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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.   /2003

af

om narkotikaprækursorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 20 E af 28.1.2003, s. 160.
2 EUT C 95 af 23.4.2003, s. 6.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 11.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af   (endnu
ikke offentliggjort i EUT).
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(1) De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psy-

kotrope stoffer, i det følgende benævnt "FN-konventionen", der blev vedtaget i Wien den

19. december 1988, blev godkendt af Fællesskabet, for så vidt angår de områder, der hører

under Fællesskabets kompetence, ved Rådets afgørelse 90/611/EØF1.

(2) Kravene i FN-konventionens artikel 12 vedrørende handel med prækursorer (dvs. stoffer, der

ofte anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer) er, for så vidt angår

handelen mellem Fællesskabet og tredjelande, opfyldt ved Rådets forordning (EØF)

nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse

af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer2.

(3) Ifølge artikel 12 i FN-konventionen skal der indføres hensigtsmæssige foranstaltninger til at

overvåge fremstilling og distribution af prækursorer. Dette kræver, at der vedtages foranstalt-

ninger vedrørende medlemsstaternes indbyrdes handel med prækursorer. Sådanne foranstalt-

ninger indførtes ved Rådets direktiv 92/109/EØF af 14. december 1992 om fremstilling og

markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotro-

pe stoffer3. Det skønnes, at en forordning bedre end det gældende direktiv vil kunne sikre, at

harmoniserede regler finder anvendelse samtidigt i alle medlemsstaterne.

                                                
1 EFT L 326 af 24.11.1990, s. 56.
2 EFT L 357 af 20.12.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)

nr. 1232/2000 (EFT L 180 af 10.7.2002, s. 5).
3 EFT L 370 af 19.12.1992, s. 76. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/8/EF

(EFT L 39 af 9.2.2001, s. 31).
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(4) I forbindelse med udvidelsen af Den Europæiske Union er det vigtigt at erstatte direk-

tiv 92/109/EØF med en forordning, da enhver ændring af det gældende direktiv og dets bilag

medfører, at 25 medlemsstater vil skulle vedtage nationale gennemførelsesforanstaltninger.

(5) På sin 35. samling i 1992 besluttede De Forenede Nationers Kommission for Narkotiske

Midler at tilføje nye stoffer på listerne over stoffer i bilaget til konventionen. For at afsløre

eventuel ulovlig anvendelse af narkotikaprækursorer i Fællesskabet og for at sikre, at der an-

vendes fælles regler for overvågning på fællesskabsmarkedet, bør der fastsættes tilsvarende

bestemmelser i denne forordning.

(6) Bestemmelserne i FN-konventionens artikel 12 bygger på en ordning for overvågning af han-

delen med de pågældende stoffer. Størsteparten af handelen med disse stoffer er fuldt ud lov-

lig. Dokumentation og mærkning i forbindelse med forsendelser af disse stoffer bør være til-

strækkelig klare. Det er tillige vigtigt både at give de kompetente myndigheder de fornødne

aktionsmidler og i FN-konventionens ånd at udarbejde ordninger for nært samarbejde med de

berørte erhvervsdrivende og udvikle metoder for indsamling af oplysninger.
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(7) Foranstaltningerne vedrørende sassafrasolie fortolkes i dag forskelligt i Fællesskabet, fordi

olien i visse medlemsstater betragtes som en blanding, der indeholder safrol og derfor kon-

trolleres, mens andre medlemsstater betragter olien som et naturprodukt, der ikke er underka-

stet kontrol. En løsning ville være at indsætte en henvisning til naturprodukter i definitionen

af "registrerede stoffer", hvorefter sassafrasolien kan underkastes kontrol; kun de naturpro-

dukter, hvoraf der let kan udskilles registrerede stoffer, bør være omfattet af definitionen.

(8) Stoffer, der hyppigt benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, bør

opføres i et bilag.

(9) Det bør sikres, at fremstilling eller brug af visse registrerede stoffer, der er opført i bilag I,

gøres betinget af besiddelse af en licens. Levering af disse stoffer bør endvidere kun tillades,

hvis de personer, til hvem de skal leveres, har en licens og har underskrevet en aftagererklæ-

ring. De nærmere bestemmelser om aftagererklæringen bør fastsættes i bilag III.

(10) Der bør træffes foranstaltninger til at tilskynde de erhvervsdrivende til at indberette mistæn-

kelige transaktioner, der omfatter registrerede stoffer, der er opført i bilag I, til de kompetente

myndigheder.

(11) Der bør træffes foranstaltninger til at sikre bedre kontrol med handelen inden for Fællesskabet

med de registrerede stoffer, der er opført i bilag I.
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(12) Alle transaktioner, der fører til markedsføring af stoffer, der er registreret i kategori 1 og 2 i

bilag I, bør være behørigt dokumenteret. Erhvervsdrivende bør indberette alle mistænkelige

transaktioner, der omfatter stoffer, der er opført i bilag I, til de kompetente myndigheder.

Dette gælder dog ikke transaktioner, der omfatter stoffer i kategori 2 i bilag I, når de pågæl-

dende mængder ikke overstiger de mængder, der er angivet i bilag II.

(13) Et betydeligt antal andre stoffer, hvoraf mange forhandles lovligt i store mængder, er blevet

identificeret som prækursorer til ulovlig fremstilling af syntetisk narkotika og psykotrope stof-

fer. Hvis disse stoffer underkastes samme strenge kontrolforanstaltninger som de stoffer, der

er opført i bilag I, vil det føre til unødige handelshindringer i form af erhvervsudøvelseslicen-

ser og dokumentation af transaktioner. Der bør derfor på fællesskabsplan fastlægges en mere

smidig ordning for underretning af medlemsstaternes kompetente myndigheder om sådanne

transaktioner.

