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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.      /2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί των πρoδρόµων ουσιών των ναρκωτικών

(κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 160.
2 ΕΕ C 95, 23.4.2003, σ. 6.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην ΕΕ), κοινή θέση του Συµβουλίου της ........ (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ............. (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών και

ψυχοτρόπων ουσιών, που συνοµολογήθηκε στη Βιέννη στις 19 ∆εκεµβρίου 1988, στο εξής

αποκαλούµενη «Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών», συνήφθη από την Κοινότητα, µε την

απόφαση 90/611/EΟΚ του Συµβουλίου1.

(2) Οι απαιτήσεις του άρθρου 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών, όσον αφορά το εµπόριο

προδρόµων ουσιών (δηλαδή ουσιών που χρησιµοποιούνται συχνά στην παράνοµη παρασκευή

ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών) εφαρµόζονται, όσον αφορά το εµπόριο µεταξύ της

Κοινότητας και τρίτων χωρών, µε βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του

Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1990, για τη θέσπιση µέτρων για την πρόληψη της

διοχέτευσης ορισµένων ουσιών στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων

ουσιών 2.

(3) Το άρθρο 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών προβλέπει τη θέσπιση κατάλληλων

µέτρων για την παρακολούθηση της παρασκευής και διανοµής προδρόµων ουσιών. Τούτο

προϋποθέτει τη λήψη µέτρων για το εµπόριο προδρόµων ουσιών µεταξύ κρατών µελών.

Τέτοια µέτρα θεσπίσθηκαν µε την οδηγία 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

14ης ∆εκεµβρίου 1992, σχετικά µε την παρασκευή και τη διάθεση στην αγορά ορισµένων

ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων

ουσιών3. Για την καλύτερη διασφάλιση της ταυτόχρονης εφαρµογής εναρµονισµένων

κανόνων σε όλα τα κράτη µέλη, κρίνεται ότι ένας κανονισµός αποτελεί πιο ενδεδειγµένο

µέσο από την ισχύουσα οδηγία.

                                                
1 ΕΕ L 326, 24.11.1990, σ. 56.
2 ΕΕ L 357, 20.12.1990, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1232/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 180, 10.7.2002, σ. 5).
3 ΕΕ L 370, 19.12.1992, σ. 76. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 39, 9.2.2001, σ. 31).
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(4) Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σηµαντικό η οδηγία 92/109/ΕΟΚ

να µετατραπεί σε κανονισµό, δεδοµένου ότι κάθε τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας και των

Παραρτηµάτων της θα είχε ως συνέπεια να προκαλέσει τη λήψη εθνικών µέτρων εφαρµογής

σε 25 κράτη µέλη.

(5) Η Επιτροπή Ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών, µε αποφάσεις που έλαβε κατά την 35η

σύνοδό της το 1992 , συµπεριέλαβε επιπλέον ουσίες στους πίνακες του Παραρτήµατος της

Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών. Στον παρόντα κανονισµό θα πρέπει να προβλεφθούν

αντίστοιχες διατάξεις µε σκοπό τον εντοπισµό τυχόν περιστατικών παράνοµης διοχέτευσης

προδρόµων ουσιών των ναρκωτικών στην Κοινότητα και την εξασφάλιση της εφαρµογής

κοινών κανόνων παρακολούθησης στην κοινοτική αγορά.

(6) Οι διατάξεις του άρθρου 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών βασίζονται σε σύστηµα

παρακολούθησης του εµπορίου των εν λόγω ουσιών. Το µεγαλύτερο µέρος του εµπορίου των

ουσιών αυτών είναι απολύτως νόµιµο. Τα συνοδευτικά έγγραφα των αποστολών και η

επισήµανση των ουσιών αυτών θα πρέπει να είναι αρκούντως σαφή. Επιπλέον, ταυτόχρονα

µε την παροχή των αναγκαίων µέσων δράσης στις αρµόδιες αρχές, θα πρέπει να

δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε το πνεύµα της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών, µηχανισµοί

βασιζόµενοι στη στενή συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη

συστηµάτων συλλογής πληροφοριών.



9732/1/03 REV 1 ZAC/σπ 4
DG C I    EL

(7) Tα µέτρα που ισχύουν για το έλαιο σασσάφρου ερµηνεύονται σήµερα µε διαφορετικούς

τρόπους στην Κοινότητα, δεδοµένου ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, θεωρείται ως µείγµα που

περιέχει σαφρόλη, και κατά συνέπεια, ελέγχεται, ενώ σε άλλα κράτη µέλη θεωρείται ως

φυσικό προϊόν µη ελεγχόµενο. Η προσθήκη στον ορισµό της «διαβαθµισµένης ουσίας» µίας

αναφοράς στα φυσικά προϊόντα θα επιλύσει αυτή την ασυµφωνία και, εποµένως, θα

επιτρέψει την εφαρµογή ελέγχων στο έλαιο σασσάφρου ο ορισµός θα πρέπει να καλύπτει

µόνο τα φυσικά προϊόντα από τα οποία µπορούν εύκολα να εξαχθούν διαβαθµισµένες ουσίες.

