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PAKEITIMAI 001-021  
pateik÷ Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 
 
Pranešimas 

Anna Hedh A7-0153/2013 

Narkotinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) reik÷tų sukurti Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų 
(prekursorių) duomenų bazę, kad 
valstyb÷ms nar÷ms būtų paprasčiau 
pranešti apie konfiskuotas medžiagas ir 
sulaikytas siuntas, kad būtų sukurtas 
licenciją ar registracijos pažym÷jimą 
turinčių ūkio subjektų ir naudotojų Europos 
registras, kuris pad÷s tikrinti komercinių 
sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą 
įtrauktomis medžiagomis, teis÷tumą, ir kad 
ūkio subjektams būtų sudarytos sąlygos 
kompetentingoms institucijoms teikti 
informaciją apie savo teis÷tus sandorius, 
susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis; 

(10) reik÷tų sukurti Europos narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų pirmtakų 
(prekursorių) duomenų bazę, kad 
valstyb÷ms nar÷ms būtų paprasčiau 
pranešti apie konfiskuotas medžiagas ir 
sulaikytas siuntas, jeigu įmanoma, 
apibendrintu ir nuasmenintu pavidalu ir 
taip, kad tvarkant asmens duomenis būtų 
taikomi kuo mažiau trukdantys būdai, 
atsižvelgiant į duomenų apribojimo 
principą ir taikant naujausias privatumo 
didinimo technologijas, kad būtų sukurtas 
licenciją ar registracijos pažym÷jimą 
turinčių ūkio subjektų ir naudotojų Europos 
registras, kuris pad÷s tikrinti komercinių 
sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą 
įtrauktomis medžiagomis, teis÷tumą, ir kad 
ūkio subjektams būtų sudarytos sąlygos 
kompetentingoms institucijoms teikti 
informaciją apie savo teis÷tus sandorius, 
susijusius su į oficialų sąrašą įtrauktomis 
medžiagomis; 



 

 
 PE519.324/ 2 

 LT 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą duomenys apie konfiskuotas medžiagas ir 
sulaikytas siuntas tur÷tų būti perduodami Komisijai ir JT, jeigu tai įmanoma, apibendrintu ir 
nuasmenintu pavidalu. 
 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l 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 tur÷tų 
būti tvarkomi pagal Sąjungos teisę; 

(11) Reglamente (EB) Nr. 273/2004 
numatytas informacijos tvarkymas, 
įskaitant asmens duomenų tvarkymą, 
siekiant sudaryti galimybes 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
steb÷ti, kaip pateikiami rinkai narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų pirmtakai 
(prekursoriai), ir užkirsti kelią neteis÷tam 
į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų 
įsigijimui. Asmens duomenys tur÷tų 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, 
organizacin÷mis ir technin÷mis 
priemon÷mis, taip pat su tarptautiniu 
asmens duomenų perdavimu. Duomenys 
turi atitikti tikslus, d÷l kurių jie renkami, 
būti tikslūs, susiję su šiais tikslais ir 
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 valstyb÷se 
nar÷se vykdomą asmens duomenų 
tvarkymą. Komisija asmens duomenis 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004 
tur÷tų tarkyti prižiūrint Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnui. Siekiant 
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teis÷saugos institucijoms sudaryti 
galimybes nustatyti ir tirti narkotikų 
gabenimo nusikaltimus, užkirsti jiems 
kelią arba vykdyti su jais susijusį 
baudžiamąjį persekiojimą, galima 
valstyb÷ms nar÷ms leisti priimti teis÷kūros 
priemones ir taip užtikrinti, kad 
kompetentingos valdžios institucijos 
tur÷tų prieigą prie asmens duomenų, 
tvarkomų pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 273/2004 nurodytais tikslais, tiek, kiek 
to reikia, yra proporcinga ir užtikrinant 
atitinkamas garantijas. Kadangi duomenų 
tvarkymas apriboja pagrindinę teisę į 
asmens duomenų apsaugą, jis tur÷tų būti 
aiškinamas siaurai ir laikantis Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos ir 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių konvencijos nuostatų. Tokį 
tvarkymą galimą vykdyti tik pri÷mus 
kiekvienu atveju atskirą sprendimą ir 
jeigu kompetentingos teis÷saugos 
institucijos turi rimtą pagrindą manyti, 
kad taip juos tvarkant joms iš esm÷s bus 
lengviau užkirsti kelią narkotikų 
gabenimo nusikalstamoms veikoms, jas 
nustatyti arba tirti. 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas susijęs su 13b straipsnio pakeitimu. Labai svarbu detaliau nurodyti pagrindinius 
duomenų tvarkymo operacijų elementus, įtrauktus į šį reglamentą. Nors dauguma tvarkomų 
duomenų paprastai bus susiję su įmon÷mis arba juridiniais asmenimis, neretai bus galima 
nustatyti ir fizinius asmenis. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. 
 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) kad būtų pasiekti Reglamento (EB) 
Nr. 273/2004 tikslai, Komisijai tur÷tų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus pagal Sutarties d÷l Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kuriais patikslinami 
licencijų suteikimo ir registracijos, pirk÷jo 
deklaracijų gavimo ir naudojimo, mišinių 

