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GROZĪJUMI 001-021  
iesniegusi PilsoĦu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
 
ZiĦojums 
Anna Hedh A7-0153/2013 
Narkotisko vielu prekursori 
 
Regulas priekšlikums (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 
10. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(10) Būtu jāizveido narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāze, lai 
vienkāršotu dalībvalstu ziĦošanu par 
konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem, ja 
iespējams, apkopotā un anonīmā veidā un 
personas datu apstrādei esot pēc iespējas 
ierobežotai, Ħemot vērā datu ierobežojuma 
principu un jaunākos sasniegumus 
privātuma aizsardzību veicinošu 
tehnoloăiju jomā, lai izveidotu Eiropas 
reăistru uzĦēmējiem un lietotājiem, kam ir 
licence vai kas ir reăistrēti, tādējādi 
vienkāršojot ar klasificētām vielām saistītu 
komerciālu darījumu likumības pārbaudi, 
un lai Ĝautu uzĦēmējiem sniegt 
kompetentajām iestādēm informāciju par 
saviem likumīgajiem darījumiem saistībā 
ar klasificētajām vielām. 

Pamatojums 

Lai pienācīgi aizsargātu datus, dati par konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem būtu pēc 
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iespējas jāziĦo Komisijai un ANO apkopotā un anonīmā veidā. 
 

Grozījums Nr.  2 
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 mērėis ir Ĝaut 
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 mērėim un tiesībām uz 
informāciju, piekĜuvi, datu labošanu, 
dzēšanu un bloėēšanu, 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 mērėi, 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 saskaĦā ar 
Regulu (EK) Nr. 273/2004, būtu jānotiek 
arī Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja pārraudzībā. Lai 
tiesībaizsardzības iestādes varētu atklāt 
noziedzīgus nodarījumus saistībā ar 
narkotiku tirdzniecību, tos novērst, 
izmeklēt vai saukt par tiem pie atbildības, 
dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām 
pieĦemt likumdošanas pasākumus ar 
mērėi iepriekšminētajos nolūkos 
nodrošināt savu kompetento iestāžu 
piekĜuvi personas datiem, kas apstrādāti 
saskaĦā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, 
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ciktāl šāda piekĜuve ir nepieciešama, 
samērīga un pakĜauta īpašiem drošības 
pasākumiem. Tā kā šāda apstrāde 
ierobežo pamattiesības uz personas datu 
aizsardzību, to vajadzētu interpretēt 
ierobežojoši un ievērojot Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju. Šādai apstrādei 
vajadzētu notikt tikai, izskatot katru 
gadījumu atsevišėi, 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. 

Pamatojums 

Šis grozījums ir saistīts ar ierosinātajām izmaiĦām 13.b pantā. Ir svarīgi precizēt datu 
apstrādes galvenos elementus, uz kuriem attiecas šī regula. Lai gan lielākā daĜa datu apstrādes 
attieksies uz uzĦēmumiem vai juridiskām personām, daudzos gadījumos tiks identificētas arī 
fiziskas personas. Šajā grozījumā ir Ħemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 
ieteikumi. 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 
15. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai sasniegtu Regulas (EK) 
Nr. 273/2004 mērėus, Komisijai būtu 
jāpiešėir pilnvaras, lai tā varētu pieĦemt 
aktus saskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu ar mērėi 
noteikt prasības un nosacījumus attiecībā 
uz licences piešėiršanu vai reăistrācijas 
veikšanu, klientu deklarāciju saĦemšanu un 
izmantošanu, maisījumu dokumentēšanu 
un marėēšanu, informāciju, ko sniedz 
uzĦēmēji par darījumiem saistībā ar 
klasificētajām vielām, licenci saĦēmušo 
uzĦēmēju un lietotāju iekĜaušanu sarakstā 
vai reăistrāciju Eiropas reăistrā, un grozīt 
pielikumus. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ar ekspertiem.  