(14) Det fremgår af Den Europæiske Unions narkotikahandlingsplan, der blev godkendt på Det

Europæiske Råds møde i Santa Maria da Feira den 19.-20. juni 2000, at der skal udarbejdes en

samarbejdsprocedure. For at fremme samarbejdet mellem medlemsstaternes kompetente

myndigheder og den kemiske industri navnlig med hensyn til de stoffer, som ikke er om-

handlet i denne forordning, men alligevel kan anvendes til ulovlig fremstilling af syntetisk

narkotika og psykotrope stoffer, bør der udarbejdes en vejledning til brug for den kemiske in-

dustri.
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(15) Det vil være hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelse af

denne forordnings bestemmelser. Da handel med narkotikaprækursorer kan føre til ulovlig

fremstilling af syntetisk narkotika og psykotrope stoffer, bør medlemsstaterne blandt de sank-

tioner, der findes i henhold til deres nationale lovgivning, kunne vælge dem, der har størst af-

skrækkende virkning.

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne forordning, vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(17) Målene med denne forordning, nemlig at harmonisere overvågningen af handelen med narko-

tikaprækursorer og undgå, at de anvendes til ulovlig fremstilling af syntetisk narkotika og

psykotrope stoffer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og de kan derfor

på grund af handelens internationale dimension og dens skiftende karakter bedre gennemføres

på fællesskabsplan; Fællesskabet kan således vedtage foranstaltninger i overensstemmelse

med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionali-

tetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt

for at nå disse mål.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(18) Rådets direktiv 92/109/EØF, Kommissionens direktiv 93/46/EØF1 og 2001/8/EF2,

2003/.../EF3 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/964 og (EF) nr. 1533/20005 bør

ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde og mål

Denne forordning indfører harmoniserede foranstaltninger til kontrol og overvågning inden for

Fællesskabet af visse stoffer, der hyppigt anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika eller psy-

kotrope stoffer, med henblik på at hindre ulovlig anvendelse af disse stoffer.

                                                
1 Kommissionens direktiv 93/46/EØF af 22.6.1993 om erstatning og ændring af bilagene til

Rådets direktiv 92/109/EØF om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes
ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (EFT L 159 af 1.7.1993, s. 134).

2 Kommissionens direktiv 2001/8/EØF af 8.2.2001 om erstatning af bilag I til Rådets direktiv
92/109/EØF om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig frem-
stilling af narkotika og psykotrope stoffer (EFT L 39 af 9.2.2001, s. 31).

3 Til publikationskontoret: Dette henviser til det kommissionsdirektiv, hvori ajourføres bilagene
til direktiv 92/109/EØF, og som skal vedtages inden sommer 2003 (EUT L ...).

4 Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/96 af 26.7.1996 om fastsættelse af gennemførelses-
bestemmelser til Rådets direktiv 92/109/EØF for så vidt angår aftagererklæringer om speci-
fikke anvendelsesformål for en række stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkoti-
ka og psykotrope stoffer. (EFT L 188 af 27.7.1996, s. 28. Ændret ved forordning (EF) nr.
1533/2000 (EFT L 175 af 14.7.2000, s. 75).

5 Kommissionens forordning (EF) nr. 1533/2000 af 13.7.2000 om ændring af forordning (EF)
nr. 1485/96 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/109/EØF
for så vidt angår aftagererklæringer om specifikke anvendelsesformål for en række stoffer, der
benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (EFT L 175 af 14.7.2000,
s. 75).



9732/1/03 REV 1 ACA/ks 8
DG C I    DA

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "registrerede stoffer": de stoffer, som er opført i bilag I, herunder blandinger og naturproduk-

ter, der indeholder sådanne stoffer. Herfra er undtaget lægemidler som defineret ved Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fælles-

skabskodeks for humanmedicinske lægemidler1, farmaceutiske præparater, blandinger, natur-

produkter og andre præparater, der indeholder registrerede stoffer, men er sammensat på en

sådan måde, at disse stoffer ikke let kan benyttes eller udskilles ved hjælp af let anvendelige

eller økonomisk fordelagtige midler

b) "ikke-registrerede stoffer": stoffer, som ikke er opført i bilag I, men hvis anvendelse ved

ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer er blevet fastslået

c) "markedsføring": enhver form for afhændelse mod eller uden vederlag af registrerede stoffer i

Fællesskabet; eller oplagring, fremstilling, produktion og forarbejdning af, handel med, distri-

bution af eller mæglervirksomhed vedrørende disse stoffer med henblik på afhændelse i Fæl-

lesskabet

                                                
1 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Ændret ved direktiv 2002/98/EF (EFT L 33 af 8.2.2003,

s. 30).
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d) "erhvervsdrivende": fysisk eller juridisk person, som er beskæftiget med markedsføring af re-

gistrerede stoffer

e) "Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler": det udvalg, der er nedsat ved en-

keltkonventionen angående narkotiske midler af 1961, som ændret ved protokollen af 1972

f) "særlig licens": en licens, der er udstedt til en bestemt type erhvervsdrivende

g) "særlig registrering": en registrering, der er foretaget for en bestemt type erhvervsdrivende.

Artikel 3

Krav til markedsføring af registrerede stoffer

1. Erhvervsdrivende, som ønsker at markedsføre de registrerede stoffer, der er nævnt i kategori 1

og 2 i bilag I, skal udpege en medarbejder, der skal være ansvarlig for handelen med registrerede

stoffer, give de kompetente myndigheder meddelelse om medarbejderens navn og hvorledes denne

kan kontaktes mv. og skal straks give dem meddelelse om alle senere ændringer i disse oplysninger.

Medarbejderen skal sikre, at den handel med registrerede stoffer, der foretages af den erhvervsdri-

vende, finder sted i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser. Medarbejderen skal

være bemyndiget til at repræsentere den erhvervsdrivende og til at træffe de beslutninger, der er

nødvendige for at udføre de ovenfor specificerede opgaver.
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2. Der skal stilles krav om, at erhvervsdrivende skal erhverve en licens udstedt af de kompetente

myndigheder, før de må være i besiddelse af eller markedsføre de i kategori 1 i bilag I registrerede

stoffer. Særlige licenser kan udstedes af de kompetente myndigheder til apoteker, apoteker for vete-

rinærmedicinske lægemidler, visse typer af offentlige myndigheder eller væbnede styrker. Sådanne

særlige licenser skal kun være gyldige til brug af prækursorer, der falder inden for de pågældende

erhvervsdrivendes officielle opgaver.