(8) Οι ουσίες που χρησιµοποιούνται συνήθως στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή

ψυχοτρόπων ουσιών θα πρέπει να απαριθµούνται σε Παράρτηµα.

(9) Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η παρασκευή ή η χρήση ορισµένων διαβαθµισµένων ουσιών

που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, προϋποθέτει την κατοχή άδειας. Επιπλέον, η

προµήθεια τέτοιων ουσιών θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο εφόσον τα άτοµα στα οποία

πρόκειται να παραδοθούν οι εν λόγω ουσίες είναι κάτοχοι άδειας ή έχουν υπογράψει δήλωση

πελάτη. Στο Παράρτηµα ΙΙΙ, θα πρέπει να καθορισθούν οι αναλυτικοί κανόνες για τη δήλωση

πελάτη.

(10) Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις να κοινοποιούν

στις αρµόδιες αρχές τις ύποπτες συναλλαγές που αφορούν τις διαβαθµισµένες ουσίες που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι.

(11) Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται ο καλύτερος έλεγχος του

ενδοκοινοτικού εµπορίου των διαβαθµισµένων ουσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι.
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(12) Όλες οι συναλλαγές που οδηγούν στη διάθεση στην αγορά διαβαθµισµένων ουσιών των

κατηγοριών 1 και 2 του Παραρτήµατος Ι, θα πρέπει να τεκµηριώνονται δεόντως. Οι

επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές τυχόν ύποπτες συναλλαγές που

αφορούν τις ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι. Ωστόσο, θα πρέπει να ισχύουν

εξαιρέσεις για τις συναλλαγές που αφορούν τις ουσίες της κατηγορίας 2 του Παραρτήµατος Ι,

εφόσον οι ποσότητες που αφορούν οι εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνουν εκείνες που

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

(13) Σηµαντικός αριθµός άλλων ουσιών, πολλές από τις οποίες αποτελούν αντικείµενο νόµιµου

εµπορίου σε µεγάλες ποσότητες, έχουν αναγνωρισθεί ως πρόδροµες ουσίες που

χρησιµοποιούνται στην παράνοµη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων

ουσιών. Η υπαγωγή των εν λόγω ουσιών στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους µε εκείνους που

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, θα αποτελούσε περιττό εµπόδιο στις συναλλαγές, αφού

θα συνεπαγόταν την έκδοση αδειών λειτουργίας και την υποβολή εγγράφων για τις

συναλλαγές. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η καθιέρωση ενός ελαστικότερου µηχανισµού σε

κοινοτικό επίπεδο, µέσω του οποίου θα κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές των κρατών

µελών παρόµοιες συναλλαγές.

(14) Στο πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ναρκωτικών που ενέκρινε το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000, προβλέπεται

η εισαγωγή διαδικασίας συνεργασίας. Για τη στήριξη αυτής της συνεργασίας µεταξύ των

αρµόδιων αρχών των κρατών µελών και της χηµικής βιοµηχανίας, ιδίως όσον αφορά τις

ουσίες οι οποίες, παρόλο που δεν αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό, µπορούν να

χρησιµοποιηθούν για την παράνοµη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων

ουσιών, θα πρέπει να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραµµές ώστε να βοηθηθεί η χηµική

βιοµηχανία.
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(15) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις

που εφαρµόζονται για την παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. ∆εδοµένου

ότι το εµπόριο προδρόµων ουσιών των ναρκωτικών µπορεί να οδηγήσει στην παράνοµη

παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τις πλέον αποτρεπτικές κυρώσεις που διαθέτει η εθνική τους

νοµοθεσία.

(16) Tα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(17) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η εναρµονισµένη

παρακολούθηση της εµπορίας προδρόµων ουσιών και η αποφυγή της διοχέτευσής του στην

παράνοµη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, δεν µπορούν να

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν, συνεπώς, λόγω του διεθνούς και

µεταβαλλόµενου χαρακτήρα του εµπορίου αυτού, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό

επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας,

όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως

ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την

επίτευξη αυτών των στόχων.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(18) Η οδηγία 92/109/EΟΚ, οι οδηγίες 93/46/EΟΚ 1 , 2001/8/EΚ 2, και

2003/   /ΕΚ3 της Επιτροπής και οι κανονισµοί (EΚ) αριθ. 1485/96 4 και (EΚ)

αριθ. 1533/2000 5 της Επιτροπής, θα πρέπει να καταργηθούν,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής και στόχοι

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει εναρµονισµένα µέτρα για τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την

παρακολούθηση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται συχνά για την παράνοµη παρασκευή

ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών µε σκοπό την πρόληψη της διοχέτευσης των εν λόγω ουσιών.