(15) Lai sasniegtu Regulas (EK) 
Nr. 273/2004 mērėus, Komisijai būtu 
jāpiešėir pilnvaras, lai tā varētu pieĦemt 
aktus saskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu ar mērėi 
noteikt prasības un nosacījumus attiecībā 
uz licences piešėiršanu vai reăistrācijas 
veikšanu, klientu deklarāciju saĦemšanu un 
izmantošanu, maisījumu dokumentēšanu 
un marėēšanu, informāciju, ko sniedz 
uzĦēmēji par darījumiem saistībā ar 
klasificētajām vielām, licenci saĦēmušo 
uzĦēmēju un lietotāju iekĜaušanu sarakstā 
vai reăistrāciju Eiropas reăistrā, un grozīt 
pielikumus. Šādos deleăētajos aktos būtu 
arī jānosaka personas datu kategorijas, ko 
var apstrādāt dalībvalstis un uzĦēmēji 
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saskaĦā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, 
personas datu kategorijas, ko var uzglabāt 
Eiropas datubāzē, kārtību, kādā datu 
subjekti var īstenot savas tiesības uz 
informāciju, piekĜūt, labot, dzēst vai 
bloėēt Eiropas datubāzē apstrādātos 
personas datus, un personas datu 
kategorijas, kas jāapstrādā uzĦēmējiem, 
lai ziĦotu par neparastiem vai 
aizdomīgiem darījumiem. Ir īpaši svarīgi, 
lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem, 
un, izstrādājot deleăētos aktus par 
personas datu apstrādi saskaĦā ar Regulu 
(EK) Nr. 273/2004, pieprasītu Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītājam sniegt 
atzinumu. 

Pamatojums 

Ir svarīgi precizēt datu apstrādes galvenos elementus, uz kuriem attiecas šī regula. Lai gan 
lielākā daĜa datu apstrādes attieksies uz uzĦēmumiem vai juridiskām personām, daudzos 
gadījumos tiks identificētas arī fiziskas personas. Šajā grozījumā ir Ħemti vērā Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. 
 

Grozījums Nr.  4 
Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 273/2004 
2. pants – h apakšpunkts 
 

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 uzĦēmējs 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. 

Pamatojums 

No Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma. 
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Grozījums Nr.  5 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pirms iegūt īpašumā vai laist tirgū 
I pielikuma 1. kategorijas klasificētās 
vielas, uzĦēmējiem ir pienākums no 
kompetentajām iestādēm saĦemt licenci. 
Kompetentās iestādes var piešėirt speciālās 
licences aptiekām, veterinārajām 
ārstniecības iestādēm, atsevišėu veidu 
valsts iestādēm vai bruĦotajiem spēkiem. 
Šādas speciālās licences ir derīgas vienīgi 
I pielikuma 1. kategorijas klasificētu vielu 
lietojumam attiecīgā uzĦēmēja oficiālajā 
darbības jomā. 

2. Pirms I pielikuma 1. kategorijas 
klasificēto vielu iegūšanas īpašumā vai 
laišanas tirgū uzĦēmējiem ir pienākums 
saĦemt licenci no kompetentajām iestādēm 
dalībvalstī, kurā ir to pastāvīgā dzīvesvieta 
vai kurā ir dibināts uzĦēmums. 
Kompetentās iestādes var piešėirt speciālās 
licences aptiekām, veterinārajām 
ārstniecības iestādēm, atsevišėu veidu 
valsts iestādēm vai bruĦotajiem spēkiem. 
Šādas speciālās licences ir derīgas vienīgi 
I pielikuma 1. kategorijas klasificētu vielu 
lietojumam attiecīgā uzĦēmēja oficiālajā 
darbības jomā. 