3. Erhvervsdrivende, der er indehavere af en licens som omhandlet i stk. 2, må kun levere de re-

gistrerede stoffer i kategori 1 i bilag I til fysiske eller juridiske personer, der er indehavere af en så-

dan licens, og som har underskrevet en aftagererklæring i henhold til artikel 4, stk. 1.

4. Når de kompetente myndigheder skal vurdere, om de skal udstede en licens, skal de navnlig

tage hensyn til ansøgerens kompetence og retskaffenhed. Licensen afslås, hvis der er rimelig grund

til at betvivle egnetheden og pålideligheden hos ansøgeren eller den medarbejder, der er ansvarlig

for handelen med registrerede stoffer. Licensen kan suspenderes eller tilbagekaldes af de kompe-

tente myndigheder, hvis der er rimelig grund til at antage, at indehaveren ikke længere er egnet til at

være licensindehaver, eller at betingelserne for udstedelsen ikke længere er opfyldt.
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5. De kompetente myndigheder kan enten begrænse licensens gyldighed til højst tre år eller for-

pligte de erhvervsdrivende til med mellemrum på højst tre år at godtgøre, at betingelserne for at

meddele licensen fortsat er opfyldt, jf. dog artikel 14. I licensen skal være nævnt den eller de trans-

aktioner, for hvilke den er gyldig, samt de pågældende stoffer. Særlige licenser i henhold til stk. 2

udstedes principielt med ubegrænset gyldighed, men kan suspenderes eller tilbagekaldes af de kom-

petente myndigheder i henhold til stk. 4, tredje punktum.

6. Erhvervsdrivende, der deltager i markedsføringen af de registrerede stoffer i kategori 2 i bi-

lag I, skal inden markedsføringen underrette de kompetente myndigheder om adressen på de loka-

ler, hvor de fremstiller eller handler med disse stoffer, og straks ajourføre disse oplysninger, jf. dog

artikel 6. Apoteker, apoteker for veterinærmedicinske lægemidler, visse typer af offentlige myndig-

heder eller væbnede styrker kan omfattes af en særlig registrering. Sådanne registreringer vil kun

være gyldige for brug af prækursorer, der falder inden for de pågældende erhvervsdrivendes offi-

cielle opgaver.

7. De kompetente myndigheder kan kræve, at de erhvervsdrivende skal betale et gebyr for at an-

søge om licens eller registrering. Sådanne eventuelle gebyrer opkræves på en ikke-diskriminerende

måde og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af ansøgningen.
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Artikel 4

Aftagererklæring

1. Erhvervsdrivende, der er etableret i Fællesskabet, og som til en aftager leverer et registreret

stof i kategori 1 eller 2 i bilag I til denne forordning skal indhente en erklæring fra aftageren om det

eller de specifikke anvendelsesformål for de registrerede stoffer, jf. dog artikel 6 og 14. For hvert

registreret stof kræves en separat erklæring. Denne erklæring skal være i overensstemmelse med

modellen i punkt 1 i bilag III. Når det drejer sig om juridiske personer, skal erklæringen udfærdiges

på brevpapir med brevhoved.

2. En erhvervsdrivende, som regelmæssigt til en aftager leverer et registreret stof i kategori 2 i

bilag I til denne forordning, kan acceptere, at ovennævnte erklæring om enkelttransaktioner erstattes

af én enkelt erklæring for flere transaktioner med dette registrerede stof i løbet af et tidsrum på højst

et år, forudsat at den erhvervsdrivende finder det godtgjort, at følgende kriterier er opfyldt:

a) aftageren har af den erhvervsdrivende fået leveret stoffet mindst tre gange i de foregående

tolv måneder

b) den erhvervsdrivende har ingen grund til at formode, at stoffet vil blive anvendt til ulovlige

formål

c) de bestilte mængder er ikke usædvanlige for denne aftager.
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Denne erklæring skal være i overensstemmelse med modellen i punkt 2 i bilag III. Når det drejer sig

om juridiske personer, skal erklæringen udfærdiges på brevpapir med brevhoved.

3. Erhvervsdrivende, der leverer registrerede stoffer i kategori 1 i bilag I, forsyner en kopi af er-

klæringen med stempel og dato og bekræfter dermed, at den er i overensstemmelse med originalen.

Denne kopi skal altid ledsage stoffer i kategori 1, der transporteres inden for Fællesskabet, og skal

efter anmodning forevises de myndigheder, som er ansvarlige for at kontrollere køretøjers indhold

under transport.

Artikel 5

Dokumentation

1. Erhvervsdrivende sikrer, at alle transaktioner, der fører til markedsføring af stoffer, der er re-

gistreret i kategori 1 og 2 i bilag I, er behørigt dokumenteret i overensstemmelse med stk. 2 til 5, jf.

dog artikel 6. Denne forpligtelse gælder ikke for erhvervsdrivende, der er indehavere af særlige li-

censer eller er omfattet af en særlig registrering i henhold til artikel 3, stk. 2, henholdsvis stk. 6.

2. Handelsdokumenter såsom fakturaer, manifester, administrative dokumenter, transportdoku-

menter og andre forsendelsesdokumenter skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til sikker identi-

fikation af:

a) navnet på det registrerede stof, således som det er angivet i kategori 1 og 2 i bilag I



9732/1/03 REV 1 ACA/ks 14
DG C I    DA

b) mængde og vægt af det registrerede stof og, når der er tale om en blanding eller et naturpro-

dukt, mængde og vægt, hvis kendt, af blandingen eller naturproduktet samt mængde og vægt

eller procentdel af vægten af det eller de stoffer, der er opført i kategori 1 og 2 i bilag I, og

som indgår i blandingen

c) navn og adresse på leverandør, distributør, modtager og om muligt andre erhvervsdrivende,

der er direkte involveret i transaktionen, jf. artikel 2, litra c) og d).