                                                
1 Οδηγία 93/46/EΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1993, για την αντικατάσταση και

τροποποίηση των παραρτηµάτων της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 159, 1.7.1993, σ.134).

2 Οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2001, για αντικατάσταση του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παρασκευή και
την εµπορία ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 39, 9.2.2001, σ. 31).

3 Σηµείωση για την Επίσηµη Εφηµερίδα: Αναφέρεται στην επικείµενη οδηγία της Επιτροπής η
οποία θα ενηµερώσει τα Παραρτήµατα της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ και θα υιοθετηθεί µέχρι το
θέρος του 2003 (ΕΕ L������.)

4 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1485/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1996, περί καθορισµού
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις δηλώσεις
του πελάτη σχετικά µε τη συγκεκριµένη χρήση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για
την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 188, 27.7.1996, σ. 28).
Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1533/2000 (ΕΕ L 175,
14.7.2000, σ. 75).

5 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1533/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, που τροποποιεί τον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1485/96 περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της
οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις δηλώσεις του πελάτη σχετικά µε τη
συγκεκριµένη χρήση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

(α) «διαβαθµισµένες ουσίες»: οι ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι,

συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων και των φυσικών προϊόντων που περιέχουν τέτοιες

ουσίες. Από την κατηγορία αυτή εξαιρούνται τα φάρµακα, όπως ορίζονται στην οδηγία

2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001,

περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 1, τα

φαρµακευτικά παρασκευάσµατα, τα µείγµατα, τα φυσικά προϊόντα και άλλα

παρασκευάσµατα που περιέχουν διαβαθµισµένες ουσίες συνδυασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε

οι ουσίες αυτές να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα ή να εξαχθούν µε εύχρηστα ή

οικονοµικά πρόσφορα µέσα,

(β) «µη διαβαθµισµένες ουσίες»: οι ουσίες που αν και δεν απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι,

αναγνωρίζεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή

ψυχοτρόπων ουσιών,

(γ) «διάθεση στην αγορά»: κάθε είδους προµήθεια, έναντι αµοιβής ή δωρεάν, διαβαθµισµένων

ουσιών στην Κοινότητα· ή η αποθήκευση, παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία,

διανοµή ή µεσιτεία των εν λόγω ουσιών µε σκοπό τη διάθεσή τους στην Κοινότητα,

                                                
1 ΕΕ L 311 , 28.11.2001, σ. 67. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε  από την οδηγία 2002/98/ΕΚ

(ΕΕ L 33, 8.2.2003, σ. 30).
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(δ) «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διάθεση

διαβαθµισµένων ουσιών στην αγορά,

(ε) «∆ιεθνής Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών»: το όργανο που έχει συσταθεί µε την Ενιαία

Σύµβαση για τα Ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1972,

(στ) «ειδική άδεια»: η άδεια που χορηγείται σε συγκεκριµένο τύπο επιχείρησης,

(ζ) «ειδική καταχώρηση»: η καταχώρηση που γίνεται για συγκεκριµένο τύπο επιχείρησης.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά διαβαθµισµένων ουσιών

1. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να διαθέσουν στην αγορά διαβαθµισµένες ουσίες υπαγόµενες

στις κατηγορίες 1 και 2 του Παραρτήµατος Ι, πρέπει να διορίζουν υπάλληλο υπεύθυνο για το

εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών, να κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές το όνοµα και τα λοιπά

στοιχεία του υπαλλήλου αυτού και να κοινοποιούν στις αρχές αυτές αµέσως κάθε µεταγενέστερη

τροποποίηση των πληροφοριών αυτών. Ο υπάλληλος µεριµνά ώστε το εµπόριο διαβαθµισµένων

ουσιών που διεξάγει η επιχείρηση να γίνεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Ο υπάλληλος

εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση και να λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις

προκειµένου να εκτελεί τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω.
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2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια που χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές προτού να

έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν ή να διαθέτουν στην αγορά διαβαθµισµένες ουσίες που

υπάγονται στην κατηγορία 1 του Παραρτήµατος Ι. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να χορηγούν ειδικές

άδειες στα φαρµακεία, κτηνιατρεία, σε ορισµένους τύπους δηµοσίων υπηρεσιών ή στις ένοπλες

δυνάµεις. Οι εν λόγω ειδικές άδειες ισχύουν µόνο για τη χρήση των προδρόµων ουσιών στο

πλαίσιο των επισήµων καθηκόντων των οικείων επιχειρήσεων.