Pamatojums 

UzĦēmējiem nevajadzētu būt ieinteresētiem meklēt kompetentās iestādes ar izdevīgāko 
licencēšanas vai reăistrācijas kārtību ES. 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 
Regula (EK) Nr. 273/2004 
3. pants – 6. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Sākot no [datums, kas atbilst 
18 mēnešiem pēc publicēšanas], 
uzĦēmējiem pirms I pielikuma 
2. kategorijas klasificēto vielu laišanas 
tirgū kompetentajās iestādēs ir jāveic 
reăistrācija. Arī lietotājiem pirms 
I pielikuma 2.A apakškategorijas 
klasificēto vielu iegūšanas īpašumā 
kompetentajās iestādēs ir jāveic 
reăistrācija. Īpašu reăistrāciju kompetentās 
iestādes var nodrošināt aptiekām, 

6. Sākot no *, uzĦēmējiem pirms 
I pielikuma 2. kategorijas klasificēto vielu 
laišanas tirgū ir jāveic reăistrācija tās 
dalībvalsts kompetentajās iestādēs, kurā ir 
to pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā ir 
dibināts uzĦēmums. Arī lietotājiem pirms 
I pielikuma 2.A apakškategorijas 
klasificēto vielu iegūšanas īpašumā 
kompetentajās iestādēs ir jāveic 
reăistrācija. Īpašu reăistrāciju kompetentās 
iestādes var nodrošināt aptiekām, 
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veterinārās ārstniecības iestādēm, atsevišėu 
veidu valsts iestādēm vai bruĦotajiem 
spēkiem. Šādu reăistrāciju uzskata par 
derīgu vienīgi I pielikuma 2. kategorijas 
klasificēto vielu lietojumam attiecīgā 
uzĦēmēja vai lietotāja oficiālajā darbības 
jomā. 

veterinārās ārstniecības iestādēm, atsevišėu 
veidu valsts iestādēm vai bruĦotajiem 
spēkiem. Šādu reăistrāciju uzskata par 
derīgu vienīgi I pielikuma 2. kategorijas 
klasificēto vielu lietojumam attiecīgā 
uzĦēmēja vai lietotāja oficiālajā darbības 
jomā. 

 ______________ 

 * OV, lūdzu ievietot datumu: 18 mēneši pēc 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

Pamatojums 

UzĦēmējiem nevajadzētu būt ieinteresētiem meklēt kompetentās iestādes ar izdevīgāko 
licencēšanas vai reăistrācijas kārtību ES. 
 

Grozījums Nr.  7 
Regulas priekšlikums 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. SaskaĦā ar 15.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz: 

9. SaskaĦā ar 15.a pantu Komisija ir 
pilnvarota pieĦemt deleăētos aktus 
attiecībā uz: 

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

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

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

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

(c) prasībām un nosacījumiem uzĦēmēju 
un lietotāju, kas saĦēmuši licenci, 
iekĜaušanai sarakstā vai reăistrācijai 
8. punktā minētajā narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāzē. 

(c) prasībām un nosacījumiem uzĦēmēju 
un lietotāju, kas saĦēmuši licenci, 
iekĜaušanai sarakstā vai reăistrācijai 
8. punktā minētajā narkotisko vielu 
prekursoru Eiropas datubāzē. 

 Pirms Komisija saskaĦā ar šo punktu 
izstrādā deleăētos aktus, tā apspriežas ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.  

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

 
 

Grozījums Nr.  8 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija ir pilnvarota pieĦemt deleăētos 
aktus saskaĦā ar 15.a pantu attiecībā uz 
prasībām un nosacījumiem, kas 
piemērojami 2. pantā minētajai 
informācijas sniegšanai. 

3. Komisija ir pilnvarota pieĦemt deleăētos 
aktus saskaĦā ar 15.a pantu attiecībā uz 
prasībām un nosacījumiem, kas 
piemērojami 2. pantā minētajai 
informācijas sniegšanai, šajā nolūkā 
apstrādājamo personas datu kategorijām 
un drošības pasākumiem šādu personas 
datu apstrādei. 

 Pirms Komisija saskaĦā ar šo punktu 
izstrādā deleăētos aktus, tā apspriežas ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.  