(15) kad būtų pasiekti Reglamento (EB) 
Nr. 273/2004 tikslai, Komisijai tur÷tų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus pagal Sutarties d÷l Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį, kuriais patikslinami 
licencijų suteikimo ir registracijos, pirk÷jo 
deklaracijų gavimo ir naudojimo, mišinių 
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dokumentacijos ir ženklinimo etiket÷mis, 
ūkio subjektų informacijos teikimo apie 
sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą 
įtrauktomis medžiagomis, licenciją ar 
registracijos pažym÷jimą 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;  

dokumentacijos ir ženklinimo etiket÷mis, 
ūkio subjektų informacijos teikimo apie 
sandorius, susijusius su į oficialų sąrašą 
įtrauktomis medžiagomis, licenciją ar 
registracijos pažym÷jimą gavusių ūkio 
subjektų ir naudotojų įtraukimo į Europos 
registrą reikalavimai ir sąlygos ir kuriais iš 
dalies keičiami priedai. Šiais 
deleguotaisiais aktais taip pat reik÷tų 
nustatyti tų kategorijų asmens duomenis, 
kuriuos valstyb÷s nar÷s ir ūkio subjektai 
gali tvarkyti pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 273/2004, kuriuos galima saugoti 
Europos duomenų baz÷je, procedūras, 
kurias taikydami duomenų subjektai gali 
įgyvendinti savo teises gauti informaciją, 
susipažinti su duomenimis, taisyti, ištrinti 
Europos duomenų baz÷je tvarkomus 
asmens duomenis arba sustabdyti jų 
tvarkymo veiksmus, taip pat tų kategorijų 
asmens duomenis, kuriuos tur÷tų tvarkyti 
ūkio subjektai, pranešdami apie 
neįprastus arba įtartinus sandorius. Ypač 
svarbu, kad vykdydama parengiamuosius 
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, be 
kita ko, su ekspertais, taip pat, kad ji, 
rengdama deleguotuosius aktus, 
susijusius su asmens duomenų tvarkymu 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 273/2004, 
gautų Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno nuomonę; 

Pagrindimas 

Labai svarbu detaliau nurodyti pagrindinius duomenų tvarkymo operacijų elementus, įtrauktus 
į šį reglamentą. Nors dauguma tvarkomų duomenų paprastai bus susiję su įmon÷mis arba 
juridiniais asmenimis, neretai bus galima nustatyti ir fizinius asmenis. Šiuo pakeitimu 
atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. 
 

Pakeitimas  4 

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

juridinis asmuo, kuris n÷ra ūkio subjektas 
ir kuris turi į oficialų sąrašą įtrauktą 
medžiagą ir ją perdirba, paruošia, vartoja, 
sand÷liuoja, laiko, apdoroja, sudeda ar 
supila į talpyklas, perdeda ar perpila iš 
vienos talpyklos į kitą, sumaišo, pakeičia ar 
kitaip naudoja.“ 

Pagrindimas 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomon÷. 
 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 2 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
3 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ūkio subjektai ir naudotojai privalo iš 
kompetentingų institucijų gauti licenciją, 
prieš gal÷dami įsigyti arba pateikti rinkai į 
oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą 
įtrauktas medžiagas. Kompetentingos 
institucijos gali suteikti specialias 
licencijas vaistin÷ms, veterinarijos 
vaistin÷ms, tam tikrų tipų valdžios 
institucijoms ar ginkluotosioms paj÷goms. 
Tokios specialios licencijos galioja tik į 
oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą 
įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio 
subjektų oficialių prievolių srityje. 