3. Κάθε επιχείρηση που διαθέτει την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προµηθεύει

διαβαθµισµένες ουσίες της κατηγορίας 1 του Παραρτήµατος Ι µόνο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

που διαθέτουν την εν λόγω άδεια και έχουν υπογράψει δήλωση πελάτη  κατά τα προβλεπόµενα στο

άρθρο 4, παράγραφος 1.

4. Οι αρµόδιες αρχές, κατά την εξέταση της δυνατότητας χορήγησης άδειας λαµβάνουν ιδίως

υπόψη την ικανότητα και την ακεραιότητα του αιτούντος. Η άδεια δεν πρέπει να χορηγείται εάν

υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που θέτουν σε αµφισβήτηση την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του

αιτούντος ή του υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος για το εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών. Η άδεια

δύναται να αναστέλλεται ή να ανακαλείται από τις αρµόδιες αρχές οσάκις ευλόγως πιστεύεται ότι ο

κάτοχος της άδειας δεν είναι πλέον αξιόπιστος και ικανός να κατέχει άδεια και ότι δεν πληρούνται

πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.
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5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, οι αρµόδιες αρχές µπορούν είτε να περιορίζουν την

περίοδο ισχύος της αδείας σε τρία έτη κατ� ανώτατο όριο ή να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να

καταδεικνύουν κατά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των τριών ετών ότι εξακολουθούν να πληρούνται

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια. Στην άδεια αναφέρεται η πράξη ή οι πράξεις

για τις οποίες ισχύει, καθώς και οι ουσίες τις οποίες αφορά. Οι ειδικές άδειες κατά την έννοια της

παραγράφου 2, χορηγούνται κατ� αρχήν επ�αόριστον αλλά οι αρµόδιες αρχές δύνανται να τις

αναστέλλουν ή να τις ανακαλούν υπό τους όρους της παραγράφου 4, τρίτη πρόταση.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της

διάθεσης στην αγορά διαβαθµισµένων ουσιών που υπάγονται στην κατηγορία 2 του

Παραρτήµατος Ι, πρέπει να δηλώνουν προς καταχώρηση αµελλητί, στις αρµόδιες αρχές, και να τις

επικαιροποιούν τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων στις οποίες παρασκευάζουν ή από τις οποίες

εµπορεύονται τις εν λόγω ουσίες,, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα φαρµακεία,

κτηνιατρεία, ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων αρχών ή οι ένοπλες δυνάµεις δύνανται να υπόκεινται

σε ειδική καταχώρηση. Οι εν λόγω καταχωρήσεις θεωρείται ότι ισχύουν µόνο για τη χρήση των

προδρόµων ουσιών στο πλαίσιο των επισήµων καθηκόντων των οικείων φορέων.

7. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να ζητούν από τις επιχειρήσεις να καταβάλλουν τέλος για την

αίτηση έκδοσης  αδείας ή την αίτηση καταχώρησης αδείας. Τα τέλη αυτά εισπράττονται κατά

τρόπο που να µη δηµιουργεί διακρίσεις και δεν υπερβαίνουν το κόστος εξέτασης της αίτησης.
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Άρθρο 4

∆ήλωση πελάτη

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 14, κάθε επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Κοινότητα

που προµηθεύει πελάτη µε διαβαθµισµένη ουσία των κατηγοριών 1 ή 2 του Παραρτήµατος Ι,

λαµβάνει από τον πελάτη δήλωση στην οποία να αναγράφεται(-ονται) η (οι) συγκεκριµένη(-ες)

χρήση(-εις) των διαβαθµισµένων ουσιών. Απαιτείται χωριστή δήλωση για κάθε διαβαθµισµένη

ουσία. Η δήλωση αυτή ανταποκρίνεται στο υπόδειγµα του σηµείου 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η δήλωση γίνεται σε ενεπίγραφο χάρτη.

2. Εναλλακτικά προς την προαναφερόµενη δήλωση µεµονωµένης συναλλαγής, η επιχείρηση

που προµηθεύει τακτικά ένα πελάτη µε διαβαθµισµένη ουσία που περιλαµβάνεται στην κατηγορία

2 του Παραρτήµατος Ι, µπορεί να αποδέχεται µία και µόνη δήλωση για περισσότερες συναλλαγές

µε αντικείµενο την εν λόγω διαβαθµισµένη ουσία, πραγµατοποιούµενες κατά τη διάρκεια χρονικής

περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον η επιχείρηση βεβαιώνεται ότι πληρούνται τα

ακόλουθα κριτήρια:

(α) ο πελάτης έχει προµηθευθεί από την επιχείρηση την εν λόγω ουσία τουλάχιστον τρεις φορές

κατά τους προηγούµενους δώδεκα µήνες,

(β) η επιχείρηση δεν έχει λόγους να υποθέτει ότι η ουσία προορίζεται για παράνοµη χρήση,

(γ) οι παραγγελθείσες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τη συνήθη κατανάλωση του συγκεκριµένου

πελάτη.
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Η δήλωση αυτή ανταποκρίνεται στο υπόδειγµα του σηµείου 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Προκειµένου

για νοµικά πρόσωπα, η δήλωση γίνεται σε ενεπίγραφο χάρτη.