3. Dokumentationen skal tillige indeholde en aftagererklæring, jf. artikel 4.

4. Erhvervsdrivende opbevarer dokumentation for deres aktiviteter, der er tilstrækkelig udførlige

til at opfylde de forpligtelser, der påhviler dem i henhold til stk. 1.

5. Den dokumentation, som er omhandlet i stk. 1 til 4, opbevares i mindst tre år regnet fra ud-

gangen af det kalenderår, i hvilket den i stk. 1 nævnte transaktion fandt sted, og skal på anmodning

af de kompetente myndigheder straks kunne stilles til deres rådighed med henblik på kontrol.

6. Dokumentationen kan også opbevares i form af reproduktioner på et billedmedium eller andre

datamedier. Det skal sikres, at de lagrede data:

a) svarer til dokumentationen i form og indhold, når de gøres læsbare, og



9732/1/03 REV 1 ACA/ks 15
DG C I    DA

b) til enhver tid er umiddelbart tilgængelige, straks kan gøres læsbare og kan analyseres automa-

tisk i hele den periode, der er anført i stk. 5.

Artikel 6

Undtagelser

De i artikel 3, 4 og 5 opregnede forpligtelser gælder dog ikke transaktioner, der omfatter de registre-

rede stoffer i kategori 2 i bilag I, når de pågældende mængder over en periode på et år ikke oversti-

ger de i bilag II angivne mængder.

Artikel 7

Mærkning

Erhvervsdrivende sikrer sig, at de registrerede stoffer i kategori 1 og 2 i bilag I er mærket, inden de

leveres. Mærkningen skal angive stoffernes navne som anført i bilag I. De erhvervsdrivende kan

herudover anvende deres sædvanlige etikettering.

Artikel 8

Indberetning til de kompetente myndigheder

1. Erhvervsdrivende underretter omgående de kompetente myndigheder om ethvert forhold, så-

som usædvanlige ordrer eller transaktioner vedrørende registrerede stoffer, der er bestemt til at

skulle markedsføres, som giver grund til at formode, at disse stoffer kan blive benyttet til ulovlig

fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer.
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2. Erhvervsdrivende giver i sammenfattet form de kompetente myndigheder de oplysninger om

deres transaktioner, der omfatter registrerede stoffer, som er specificeret i de gennemførelsesbe-

stemmelser, der vedtages i henhold til artikel 14.

Artikel 9

Vejledning

1. For at fremme samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, de erhvervsdrivende og den

kemiske industri, navnlig med hensyn til ikke-registrerede stoffer, udarbejder og ajourfører Kom-

missionen efter proceduren i artikel 15, stk. 2, en vejledning til brug for den kemiske industri.

2. Vejledningen skal navnlig indeholde:

a) information om, hvordan mistænkelige transaktioner identificeres og indberettes

b) en løbende ajourført liste over ikke-registrerede stoffer, således at industrien frivilligt kan

kontrollere handelen med disse stoffer

c) andre nyttige oplysninger.

3. De kompetente myndigheder drager omsorg for, at vejledningen og listen over ikke-

registrerede stoffer uddeles regelmæssigt på en efter deres opfattelse hensigtsmæssig måde og i

overensstemmelse med vejledningens mål.
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Artikel 10

De kompetente myndigheders beføjelser og forpligtelser

1. Med henblik på at sikre, at artikel 3-8 anvendes korrekt, træffer hver medlemsstat de nødven-

dige foranstaltninger med henblik på at sætte deres kompetente myndigheder i stand til at udføre

deres kontrol- og overvågningsopgaver, især:

a) at fremskaffe oplysninger om alle ordrer på registrerede stoffer eller transaktioner, i hvilke

registrerede stoffer indgår

b) at få adgang til de erhvervsdrivendes forretningslokaler med henblik på at fremskaffe bevis

for uregelmæssigheder

c) om nødvendigt at tilbageholde sendinger, der ikke opfylder denne forordning.

2. De kompetente myndigheder skal respektere fortrolige forretningsoplysninger.

Artikel 11

Samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen

1. Hver medlemsstat udpeger den eller de kompetente myndighed(er), der skal sikre gennemfø-

relsen af denne forordning, og underretter Kommissionen herom.
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2. Med henblik på anvendelsen af denne forordning, og med forbehold af artikel 15, finder be-

stemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem

medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde imellem disse og Kommissionen

med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne1, navnlig be-

stemmelserne vedrørende fortrolighed, tilsvarende anvendelse. De(n) kompetente myndighed(er),

der er udpeget i henhold til stk. 1 i denne artikel, optræder som kompetente myndigheder, som om-

handlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 515/97.

Artikel 12

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og træf-

fer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive,

stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 13

Meddelelser fra medlemsstaterne

1. For at muliggøre eventuelle nødvendige tilpasninger af ordningen for overvågning af hande-

len med registrerede og ikke-registrerede stoffer meddeler de kompetente myndigheder i hver med-

lemsstat hvert år Kommissionen alle relevante oplysninger om gennemførelsen af de overvågnings-

foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, navnlig for så vidt angår stoffer, der ofte anven-

des til ulovlig fremstilling af narkotika eller psykotrope stoffer, samt metoder, der anvendes ved

ulovlig anvendelse og fremstilling.

2. Kommissionen udarbejder i overensstemmelse med artikel 12, stk. 12, i FN-konventionen og i

samråd med medlemsstaterne en sammenfatning af de i stk. 1 nævnte meddelelser, som forelægges

for Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler.