2. Ūkio subjektai ir naudotojai privalo iš 
valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę 
arba kuriose yra jų buvein÷, 
kompetentingų institucijų gauti licenciją, 
prieš gal÷dami įsigyti arba pateikti rinkai į 
oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą 
įtrauktas medžiagas. Kompetentingos 
institucijos gali suteikti specialias 
licencijas vaistin÷ms, veterinarijos 
vaistin÷ms, tam tikrų tipų valdžios 
institucijoms ar ginkluotosioms paj÷goms. 
Tokios specialios licencijos galioja tik į 
oficialų I priedo 1 kategorijos sąrašą 
įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio 
subjektų oficialių prievolių srityje. 

Pagrindimas 

Ūkio subjektai tur÷tų būti neskatinami ieškoti ES kompetentingų institucijų, kurios taiko 
lanksčiausią licencijų ir (arba) registracijos tvarką. 
 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 2 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
3 straipsnio 6 dalis 



 

 
 PE519.324/ 6 

 LT 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Nuo [18 m÷nesių po paskelbimo dienos] 
ūkio subjektai privalo iš kompetentingų 
institucijų gauti registracijos pažym÷jimą, 
prieš pateikdami rinkai į oficialų I priedo 2 
kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. Be 
to, naudotojai privalo iš kompetentingų 
institucijų gauti registracijos pažym÷jimą, 
prieš įsigydami į oficialų I priedo 2A 
subkategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. 
Kompetentingos institucijos gali išduoti 
specialius registracijos pažym÷jimus 
vaistin÷ms, veterinarijos vaistin÷ms, tam 
tikrų tipų valdžios institucijoms ar 
ginkluotosioms paj÷goms. Tokie 
registracijos pažym÷jimai galioja tik į 
oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą 
įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio 
subjektų ar naudotojų oficialių prievolių 
srityje. 

6. Nuo ...* ūkio subjektai privalo iš 
valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę 
arba kuriose yra jų buvein÷, 
kompetentingų institucijų gauti 
registracijos pažym÷jimą, prieš pateikdami 
rinkai į oficialų I priedo 2 kategorijos 
sąrašą įtrauktas medžiagas. Be to, 
naudotojai privalo iš kompetentingų 
institucijų gauti registracijos pažym÷jimą, 
prieš įsigydami į oficialų I priedo 2A 
subkategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas. 
Kompetentingos institucijos gali išduoti 
specialius registracijos pažym÷jimus 
vaistin÷ms, veterinarijos vaistin÷ms, tam 
tikrų tipų valdžios institucijoms ar 
ginkluotosioms paj÷goms. Tokie 
registracijos pažym÷jimai galioja tik į 
oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą 
įtrauktų medžiagų naudojimui tų ūkio 
subjektų ar naudotojų oficialių prievolių 
srityje. 

 ______________ 

 *OL prašome įrašyti datą: 18 m÷nesių nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos. 

Pagrindimas 

Ūkio subjektai tur÷tų būti neskatinami ieškoti ES kompetentingų institucijų, kurios taiko 
lanksčiausią licencijų ir (arba) registracijos tvarką. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l 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 
d÷l: 

9. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
d÷l: 

a) 2 dalyje nurodytos licencijos suteikimo 
reikalavimų ir sąlygų; 

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

b) 6 dalyje nurodyto registracijos 
pažym÷jimo išdavimo reikalavimų ir 
sąlygų; 

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

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

 Prieš rengdama deleguotuosius aktus 
pagal šią dalį, Komisija pasikonsultuoja 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu.  

 Pirmos pastraipos a ir b punktuose 
nurodytos asmens duomenų kategorijos 
neapima ypatingų kategorijų duomenų, 
apibr÷žtų Direktyvos 95/46/EB 8 
straipsnio 1 dalyje. 

 
 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l 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 d÷l 
ūkio subjektams keliamų 2 dalyje 
nurodytos informacijos pateikimo 
reikalavimų ir sąlygų.“ 

3. Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus d÷l 
ūkio subjektams keliamų 2 dalyje 
nurodytos informacijos pateikimo 
reikalavimų ir sąlygų, šiuo tikslu tvarkomų 
kategorijų asmens duomenų ir šių 
duomenų tvarkymo garantijų. 