Pamatojums 

Ir precīzi jānorāda to personas datu kategorijas, kuras apstrādās attiecīgajam nolūkam. Tā kā 
priekšlikumā šīs kategorijas nav precizētas, tas jādara deleăētajos aktos. Šajā grozījumā ir 
Ħemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. 

Grozījums Nr.  9 
Regulas priekšlikums 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a UzĦēmēji saskaĦā ar šo regulu 
apstrādātos personas datus atklāj vienīgi 
kompetentajām iestādēm. 
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Grozījums Nr.  10 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

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

Pamatojums 

Pirms datubāzes izveides ir Ĝoti svarīgi izstrādāt noteikumus par prasībām un nosacījumiem, 
tostarp prasībām par datu aizsardzību. 
 

Grozījums Nr.  11 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) vienkāršot 13. panta 1. punktā 
paredzēto informācijas paziĦošanu, tās 
apkopošanu un izvērtēšanu Savienības 
mērogā un 13. panta 2. punktā paredzēto 
pārskata sniegšanu Starptautiskajai 
Narkotiku kontroles padomei; 

(a) vienkāršot 13. panta 1. punktā 
paredzēto informācijas paziĦošanu pēc 
iespējas apkopotā un anonīmā veidā, tās 
apkopošanu un izvērtēšanu Savienības 
mērogā un 13. panta 2. punktā paredzēto 
pārskata sniegšanu Starptautiskajai 
Narkotiku kontroles padomei; 

Pamatojums 

Lai pienācīgi aizsargātu datus, dati par konfiskācijām un apturētiem sūtījumiem būtu pēc 
iespējas jāziĦo Komisijai un ANO apkopotā un anonīmā veidā. 
 

Grozījums Nr.  12 
Regulas priekšlikums 

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

 1.a Komisija un dalībvalstu kompetentās 
iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu Eiropas datubāzē 
iekĜautās informācijas drošību, 
konfidencialitāti un precizitāti. 

 1.b Informāciju, kas iegūta saskaĦā ar šo 
regulu, tostarp personas datus, izmanto 
saskaĦā ar piemērojamajiem tiesību 
aktiem par personas datu aizsardzību un 
neglabā ilgāk nekā nepieciešams šīs 
regulas vajadzībām. 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.  

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

 1.d Komisija skaidri un saprotami dara 
publiski pieejamu visaptverošu privātuma 
paziĦojumu par Eiropas datubāzi saskaĦā 
ar Regulas (EK) Nr. 45/2201 10. un 
11. pantu. 
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Grozījums Nr.  13 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes 
personas datu apstrādi veic saskaĦā ar 
Direktīvu 95/46/EK un šīs direktīvas 
28. pantā minētās dalībvalsts neatkarīgās 
publiskā sektora iestādes uzraudzībā. 

1. Kompetentās iestādes personas datu 
apstrādi veic saskaĦā ar Direktīvu 
95/46/EK un šīs direktīvas 28. pantā 
minētās dalībvalsts uzraudzības iestādes 
uzraudzībā. Minētā uzraudzības iestāde 
nodrošina, ka datu subjektu tiesības tiek 
aizsargātas saskaĦā ar Direktīvu 
95/46/EK. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu precizē, ka datu aizsardzības iestādēm jānodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzība. Šajā grozījumā ir Ħemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. 
Formulējums ir līdzīgs spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem (piemēram, noteikumiem 
iekšējā tirgus informācijas Regulā (EK) Nr. 1024/2012). 
 

Grozījums Nr.  14 
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, saskaĦā ar šo regulu iegūtos 
vai apstrādātos personas datus izmanto 
vienīgi nolūkā novērst klasificētu vielu 
novirzīšanu. 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzību, ir svarīgi noteikt mērėi personas datu apstrādei 
saskaĦā ar šo regulu (mērėa ierobežojums). Tai pašā laikā vajadzētu saglabāt iespēju, kas 
patlaban pieejama saskaĦā 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). 
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Grozījums Nr.  15 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija personas datu apstrādi, tostarp 
saistībā ar 13.a punktā minēto Eiropas 
datubāzi, veic saskaĦā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 un Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāja uzraudzībā. 