3. Κάθε επιχείρηση που προµηθεύει διαβαθµισµένες ουσίες της κατηγορίας 1 του

Παραρτήµατος Ι θέτει τη σφραγίδα της και χρονοσήµαντρο επί αντιγράφου της δήλωσης πελάτη,

ώστε να πιστοποιείται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Το εν λόγω αντίγραφο

πρέπει να συνοδεύει πάντα τις ουσίες της κατηγορίας 1 κατά τη διακίνησή τους εντός της

Κοινότητας και πρέπει να παρουσιάζεται στις αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο του

περιεχοµένου των οχηµάτων που τις µεταφέρουν, κατόπιν αιτήσεως.

Άρθρο 5

Έγγραφα

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που

οδηγούν στη διάθεση στην αγορά διαβαθµισµένων ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 του

Παραρτήµατος Ι, συνοδεύονται από κατάλληλα έγγραφα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5. Η

εν λόγω υποχρέωση δεν εφαρµόζεται σε όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ειδικές άδειες ή υπόκεινται σε

ειδική καταχώρηση δυνάµει του άρθρου 3, παράγραφοι 2 και 6, αντιστοίχως.

2. Τα εµπορικά έγγραφα, όπως τιµολόγια, φορτωτικές, διοικητικά έγγραφα, έγγραφα µεταφοράς

και άλλα έγγραφα αποστολής, πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να

προσδιορίζονται µε βεβαιότητα τα εξής:

(α) η ονοµασία της διαβαθµισµένης ουσίας, των κατηγοριών 1 και 2 του Παραρτήµατος Ι,
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(β) η ποσότητα και το βάρος της διαβαθµισµένης ουσίας και, εφόσον αυτή συνίσταται σε µείγµα

ή φυσικό προϊόν, η ποσότητα και το βάρος του µείγµατος ή του φυσικού προϊόντος, καθώς

και η ποσότητα και το βάρος ή το ποσοστό κατά βάρος της ουσίας ή των ουσιών των

κατηγοριών 1 και 2 του Παραρτήµατος Ι, οι οποίες περιέχονται στο µείγµα,

(γ) το όνοµα και η διεύθυνση του προµηθευτή, του διανοµέα και του παραλήπτη και, ει δυνατόν,

των λοιπών επιχειρήσεων που συµµετέχουν άµεσα στη συναλλαγή, κατά τα αναφερόµενα στο

άρθρο 2, στοιχεία γ) και δ).

3. Στα έγγραφα πρέπει επιπλέον να περιέχεται δήλωση πελάτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.

4. , Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν αρχείο των δραστηριοτήτων τους, το οποίο θα είναι

αρκετά λεπτοµερές ώστε να επιτρέπει σ� αυτές να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε

την παράγραφο 1.

5. Tα έγγραφα και τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, πρέπει να

φυλάσσονται, για περίοδο τριών τουλάχιστον ετών από το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το

οποίο πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και να είναι αµέσως

διαθέσιµα για έλεγχο εκ µέρους των αρµόδιων αρχών, κατόπιν αιτήσεως.

6. Τα έγγραφα µπορούν να φυλάσσονται επίσης υπό τη µορφή αντιγράφων ή υποθέµατος

εικόνων ή άλλης βάσης δεδοµένων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα αποθηκευόµενα δεδοµένα:

(α) αντιστοιχούν µε τα έγγραφα σε εµφάνιση και περιεχόµενο κατά την ανάγνωσή τους, και
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(β) είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα, µπορούν να αναγνωσθούν αµελλητί και να αναλυθούν

ηλεκτρονικά για τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Άρθρο 6

Eξαιρέσεις

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5 δεν ισχύουν για τις συναλλαγές που

αφορούν διαβαθµισµένες ουσίες της κατηγορίας 2 του Παραρτήµατος Ι, εφόσον οι οικείες

ποσότητες δεν υπερβαίνουν εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ για περίοδο ενός έτους.

Άρθρο 7

Επισήµανση

Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι τοποθετούνται ετικέτες στις διαβαθµισµένες ουσίες των

κατηγοριών 1 και 2 του Παραρτήµατος Ι πριν από την προµήθειά τους. Στις εν λόγω ετικέτες

πρέπει να αναγράφονται οι ονοµασίες των ουσιών, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι.