 Prieš rengdama deleguotuosius aktus 
pagal šią dalį, Komisija pasikonsultuoja 
su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu.  
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Pagrindimas 

Reikia konkrečiai nurodyti, kokių kategorijų duomenys bus tvarkomi šiuo tikslu. Kadangi 
pasiūlyme šios kategorijos konkrečiai nenurodytos, tai reikia padaryti priimant deleguotuosius 
aktus. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l 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. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 9 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
13 a straipsnio įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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

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

Pagrindimas 

Labai svarbu, kad prieš įsteigiant duomenų bazę būtų nustatyti jai taikomi reikalavimai ir 
sąlygos, įskaitant duomenų tvarkymo reikalavimus. 
 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 9 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
13 a straipsnio a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) palengvinti informacijos perdavimą a) palengvinti informacijos (jeigu 
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pagal 13 straipsnio 1 dalį, jos sintezę ir 
analizę Sąjungos lygiu ir ataskaitų teikimą 
Tarptautinei narkotinių medžiagų kontrol÷s 
valdybai pagal 13 straipsnio 2 dalį; 

įmanoma apibendrintu ir nuasmenintu 
pavidalu) perdavimą pagal 13 straipsnio 1 
dalį, jos sintezę ir analizę Sąjungos lygiu ir 
ataskaitų teikimą Tarptautinei narkotinių 
medžiagų kontrol÷s valdybai pagal 13 
straipsnio 2 dalį; 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą duomenys apie konfiskuotas medžiagas ir 
sulaikytas siuntas tur÷tų būti perduodami Komisijai ir JT, jeigu tai įmanoma, apibendrintu ir 
nuasmenintu pavidalu. 
 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 9 punktas 

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija ir kompetentingos valdžios 
institucijos imsis visų reikalingų 
priemonių, kad užtikrintų Europos 
duomenų baz÷je laikomos informacijos 
saugumą, konfidencialumą ir tikslumą. 

 1b. Informacija, įskaitant asmens 
duomenis, gauta pagal šį reglamentą, 
naudojama tik laikantis teis÷s aktų d÷l 
asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir 
nesaugoma ilgiau nei riekia šio 
reglamento tikslais. Draudžiama tvarkyti 
ypatingų kategorijų duomenis, nurodytus 
Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 1 dalyje 
ir Reglamento (EB) Nr.  45/2001 10 
straipsnio 1 dalyje.  

 1c. Duomenų subjektai informuojami apie 
duomenų tvarkymo ir saugojimo tikslus, 
tvarkomų ir saugomų duomenų 
kategorijas, duomenų valdytojo tapatybę, 
duomenų gav÷jų 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 kontaktin÷ 
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informacija. Visa ši konkreti informacija 
arba jos dalis gali būti nepateikta, tik 
jeigu ją pateikiant būtų kenkiama 
administraciniams ar teismo tyrimams 
arba procedūroms, kliudytų nusikaltimų 
prevencijai, tyrimui, nustatymui arba 
baudžiamajam persekiojimui d÷l šių 
nusikaltimų arba kenktų visuomen÷s 
saugai ar nacionaliniam saugumui. 

 1d. Komisija aiškiai, suprantamai ir viešai 
paskelbia išsamų pranešimą apie 
privatumo apsaugą Europos duomenų 
baz÷je, atitinkančią Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 10 ir 11 straipsnius. 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 10 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
13 b straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos asmens duomenis tvarko pagal 
Direktyvą 95/46/EB, prižiūrint 
nepriklausomai valstyb÷s nar÷s valdžios 
institucijai, nurodytai tos direktyvos 28 
straipsnyje. 

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos asmens duomenis tvarko pagal 
Direktyvą 95/46/EB, prižiūrint valstyb÷s 
nar÷s priežiūros institucijai, nurodytai tos 
direktyvos 28 straipsnyje. Ši priežiūros 
institucija užtikrina duomenų subjektų 
teisių apsaugą pagal Direktyvą 95/46/EB. 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime paaiškinama, kad duomenų apsaugos institucijos užtikrina duomenų subjektų 
teisių apsaugą. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. Tekstas panašus į 
galiojančių Bendrijos teis÷s aktų, pvz.: Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 (VRI reglamento), 
nuostatas. 
 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 10 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
13 b straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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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 
neteis÷tam į oficialų sąrašą įtrauktų 
medžiagų įsigijimui. 