                                                
1 EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EFT L 122 af

16.6.2003, s. 36).
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Artikel 14

Gennemførelse

Hvor det er nødvendigt, vedtages følgende foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning

efter proceduren i artikel 15, stk. 2:

a) Fastlæggelse af krav og betingelser for meddelelse af licens som fastsat i artikel 3 og enkelt-

heder i forbindelse med licensen.

b) Fastlæggelse i fornødent omfang af betingelserne vedrørende dokumentation og mærkning af

blandinger og præparater, der indeholder stoffer opført i bilag I, som omhandlet i artikel 5-7.

c) Ændring af bilag I til denne forordning som følge af, at tabellerne i bilaget til FN-

konventionen ændres.

d) Ændring af tærskelværdierne i bilag II.

e) Fastlæggelse af krav og betingelser for aftagererklæringer som omhandlet i artikel 4 samt de

nærmere bestemmelser vedrørende deres anvendelse. Herunder også regler om afgivelse af aftage-

rerklæringer elektronisk, såfremt det er hensigtsmæssigt.

f) Andre foranstaltninger, der er nødvendige for en effektiv anvendelse af denne forordning.
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Artikel 15

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 10 i forordning (EØF)

nr. 3677/90.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 16

Oplysninger om foranstaltninger truffet af medlemsstaterne

Hver medlemsstat underretter Kommissionen om de foranstaltninger, den vedtager i henhold til

denne forordning, navnlig foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 10 og 12. Den giver også

meddelelse om alle senere ændringer.

Kommissionen meddeler disse oplysninger til de øvrige medlemsstater. Den evaluerer gennemfø-

relsen af forordningen tre år efter, at den er trådt i kraft.
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Artikel 17

Ophævelse

1. Rådets direktiv 92/109/EØF, Kommissionens direktiv 93/46/EØF og 2001/8/EF, 2003/.../EF

samt Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/96 og (EF) nr. 1533/2000 ophæves.

2. Henvisninger til de ophævede direktiver eller forordninger betragtes som henvisninger til

denne forordning.

3. Gyldigheden af de fortegnelser, der er oprettet, samt af de licenser og aftagererklæringer, der

er udstedt i henhold til de ophævede direktiver eller forordninger, berøres ikke.
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Artikel 18

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft den   *, bortset fra artikel 9, 14 og 15, som træder i kraft på dagen

for denne forordnings offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, således at de foranstalt-

ninger, der er fastsat i disse artikler, kan vedtages. Foranstaltningerne træder tidligst i kraft den   *.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________

                                                
* [18 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende].
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BILAG I

KATEGORI 1

STOF
KN-BETEGNELSE

(hvis anderledes)
KN-KODE*) CAS-NR.**)

1-phenyl-2-propanon Phenylacetone 2914 31 00 103-79-7
N-acetylanthranilsyre 2-acetamidobenzolsyre 2924 23 00 89-52-1
Isosafrol (cis + trans) 2932 91 00 120-58-1
3,4-methylenedioxyphenylpropan-2-
on

1-(1,3-Benzodioxol-5-
yl)propan-2-on

2932 92 00 4676-39-5

Piperonal 2932 93 00 120-57-0
Safrol 2932 94 00 94-59-7
Ephedrin 2939 41 00 299-42-3
Pseudoephedrin 2939 42 00 90-82-4
Norephedrin ex 2939 49 00 14838-15-4
Ergometrin 2939 61 00 60-79-7
Ergotamin 2939 62 00 113-15-5
Lysergsyre 2939 63 00 82-58-6

KATEGORI 2
STOF

KN-BETEGNELSE
(hvis anderledes) KN-KODE*) CAS-NR.**)

Eddikesyreanhydrid 2915 24 00 108-24-7
Phenyleddikesyre 2916 34 00 103-82-2
Anthranilsyre 2922 43 00 118-92-3
Piperidin 2933 32 00 110-89-4
Kaliumpermanganat 2841 61 00 7722-64-7
Salte af stoffer i denne kategori, hvor sådanne salte kan opnås.
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KATEGORI 3

STOF
KN-BETEGNELSE

(hvis anderledes)
KN-KODE*) CAS-NR**)

Saltsyre Hydrogenchlorid 2806 10 00 7647-01-0
Svovlsyre 2807 00 10 7664-93-9
Toluen**) 2902 30 00 108-88-3
Ethylether**) Diethylether 2909 11 00 60-29-7
Acetone**) 2914 11 00 67-64-1
Methylethylketon**) Butanon 2914 12 00 78-93-3

____________
*) EFT L 290 af 28.10.2002, s. 1.
**) Omfatter isomerer, naturprodukter og salte af de stoffer, der er opført i disse tabeller, hvor

sådanne foreligger, dog således at de relevante CAS-numre vil være forskellige og at natur-
produkter ofte ikke vil have fået tildelt CAS-numre.

________________________
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BILAG II

STOF TÆRSKELVÆRDI

Eddikesyreanhydrid 100 l

Kaliumpermanganat 100 kg

Anthranilsyre og salte heraf 1 kg

Phenyleddikesyre og salte heraf 1 kg

Piperidin og salte heraf 0,5 kg

________________________
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BILAG III

1. Model til erklæring om enkelttransaktioner (i kategori 1 eller 2)

AFTAGERERKLÆRING OM DE(T) SPECIFIKKE ANVENDELSESFORMÅL
FOR STOFFER I KATEGORI 1 OG 2

(enkelttransaktioner)
Jeg/Vi

Navn: .........................................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Referencenummer for tilladelse/licens/registrering: .................................................................
(det ikke-relevante overstreges)

udstedt den ..................................af ..........................................................................................
(myndighedens navn og adresse)

....................................................................................................................................................

ubegrænset gyldighed/udløber den ...........................................................................................
(det ikke-relevante overstreges)

har hos:

Navn: .........................................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

bestilt følgende stof:

Beskrivelse: ...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kombineret nomenklatur (KN) kode: .................................Mængde:

.........................................

Stoffet vil udelukkende blive anvendt til

...........................................................................................

....................................................................................................................................................

Jeg/Vi bekræfter, at ovennævnte stof ikke gensælges eller leveres til en aftager, medmindre
denne aftager forelægger en lignende erklæring om stoffets anvendelse eller for stoffer i
kategori 2 en erklæring om flere transaktioner.