Οι επιχειρήσεις µπορούν επιπλέον να τοποθετούν τις συνήθεις ετικέτες τους.

Άρθρο 8

Κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές

1. Οι επιχειρήσεις κοινοποιούν αµέσως στις αρµόδιες αρχές οποιαδήποτε περιστατικά, όπως

ασυνήθεις παραγγελίες ή συναλλαγές µε αντικείµενο διαβαθµισµένες ουσίες, από τα οποία

διαφαίνεται ότι οι ουσίες αυτές που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ενδέχεται να

διοχετευθούν στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών.
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2. Οι επιχειρήσεις παρέχουν στις αρµόδιες αρχές συνοπτικές πληροφορίες όσον αφορά τις

συναλλαγές τους µε αντικείµενο διαβαθµισµένες ουσίες, όπως ορίζεται στα µέτρα εφαρµογής που

θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14.

Άρθρο 9

Κατευθυντήριες γραµµές

1. Για να διευκολυνθεί η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών, των επιχειρήσεων και της

χηµικής βιοµηχανίας, ιδίως όσον αφορά µη διαβαθµισµένες ουσίες, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2, καταρτίζει και ενηµερώνει κατευθυντήριες γραµµές

προκειµένου να βοηθηθεί η χηµική βιοµηχανία.

2. Οι κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν κυρίως:

(α) πληροφορίες για τον τρόπο αναγνώρισης και κοινοποίησης ύποπτων συναλλαγών,

(β) κατάλογο, που ενηµερώνεται τακτικά, των µη διαβαθµισµένων ουσιών ώστε η βιοµηχανία να

είναι σε θέση να παρακολουθεί σε εκούσια βάση το εµπόριο των ουσιών αυτών,

(γ) άλλες πληροφορίες που ενδεχοµένως κρίνονται χρήσιµες.

3. Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες γραµµές και ο κατάλογος των µη

διαβαθµισµένων ουσιών διανέµονται τακτικά κατά τον τρόπο που θεωρούν ενδεδειγµένο οι

αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τους στόχους των κατευθυντήριων γραµµών.
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Άρθρο 10

Εξουσίες και υποχρεώσεις των αρµόδιων αρχών

1. Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των άρθρων 3 έως 8, κάθε κράτος µέλος θεσπίζει τα

απαραίτητα µέτρα προκειµένου οι αρµόδιες αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα

ελέγχου και εποπτείας, και ιδίως:

(α) να συλλέγουν πληροφορίες για οποιαδήποτε παραγγελία διαβαθµισµένων ουσιών ή πράξη

που αφορά διαβαθµισµένες ουσίες,

(β) να έχουν πρόσβαση στους επαγγελµατικούς χώρους των επιχειρήσεων για τη συλλογή

αποδεικτικών στοιχείων για παρατυπίες,

(γ) να κατακρατούν, ενδεχοµένως, τις αποστολές που δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα

κανονισµό.

2. Οι αρµόδιες αρχές σέβονται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των επαγγελµατικών πληροφοριών.

Άρθρο 11

Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει την αρµόδια αρχή ή αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση

της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
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2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και µε την επιφύλαξη του

άρθρου 15, εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των

διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπή µε

σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων 1, και

ιδίως οι διατάξεις περί του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών. Η αρµόδια αρχή ή αρχές

που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενεργούν ως αρµόδιες αρχές

κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 515/97.

Άρθρο 12

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση

παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για

τη διασφάλιση της εφαρµογής τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές,

αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 13

Ανακοινώσεις των κρατών µελών

1. Προκειµένου να καταστεί δυνατή οιαδήποτε αναγκαία αναπροσαρµογή των διατάξεων για

την παρακολούθηση του εµπορίου διαβαθµισµένων ουσιών και µη διαβαθµισµένων ουσιών, οι

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ανακοινώνουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή κάθε πληροφορία

σχετική µε την εφαρµογή των µέτρων παρακολούθησης που προβλέπονται στον παρόντα

κανονισµό, ιδίως όσον αφορά τις ουσίες που χρησιµοποιούνται συχνά για την παράνοµη

παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και τις µεθόδους παράνοµης διοχέτευσης και

παρασκευής.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στη ∆ιεθνή Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών, περίληψη των

ανακοινώσεων που διενεργούνται δυνάµει της παραγράφου 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12

παράγραφος 12 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών και µετά από διαβούλευση µε τα κράτη

µέλη..

                                                
1 ΕΕ L 82, 22.3.1997, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.

