Or. en
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Poprawka 35
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie nr 273/2004
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podmioty gospodarcze nie ujawniają 
danych osobowych przetwarzanych 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
odbiorcom innym niż właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy raczej zastosować sformułowanie „zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”, nie zaś 
„zgodnie z niniejszym artykułem”.

Poprawka 36
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie nr 273/2004
Artykuł 13 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Dodaje się art. 13a w brzmieniu: skreślony
„Artykuł 13a
Baza danych
Komisja opracowuje europejską bazę 
danych o prekursorach narkotykowych, 
pełniącą następujące funkcje:
(a) ułatwianie przekazywania informacji 
zgodnie z art. 13 ust. 1, ich syntezy i 
analizy na poziomie Unii, a także 
składania sprawozdań 
Międzynarodowemu Organowi Kontroli 
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Środków Odurzających zgodnie z art. 13 
ust. 2;
(b) utworzenie europejskiego rejestru 
podmiotów gospodarczych i 
użytkowników, którym przyznano 
zezwolenie zgodnie z art. 3 ust. 2 lub 
zarejestrowanych zgodnie z art. 3 ust. 6;
(c) umożliwienie podmiotom 
gospodarczym dostarczania właściwym 
organom informacji dotyczących ich 
transakcji, zgodnie z art. 8 ust. 2, w formie 
elektronicznej, jak to określono w 
środkach wykonawczych przyjętych na 
podstawie art. 14.”;

Or. en

Poprawka 37
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 13 a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja opracowuje europejską bazę 
danych o prekursorach narkotykowych, 
pełniącą następujące funkcje:

Zgodnie z przyjętymi aktami 
delegowanymi, o których mowa w art. 3 
ust. 9 Komisja ustanawia europejską bazę 
danych o prekursorach narkotykowych, 
pełniącą następujące funkcje:

Or. de

Poprawka 38
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 13 a – ustępy 1 b, 1 c i 1 d (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Informacje uzyskane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, w tym dane 
osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w 
zgodzie z mającym zastosowanie 
prawodawstwem dotyczącym ochrony 
danych osobowych i nie są 
przetrzymywane dłużej niż jest to 
konieczne do tych celów. Zakazuje się 
przetwarzania szczególnych kategorii 
danych, o których mowa w art. 8 ust. 1 
dyrektywy 95/46/WE i w art. 10 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Zakazuje się wzajemnego łączenia lub 
korelowania danych osobowych 
zawartych w europejskiej bazie danych z 
innymi bazami danych do innych celów.
1c. Osobie, której dane dotyczą, 
przekazuje się informacje dotyczące celów 
przetwarzania i przechowywania danych, 
kategorii przetwarzanych i 
przechowywanych danych, tożsamości 
administratora danych i tożsamości 
odbiorców danych oraz informacje 
dotyczące prawa dostępu do danych, 
poprawiania lub usuwania danych 
osobowych osób, których dane dotyczą, 
dostępnych administracyjnych i sądowych 
środków odwoławczych oraz danych 
kontaktowych organu nadzorczego, o 
którym mowa w art. 13b ust. 1.
1d. Komisja podaje do publicznej 
wiadomości wyczerpującą informację o 
polityce prywatności dotyczącą 
europejskiej bazy danych zgodnie z art. 10 
i 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 w 
jasnej i zrozumiałej formie.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zawiera korektę techniczną poprawki 14 z projektu sprawozdania.
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Poprawka 39
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 13 a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje uzyskane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem mogą być 
wykorzystywane wyłącznie w celu 
zwalczania nielegalnego handlu 
narkotykami i prekursorami 
narkotykowymi oraz związanej z nim 
przestępczości i nie są przetrzymywane 
dłużej niż jest to konieczne do tych celów.
Zakazuje się przetwarzania szczególnych 
kategorii danych, o których mowa w art. 8 
ust. 1 dyrektywy 95/46/WE i w art. 10 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Or. de

Poprawka 40
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 13 a – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osobie, której dane dotyczą, przekazuje 
się informacje dotyczące celów 
przetwarzania i przechowywania danych, 
kategorii danych przetwarzanych i 
przechowywanych, tożsamości 
administratora danych i tożsamości 
odbiorców danych oraz informacje 
dotyczące prawa dostępu do danych, 
poprawiania lub usuwania danych 
osobowych osób, których dane dotyczą, 
dostępnych środków odwoławczych, 
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administracyjnych i sądowych, oraz 
danych kontaktowych organu 
nadzorczego, o którym mowa w art. 13b 
ust. 1.
Od przekazania powyższych informacji 
można odstąpić, jeśli w wyniku ich 
przekazania utrudnione zostaną urzędowe 
lub prawne dochodzenia, śledztwa lub 
inne procedury, co może negatywnie 
wpłynąć na zapobieganie przestępstwom, 
wykrywanie ich, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie lub może 
zagrażać bezpieczeństwu publicznemu lub 
krajowemu.

Or. de

Poprawka 41
Anna Hedh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 13 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla art. 13 dyrektywy 
95/46/WE dane osobowe uzyskane lub 
przetwarzane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem są wykorzystywane 
wyłącznie do celu zapobiegania 
pozyskiwaniu substancji 
sklasyfikowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zawiera korektę poprawki 8 z projektu sprawozdania. Dla zapewnienia 
odpowiedniej ochrony danych duże znaczenie ma ustanowienie celu, dla którego dane 
osobowe, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, będą przetwarzane (zasada 
celowości). Należy przy tym zachować zapewnioną na mocy dyrektywy o ochronie danych 
osobowych możliwość skorzystania z dostarczonych danych przez właściwe organy krajowe –
w odpowiednio uzasadnionych przypadkach i zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi 
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ochrony danych osobowych – w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia w związku z 
nimi dochodzeń oraz ścigania ich (np. w celu wykrycia i rozbicia siatek handlu narkotykami).

Poprawka 42
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 13 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych przez 
Komisję, w tym do celów europejskiej bazy 
danych, o której mowa w art. 13a, 
dokonywane jest zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady i pod 
nadzorem Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych.

skreślony

Or. en

Poprawka 43
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Dodaje się art. 13c w brzmieniu:
„Artykuł 13c
Akty delegowane
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania po konsultacji z EIOD 
aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w 
odniesieniu do kategorii danych 
osobowych, które mają być przetwarzane 
na potrzeby europejskiej bazy danych, a 
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także do procedur, na których podstawie 
osoby, których dane dotyczą, mogą 
korzystać z przysługujących im praw 
dostępu do danych, poprawiania danych, 
ich usuwania i, w stosownych 
przypadkach, kwestionowania i 
blokowania”.

Or. en

Poprawka 44
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zasady dostarczania do europejskiej 
bazy danych informacji, o których mowa 
w art. 8 ust. 2, w stosownych przypadkach 
w formie elektronicznej.

skreślona

Or. en

Poprawka 45
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 273/2004
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia wdrożenie i 
funkcjonowanie niniejszego 
rozporządzenia do [78 months after of the 
date of entry into force of this amending 
Regulation].

3. Komisja ocenia wdrożenie i 
funkcjonowanie niniejszego 
rozporządzenia do [60 months after of the 
date of entry into force of this amending 
Regulation].

Or. de



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

PL

Poprawka 46
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie 
wiąże w całości i jest bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie 
zostaje skonsolidowane z zastępowanym 
przez nie rozporządzeniem w miesiącu 
jego wejścia w życie. Niniejsze 
rozporządzenie wiąże w całości i jest 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. fr