Pagrindimas 

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 galimyb÷ kompetentingom nacionalin÷m 
institucijoms tinkamai pagrįstais atvejais ir laikantis nacionalinių duomenų apsaugos taisyklių 
naudoti duomenis nusikaltimų prevencijai, tyrimui, nustatymui arba baudžiamajam 
persekiojimui d÷l šių nusikaltimų (siekiant nustatyti ir sunaikinti prekybos narkotikais tinklus) 
tur÷tų išlikti. 
 

Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l 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 baz÷s tikslais, pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001, prižiūrint Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. 

2. Komisija asmens duomenis tvarko, 
įskaitant 13a straipsnyje numatytos 
Europos duomenų baz÷s tikslais, pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 45/2001, prižiūrint Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas užtikrina, kad duomenų 
subjektų teis÷s, susijusios su duomenų 
tvarkymu Europos duomenų baz÷je, būtų 
saugomos pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 45/2001. 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime paaiškinama, kad duomenų apsaugos institucijos užtikrina duomenų subjektų 
teisių apsaugą. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. Tekstas panašus į 
galiojančių Bendrijos teis÷s aktų, pvz.: Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 (VRI reglamento), 
nuostatas. 
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Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 10 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
13 b straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 dalyje nurodytos nepriklausomos 
valstybių narių valdžios institucijos ir 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas, kiekvienas pagal savo 
kompetenciją aktyviai bendradarbiauja ir 
užtikrina koordinuotą asmens duomenų, 
įskaitant duomenis, tvarkomus 13a 
straipsnyje numatytos Europos duomenų 
baz÷s tikslais, tvarkymo priežiūrą. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti nacionalinių duomenų apsaugos institucijų ir EDAPP 
bendradarbiavimą, kad būtų vykdoma tinkama Europos duomenų baz÷je esančių duomenų 
tvarkymo steb÷sena. Koordinuotos priežiūros sistema jau nustatyta pagal kai kurias ES teisines 
priemones, pavyzdžiui, pagal VRI reglamentą, pagal EURODAC reglamentą, Vizų informacinę 
sistemą arba antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą. 
 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10a) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „13c straipsnis 

 Deleguotieji aktai 

 Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su kategorijomis tų asmens 
duomenų, kurie tvarkomi Europos 
duomenų baz÷s tikslais, tvarkomų asmens 
duomenų saugojimo laikotarpiu, 
procedūromis, pagal kurias duomenų 
subjektai gali įgyvendinti savo teises 
susipažinti su duomenimis, juos taisyti, 
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ištrinti ir, atitinkamais atvejais, 
prieštarauti d÷l šių duomenų tvarkymo 
veiksmų arba juos sustabdyti. 

 Prieš priimdama deleguotuosius aktus 
pagal šį straipsnį, Komisija 
pasikonsultuoja su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu.“  

Pagrindimas 

Duomenų apsaugos teis÷s nuostatos, įvairūs asmens duomenų tvarkymo elementai, įskaitant 
duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, turi būti nurodyti deleguotuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. 
 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 11 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 
14 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) standartinę formą, kuria būtų 
pateikiamas 13a straipsnyje nurodytas 
pranešimas apie privatumo apsaugą. 

Pagrindimas 

Duomenų apsaugos teis÷s nuostatos, įvairūs asmens duomenų tvarkymo elementai, įskaitant 
duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, turi būti nurodyti deleguotuose aktuose. Šiuo pakeitimu 
atsižvelgiama į EDAPP rekomendacijas. 
 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l 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 m÷nesiai 
nuo šio dalinio keitimo reglamento 
įsigaliojimo datos].“ 

Išbraukta. 

 



 

 
 PE519.324/ 14 

 LT 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Peržiūra 

 Iki ...* Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą apie 
Reglamento (EB) Nr. 273/2004 
įgyvendinimą ir veikimą, visų pirma apie 
galimą poreikį imtis papildomų veiksmų 
stebint ir kontroliuojant įtartinus 
sandorius d÷l į oficialų sąrašą neįtrauktų 
medžiagų. 

 __________ 

 *OL prašome įrašyti datą: 66 m÷nesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l 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 valstyb÷se nar÷se. 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis turi būti 
konsoliduotas su reglamentu, kurį jis iš 
dalies keičia.  Šis reglamentas privalomas 
visas ir tiesiogiai taikomas visose 
valstyb÷se nar÷se. 

 
 
 
 