807/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 36).
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Άρθρο 14

Εφαρµογή

Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2, θεσπίζονται, οσάκις απαιτείται, τα

ακόλουθα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.

α) Καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων για τη χορήγηση της άδειας, όπως προβλέπεται

στο άρθρο 3 και των λεπτοµερειών που αφορούν την άδεια.

β) Καθορισµός, εφόσον είναι απαραίτητο, των όρων που ισχύουν για τα έγγραφα και την

επισήµανση µειγµάτων και παρασκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που απαριθµούνται στο

Παράρτηµα Ι, όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 έως 7.

γ) Κάθε τροποποίηση του Παραρτήµατος Ι η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω τροποποιήσεων

των πινάκων του Παραρτήµατος της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών.

δ) Τροποποιήσεις των κατωφλίων που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

ε) Ο καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων όσον αφορά τις δηλώσεις πελάτη που

αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και οι λεπτοµερείς κανόνες που αφορούν τη χρήση τους.

Περιλαµβάνονται κανόνες, ενδεχοµένως, ως προς τον τρόπο διάθεσης των δηλώσεων πελάτη µε

ηλεκτρονική µορφή.

στ) Λοιπά απαραίτητα µέτρα για την αποτελεσµατική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 15

Σύσταση επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συνιστάται βάσει του άρθρου 10 του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 16

Ενηµέρωση για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που λαµβάνουν κατ� εφαρµογή του

παρόντος κανονισµού, και ιδίως για τα µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει των άρθρων 10 και 12.

Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στα λοιπά κράτη µέλη και αξιολογεί την

εφαρµογή του παρόντος κανονισµού τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του.
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Άρθρο 17

Κατάργηση

1. Η οδηγία 92/109/EΟΚ του Συµβουλίου, οι οδηγίες 93/46/ΕΟΚ,  2001/8/EΚ και

2003/   /ΕΚ της Επιτροπής, και οι κανονισµοί αριθ. 1485/96 και (EΚ) αριθ. 1533/2000 της

Επιτροπής, καταργούνται.

2. Οι παραποµπές στις καταργηθείσες οδηγίες ή κανονισµούς νοούνται ως παραποµπές στον

παρόντα κανονισµό.

3. ∆εν επηρεάζεται η  εγκυρότητα των µητρώων που  έχουν δηµιουργηθεί, των αδειών που

έχουν χορηγηθεί και των δηλώσεων πελάτη που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις καταργούµενες

οδηγίες ή κανονισµούς.
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Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις*            , εκτός των άρθρων 9, 14 και 15, τα οποία

τίθενται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να καταστεί δυνατή η θέσπιση των µέτρων που

προβλέπονται στα άρθρα αυτά. Τα µέτρα αυτά τίθενται σε ισχύ το νωρίτερο στις*            .

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα του τα µέρη και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________________

                                                
* [18 µήνες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚATΗΓΟΡΙΑ 1

ΟΥΣΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΟ

(εάν διαφέρει)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΟ (*)

Αριθ.CAS
(**)

1-Φαινυλο-2-προπανόνη Φαινυλακετόνη 2914 31 00 103-79-7
Ακετυλανθρανιλικό οξύ 2-Ακεταµιδοβενζοϊκό οξύ 2924 23 00 89-52-1
Ισοσαφρόλη (cis + trans) 2932 91 00 120-58-1

3,4-Μεθυλενοδιόξυφαινύλοπροπάν-2-όνη
1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-
υλο)προπαν-2-όνη

2932 92 00 4676-39-5

Πιπερονάλη 2932 93 00 120-57-0

Σαφρόλη 2932 94 00 94-59-7

Εφεδρίνη 2939 41 00 299-42-3

Ψευδοεφεδρίνη 2939 42 00 90-82-4

Νορεφεδρίνη ex 2939 49 00 14838-15-4

Εργοµετρίνη 2939 61 00 60-79-7

Εργοταµίνη 2939 62 00 113-15-5

Λυσεργικό οξύ 2939 63 00 82-58-6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΟΥΣΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΟ

(εάν διαφέρει)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΟ (*)

Αριθ.CAS
(**)

Οξεικός ανυδρίτης 2915 24 00 108-24-7

Φαινυλοξεικό οξύ 2916 34 00 103-82-2

Ανθρανιλικό οξύ 2922 43 00 118-92-3

Πιπεριδίνη 2933 32 00 110-89-4

Υπερµαγγανικό κάλιο 2841 61 00 7722-64-7
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

ΟΥΣΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΟ

(εάν διαφέρει)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΟ (*) Αριθ.CAS**

Υδροχλωρικό οξύ Χλωριούχο υδρογόνο 2806 10 00 7647-01-0
Θειϊκό οξύ 2807 00 10 7664-93-9