Underskrift: .........................................Navn: ...........................................................................
(blokbogstaver)

Stilling: ...................................................Dato: .........................................................................
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2. Model til erklæring om flere transaktioner (i kategori 2)

AFTAGERERKLÆRING OM DE(T) SPECIFIKKE ANVENDELSESFORMÅL
FOR STOFFER I KATEGORI 2

(flere transaktioner)
Jeg/Vi

Navn: .........................................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Registreringsreferencenr.: .........................................................................................................

udstedt den ........................................af ....................................................................................
(myndighedens navn og adresse)

....................................................................................................................................................

ubegrænset gyldighed/udløber den ...........................................................................................
(det ikke-relevante overstreges)

har til hensigt hos:

Navn: .........................................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

at bestille følgende stof:

Beskrivelse: ...............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Kombineret nomenklatur (KN) kode: ........................Mængde:

...................................................

Stoffet vil udelukkende blive anvendt til

...........................................................................................

....................................................................................................................................................

og mængden anses normalt for at være tilstrækkelig til .............................. måneders forbrug
(maksimalt 12 måneder)

Jeg/Vi bekræfter, at ovennævnte stof ikke gensælges eller leveres til en aftager, medmindre
denne aftager forelægger en lignende erklæring om stoffets anvendelse eller en erklæring
om enkelttransaktioner.

Underskrift: .............................................Navn: .......................................................................
(blokbogstaver)

Stilling: ........................................................Dato: ....................................................................

________________________
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I. Indledning

Kommissionen forelagde ovennævnte forslag for Rådet den 10. september 2002.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 11. marts 2003, hvor det vedtog tre
ændringer til det oprindelige forslag.

På baggrund af resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling forelagde Kommissionen
et ændret forslag1 den 27. maj 2003.

Det økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 26. februar 2003.2

Som led i den fælles beslutningsprocedure (EF-traktatens artikel 251) vedtog Rådet sin fælles
holdning til udkastet til forordning den 29. september 2003, under hensyn til Europa-
Parlamentets førstebehandling.

II. Formål

Formålet med den foreslåede forordning er at erstatte det nugældende direktiv 92/109/EØF3

med en forordning for at forenkle lovgivningen og dermed lette lovlig handel med prækurso-
rer inden for det indre marked og samtidig undgå, at disse kemiske stoffer anvendes til frem-
stilling af ulovlige stoffer.

                                                
1 EUT C af ... 2003, s. ... .
2 EUT C 95 af 23.4.2003, s. 6.
3 EFT L 370 af 19.12.1992, s. 76.
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III. Analyse af den fælles holdning i dok. 9732/03.

1. Generelt

Rådet tilslutter sig i sin fælles holdning forslagets målsætning, som er, at fastsætte har-
moniserede foranstaltninger for kontrol og overvågning i Fællesskabet af visse stoffer,
der ofte anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer, for dermed
at forhindre misbrug af disse stoffer.

2. EP's ændringer

Rådet indtog følgende holdning til de ændringer, der er blevet vedtaget af Europa-
Parlamentet:

– Ændring 1 blev accepteret af Rådet og indsat som en ny betragtning 4 i den fælles
holdning.

– Ændring 2 blev ikke medtaget i den fælles holdning, da listen over ikke-
registrerede stoffer fire gange om året gennemgås af det udvalg, der er nævnt i ar-
tikel 15, og om nødvendigt ændres. Rådet er enig med Kommissionen i, at den
foreslåede ændring ikke vil forbedre den nuværende ordning.

– Rådet accepterede ikke den første del af ændring 3, i henhold til hvilken med-
lemsstaterne årligt skal underrette Kommissionen om de gennemførelsesforan-
staltninger, de træffer. EP's ønske om regelmæssig forelæggelse af disse oplysnin-
ger er imidlertid imødekommet med kravet om, at medlemsstaterne skal meddele
Kommissionen alle ændringer af deres gennemførelsesforanstaltninger (arti-
kel 16). Den anden del af ændringen blev accepteret af Rådet.
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3. Nye elementer, som Rådet har indført

Den fælles holdning adskiller sig fra kommissionsforslaget på følgende hovedpunkter:

Betragtning 4

Denne nye betragtning fastsætter udtrykkeligt, at det i forbindelse med udvidelsen af
Den Europæiske Union er vigtigt at erstatte det eksisterende direktiv med en forordning,
da enhver ændring af direktivet og dets bilag vil medføre, at 25 medlemsstater skal
vedtage nationale gennemførelsesforanstaltninger.

Betragtning 15

Den fælles holdning indeholder en ny betragtning 15 for at præcisere, at medlemsstater,
der i øjeblikket fører streng kontrol og pålægger sanktioner i henhold til national lov-
givning, ikke behøver at gøre denne lovgivning mindre streng i henhold til denne for-
ordning.

Artikel 2 - definitioner

− I litra c) er "forarbejdning" blevet tilføjet i definitionen af "markedsføring", såle-
des at forarbejdning bliver omfattet af forordningens anvendelsesområde. Forar-
bejdning var omfattet af definitionen af "erhvervsdrivende" i direktiv
92/109/EØF;

− Der er i litra f) og g) blevet tilføjet definitioner af "særlig licens" og "særlig regi-
strering" for at afspejle tilføjelserne til artikel 3, stk. 2 og 5, og artikel 5.

Artikel 3 - Krav i forbindelse med markedsføring af registrerede stoffer

− Rådet har tilføjet et nyt stk. 1, i henhold til hvilket den erhvervsdrivende kan ud-
pege en særlig medarbejder, der skal overvåge, at handelen med registrerede stof-
fer er i overensstemmelse med forordningen. Denne bestemmelse sætter den nati-
onale kompetente myndighed i stand til at vurdere, om der skal meddeles en be-
stemt erhvervsdrivende licens;
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− I stk. 2 indfører den fælles holdning krav om, at erhvervsdrivende for at gøre
kontrollen mere effektiv skal være i besiddelse af en licens, før de kan ligge inde
med registrerede stoffer. Den fælles holdning giver desuden de kompetente myn-
digheder mulighed for at undtage visse typer af offentlige myndigheder og er-
hvervsdrivende fra nogle af deres forpligtelser i forbindelse med fornyelse af li-
censer og dokumentering af transaktioner. Denne undtagelse kræver udstedelse af
særlige licenser og særlig registrering. Der er indsat undtagelsesbestemmelser for
at undgå, at de kompetente myndigheder og visse typer erhvervsdrivende pålæg-
ges en alt for stor administrativ byrde. Undtagelserne fremgår af ændringerne til
artikel 3, stk. 5, sidste punktum, artikel 3, stk. 6, andet punktum, artikel 5, stk. 1,
sidste punktum, og artikel 14, stk. 1;