2. Komisija personas datu apstrādi, tostarp 
saistībā ar 13.a punktā minēto Eiropas 
datubāzi, veic saskaĦā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 45/2001 un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja uzraudzībā. Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka 
datu subjektu tiesības attiecībā uz datu 
apstrādi Eiropas datubāzē tiek aizsargātas 
saskaĦā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu precizē, ka datu aizsardzības iestādēm jānodrošina datu subjektu tiesību 
aizsardzība. Šajā grozījumā ir Ħemti vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. 
Formulējums ir līdzīgs spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem (piemēram, noteikumiem 
iekšējā tirgus informācijas Regulā (EK) Nr. 1024/2012). 
 

Grozījums Nr.  16 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstu neatkarīgās publiskā 
sektora iestādes, kas minētas 1. punktā, 
un Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājs, katram rīkojoties savas 
kompetences robežās, aktīvi sadarbojas un 
nodrošina koordinētu personas datu 
apstrādes uzraudzību, tostarp Eiropas 
datubāzes mērėiem, kas paredzēti 13.a 
pantā. 

Pamatojums 

Šī grozījuma mērėis ir nodrošināt sadarbību starp valstu datu aizsardzības iestādēm un 
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Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, lai pienācīgi uzraudzītu apstrādes darbības, ko veic 
ES datubāzē. Koordinētas uzraudzības sistēma ir jau izveidota vairākos ES juridiskajos 
instrumentos, proti, iekšējā tirgus regulā, Eurodac, VIS un SIS II. 
 

Grozījums Nr.  17 

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Lēmumā iekĜauj šādu pantu: 

 „13.c pants 

 Deleăētie akti 

 Komisija ir pilnvarota pieĦemt deleăētos 
aktus saskaĦā ar 15.a pantu attiecībā uz 
Eiropas datubāzes mērėiem apstrādājamo 
personas datu kategorijām, apstrādāto 
personas datu uzglabāšanas laiku, 
kārtību, kādā datu subjekti var īstenot 
tiesības attiecībā uz piekĜuvi datiem, to 
labošanu, dzēšanu un, ja vajadzīgs, 
iebilšanu pret tiem un bloėēšanu. 

 Pirms Komisija saskaĦā ar šo pantu 
izstrādā deleăētos aktus, tā apspriežas ar 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.” 

Pamatojums 

Deleăētajos aktos jānorāda datu aizsardzības tiesību akti, personas datu apstrādes dažādi 
elementi, tostarp datu subjektu tiesību izmantošana. Šajā grozījumā ir Ħemti vērā Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. 
 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 
1. pants – 11. punkts  
Regula (EK) Nr. 273/2004 
14. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) 13.a pantā minētā privātuma 
paziĦojuma standarta formu. 
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Pamatojums 

Deleăētajos aktos jānorāda datu aizsardzības tiesību akti, personas datu apstrādes dažādi 
elementi, tostarp datu subjektu tiesību izmantošana. Šajā grozījumā ir Ħemti vērā Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja ieteikumi. 
 

Grozījums Nr.  19 

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].”; 

svītrots 

 
 
 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 
1.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a pants 

 Pārskatīšana 

 Līdz .. * Komisija iesniedz ziĦojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei par 
Regulas (EK) Nr. 273/2004 īstenošanu un 
darbību un jo īpaši par iespējamo 
nepieciešamību pēc papildu rīcības, lai 
uzraudzītu un kontrolētu aizdomīgus 
darījumus ar neklasificētām vielām. 

 __________ 

 * OV, lūdzu ievietot datumu: 66 mēneši 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 
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Grozījums Nr.  21 

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 konsolidē ar 
tās grozīto regulu. Šī regula uzliek 
saistības kopumā un ir tieši piemērojama 
visās dalībvalstīs. 

 
 
 
 