− Bestemmelserne i stk. 3 om, at erhvervsdrivende kun kan levere registrerede stof-
fer til indehavere af licens og personer, der har underskrevet en aftagererklæring,
er taget fra artikel 4, stk. 3, i Kommissionens forslag;

− Rådet har i stk. 4 tilføjet en bestemmelse om, at de kompetente myndigheder kan
afslå en licens, hvis der er rimelig grund til at betvivle ansøgerens egnethed;

− Der er indsat et nyt stk. 5, der skal bemyndige de kompetente myndigheder til en-
ten at begrænse licensens gyldighed eller kræve godtgjort, at betingelserne for at
meddele licensen fortsat er opfyldt. Denne tilføjelse muliggør en strengere hånd-
hævelse af forordningen;

− I stk. 7 giver Rådet de kompetente myndigheder mulighed for i overensstemmelse
med national praksis i visse medlemsstater, at opkræve et gebyr for licens eller re-
gistrering, som ikke må overstige de administrative omkostninger i forbindelse
hermed.

Artikel 5 - Dokumentation

− I henhold til stk. 1 undtages erhvervsdrivende, der er indehavere af særlige licen-
ser eller er omfattet af en særlig registrering, for forpligtelsen til at dokumentere
transaktioner;
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− Den fælles holdning medtager i stk. 2, litra b), naturprodukter i overensstemmelse
med definitionen af registrerede stoffer i artikel 2, litra a);

− Rådet henviser i stk. 2, litra c), til alle erhvervsdrivende, der er involveret i trans-
aktionen, for at sikre, at hele kæden af erhvervsdrivende så vidt muligt er angivet i
handelsdokumenterne;

− Den fælles holdning tilføjer i stk. 6 muligheden for elektronisk lagring af doku-
menter.

Artikel 6 - Undtagelser

Artikel 6 er blevet ændret for at præcisere, at tærsklerne for stoffer i kategori 2 gælder
for en etårig periode.

Artikel 8 - Indberetning til de kompetente myndigheder

Rådet fandt gennemførelsesbestemmelser nødvendige for at afgøre, hvilke oplysninger
de erhvervsdrivende skal give om transaktioner vedrørende registrerede stoffer. Arti-
kel 8, stk. 2 er derfor blevet ændret.

Artikel 10 - De kompetente myndigheders beføjelser og forpligtelser

Litra c) er blevet tilføjet i stk. 1 for at præcisere, at de kompetente myndigheder er be-
myndigede til at tilbageholde sendinger, der ikke opfylder bestemmelserne i denne for-
ordning.

Artikel 12 - Sanktioner

Medlemsstaternes forpligtelse til at underrette Kommissionen om fastsættelsen af be-
stemmelser om sanktioner eller ændring heraf, jf. stk. 1, er nu omhandlet i artikel 16.
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Artikel 14 - Gennemførelsesprocedure

Rådet fandt det nødvendigt at indsætte gennemførelsesbestemmelser i artikel 14 for at
fastlægge krav og betingelser for meddelelse af licens. Der er indsat et nyt stk. 1 for at
tage højde herfor. Rådet har endvidere i stk. 5 forudset eventuelle regler om afgivelse af
aftagererklæring i elektronisk form. Der er endelig blevet tilføjet et nyt stk. 6, der skal
dække andre nødvendige gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 16 - Oplysninger om foranstaltninger truffet af medlemsstaterne

− Stk. 1 er blevet ændret for at forpligte medlemsstaterne til at underrette Kommis-
sionen om de foranstaltninger, de træffer med hensyn til sanktioner og udførelsen
af deres kontrol- og overvågningsopgaver, og alle ændringer heraf. Denne for-
pligtelse var omhandlet i artikel 12 i Kommissionens forslag;

− Stk. 2 er blevet omformuleret for at tage hensyn til en af de ændringer, Europa-
Parlamentet har vedtaget, og som pålægger Kommissionen pligt til at evaluere
gennemførelsen af forordningen tre år efter, at den er trådt i kraft. Da artikel 18
fastsætter, at forordningen træder i kraft 18 måneder efter offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende, mener Rådet, at det er rimeligt at vurdere gennemfø-
relsen heraf ca. fem år efter dens offentliggørelse.

Artikel 17 - Ophævelse og betragtning 18

Da der er forudset en periode på 18 måneder, før forordningen træder i kraft (artikel 18),
har en række medlemsstater bedt Kommissionen om at foreslå øjeblikkelig ændring af
bilagene til det nugældende direktiv 92/109/EØF i form af et kommissionsdirektiv.
Vedtagelsen af dette direktiv ifølge udvalgsproceduren er forudset inden sommerferien
2003. Direktivet bør desuden ophæves sammen med alle de nuværende retsakter, der er
nævnt i artikel 17, når den nye forordning træder i kraft. Artikel 17 og den tilsvarende
betragtning 18 er derfor blevet ændret med henblik herpå.
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Bilag I

Den fælles holdning

− tilføjer en overskrift på bilag I

− retter KN-koden og CAS-nummeret for Norephedrin

− tilføjer henvisninger til stereoisomere former af stofferne i kategori 1, hvor det er

muligt

− udelukker cathin fra stofferne i kategori 1, og

− tilføjer forklarende tekniske noter.

IV. Konklusion

Den fælles holdning, som blev enstemmigt vedtaget af Rådet, er udformet for at opfylde for-
ordningens formål, nemlig at indføre harmoniserede foranstaltninger til kontrol og overvåg-
ning af lovlig handel inden for Fællesskabet med narkotikaprækursorer for at undgå, at disse
kemiske stoffer anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 17. september 2003 (19.09)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2002/0217 (COD)

11228/1/03
REV 1

UD 68
ENT 121
CORDROGUE 74
CODEC 961
OC 465

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: generalsekretariatet
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Tidl. dok. nr.: 8900/03 UD 39 ENT 75 CORDROGUE 37 CODEC 564 + REV 1 (el)
Komm. forsl. nr.: 12064/02 UD 92 CORDROGUE 75 CODEC 1119 + COR 1

– KOM(2002) 494 endelig
Vedr.: Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om narkotikaprækursorer

– Vedtagelse af fælles holdning
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: den 26. september 2003

1. Den 10. september 2002 forelagde Kommissionen Rådet forslaget til ovennævnte forordning

baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse om Kommissionens forslag den

11. marts 20031.

3. Den 2. juni 2003 forelagde Kommissionen Rådet et ændret forslag2.

                                                
1 7298/03 CODEC 299 UD 27 CORDROGUE 22.
2 10097/03 UD 58 ENT 96 CORDROGUE 51 CODEC 771.
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4. Den 19. maj 2003 nåede Rådet med enstemmighed til politisk enighed om en fælles holdning

vedrørende forslaget.

5. Den 16. juli 2003 bad to delegationer om en række tekniske ændringer i bilag I i udkastet til

fælles holdning3 som revideret af Jurist-lingvist-Gruppen.

6. Toldunionsgruppen (toldlovgivning og -politik) drøftede de foreslåede tekniske ændringer til

bilag I på møderne den 25. juli og den 16. september 2003 og vedtog teksten i dok. 9732/03

UD 56 ENT 90 CORDROGUE 47 CODEC 712 OC 308 + COR 2.

7. På baggrund af ovennævnte opfordres De Faste Repræsentanters Komité til at henstille til

Rådet, at det:

− som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager den fælles holdning4 i

overensstemmelse med traktatens artikel 251, stk. 2, og meddeler Europa-Parlamentet

denne samt

− giver Europa-Parlamentet en redegørelse for grundene til sin fælles holdning5.

________________________

                                                
3 9732/03 UD 56 ENT 90 CORDROGUE 47 CODEC 712 OC 308 + COR 1 (pt) + ADD 1.
4 9732/03 UD 56 ENT 90 CORDROGUE 47 CODEC 712 OC 308 + COR 1.
5 9732/03 UD 56 ENT 90 CORDROGUE 47 CODEC 712 OC 308 ADD 1 + ADD 1 COR 1.
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om narkotikaprækursorer

1- SAGSFORLØB

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dok. KOM(2002)494 endelig – 2002/0217 (COD):

10. september 2002.

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 26. februar 2003.

Udtalelse fra Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen: 11. marts 2003.

Ændret forslag fremsendt: 28. maj 2003.

Vedtagelse af den fælles holdning: 29. september 2003.

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Målet med forslaget er at gøre det nuværende direktiv 92/109/EØF til en forordning og derved
forenkle og harmonisere ordningen for kontrol med narkotikaprækursorer inden for EU.
Harmoniserede gennemførelsesforanstaltninger i hele EU vil endvidere beskytte den lovlige
og berettigede handel med disse kemiske stoffer, hvorved det sikres, at der anvendes
ensartede betingelser for erhvervsdrivende i alle medlemsstaterne.

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1 Generelt

Den fælles holdning følger de generelle linjer i Kommissionens ændrede forslag. Den
indeholder visse foranstaltninger, der anses for nødvendige for at tage højde for, at
forordningen gælder direkte for erhvervsdrivende og kompetente myndigheder.

3.2 Europa-Parlamentets ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtog tre ændringsforslag, hvoraf et blev fuldt accepteret, et blev
forkastet og det tredje blev delvist accepteret.
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3.2.1 Europa-Parlamentets ændringsforslag 1

I dette ændringsforslag foreslås det at indsætte en ny betragtning, hvori betydningen af det
nye instrument understreges i forbindelse med udvidelsen af EU, som fra næste år vil omfatte
25 medlemsstater. Det blev accepteret og indsat som betragtning 4.

3.2.2 Europa-Parlamentets ændringsforslag 2

Dette ændringsforslag ville kræve, at der skulle foretages en årlig ajourføring af listen over
ikke-registrerede stoffer afhængig af frivillige kontrolforanstaltninger foretaget af de
erhvervsdrivende. Denne liste bliver løbende gennemgået og, om nødvendigt, ændret på de
møder, som afholdes af det i artikel 15 omhandlede udvalg fire gange om året. Den foreslåede
ændring indebærer således ikke nogen forbedring af systemet. Den blev derfor forkastet.

3.2.3 Europa-Parlamentets ændringsforslag 3

Ændringsforslag 3 omfatter rent faktisk to ændringsforslag. I henhold til den første del ville
medlemsstaterne være forpligtet til årligt at underrette Kommissionen om
gennemførelsesforanstaltningerne, selv om forordningen kun skal gennemføres én gang af
hver medlemsstat. Det blev forkastet, fordi det ikke indebærer en forbedring af
Kommissionens forslag.

Anden del af ændringsforslaget blev accepteret. Heri kræves det, at Kommissionen evaluerer
gennemførelsen af forordningen tre år efter dennes ikrafttræden. Dette forslag er nu indsat i
artikel 16, stk. 2.

3.3 Rådets fælles holdning

Ud over de accepterede ændringsforslag indeholder den nye tekst visse ændringer for at tage
højde for, at den nye forordning finder direkte anvendelse. Formålet med disse ændringer er at
medtage nogle gennemførelsesprocedurer i teksten til retsakten. Ved hjælp heraf
harmoniseres den måde, hvorpå ordningen anvendes, i alle medlemsstaterne, hvilket - som
anført ovenfor - er det overordnede mål med Kommissionens forslag.

4- KONKLUSION

Kommissionen støtter den fælles holdning, fordi den er i tråd med de tilstræbte mål.