Τολουόλιο ** 2902 30 00 108-88-3
Αιθυλαιθέρας ** ∆ιαθυλικός αιθέρας 2909 11 00 60-29-7
Ακετόνη ** 2914 11 00 67-64-1

Μεθυλαιθυλκετόνη(**) Βουτανόνη 2914 12 00 78-93-3

_________________________
(*) ΕΕ L 290, 28.10.2002, σελ. 1.
(**) Περιλαµβάνονται τα ισοµερή, τα φυσικά προϊόντα και τα άλατα των ουσιών που απαριθµούνται στους πίνακες αυτούς,

εξυπακουόµενου ότι οι σχετικοί αριθµοί CAS είναι διαφορετικοί και ότι οι αριθµοί CAS συχνά δεν χαρακτηρίζουν φυσικά
προϊόντα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΩΦΛΙΟ

Οξεικός ανυδρίτης 100 l

Υπερµαγγανικό κάλιο 100 kg

Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά του 1 kg

Φαινυλοξεικό οξύ και τα άλατά του 1 kg

Πιπεριδίνη και τα άλατά της 0,5 kg

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1. Υπόδειγµα δήλωσης µεµονωµένων συναλλαγών (κατηγορία 1 ή 2)

∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ή 2

(µεµονωµένες συναλλαγές)

Οι υπογεγραµµένοι,

Όνοµα: ....................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση: ..............................................................................................................................................

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

Κωδικός άδειας/έγκρισης/καταχώρισης: .......................................................................................
(διαγράφεται η περιττή ένδειξη)

που εκδόθηκε στις.................................................από ...........................................................................
(όνοµα και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής)

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

και ισχύει έως/επ�αόριστον .....................................................................................................................
(διαγράφεται η περιττή ένδειξη)

έχουµε παραγγείλει στ..

Όνοµα: ....................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση: ..............................................................................................................................................

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

την ακόλουθη ουσία

Περιγραφή: .............................................................................................................................................

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

Κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας: ...............................Ποσότητα: ...............................................

Η ουσία θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για ...................................................................................

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

Βεβαιώνουµε ότι η προαναφερθείσα ουσία δεν θα µεταπωληθεί ούτε θα µεταβιβασθεί µε άλλο τρόπο
σε πελάτη, εκτός εάν ο τελευταίος προσκοµίσει δήλωση χρήσεως σύµφωνα µε το παρόν υπόδειγµα
ή, σε ό,τι αφορά τις ουσίες της κατηγορίας 2, δήλωση πολλαπλών συναλλαγών. .

Υπογραφή: .....................................................Όνοµα:.....................................................................
(µε κεφαλαία)

Ιδιότητα:.................................................Ηµεροµηνία: ...........................................................................
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2. Υπόδειγµα δήλωσης πολλαπλών συναλλαγών (κατηγορία 2)

∆ΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ  ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

(πολλαπλές συναλλαγές)

Οι υπογεγραµµένοι,

Όνοµα:.......................................................................................................................................

∆ιεύθυνση: .................................................................................................................................

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

Κωδικός καταχώρισης: ............................................................................................................

που έγινε στις ........................................................από ...........................................................................
(όνοµα και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής)

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

και ισχύει έως/επ�αόριστον .....................................................................................................................
(διαγράφεται η περιττή ένδειξη)

σκοπεύουµε να παραγγείλουµε στ... :

Όνοµα: ....................................................................................................................................................

∆ιεύθυνση: ..............................................................................................................................................

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

την ακόλουθη ουσία

Περιγραφή: ................................................................................................................................

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

Κωδικός συνδυασµένης ονοµατολογίας: ...............................Ποσότητα: ...............................................

Η ουσία θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για ...................................................................................

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

και αντιστοιχεί σε ποσότητα η οποία κανονικά κρίνεται επαρκής για .......................................... µήνες

(12 µήνες κατ' ανώτατο όριο)

Βεβαιώνουµε ότι η προαναφερθείσα ουσία δεν θα µεταπωληθεί ούτε θα  θα µεταβιβασθεί µε άλλο
τρόπο σε πελάτη, εκτός εάν ο τελευταίος προσκοµίσει παρεµφερή δήλωση χρήσεως ή δήλωση
αναφερόµενη σε µεµονωµένες συναλλαγές.

Υπογραφή: .....................................................Όνοµα: ............................................................................
(µε κεφαλαία)

Ιδιότητα.................................................. Ηµεροµηνία ............................................................................

=====================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 29 Σεπτεµβρίου 2003 για την

έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των
προδρόµων ουσιών των ναρκωτικών

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. Eισαγωγή

Η Επιτροπή υπέβαλε την ως άνω πρόταση στο Συµβούλιο στις 10 Σεπτεµβρίου 2002.

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

11 Mαρτίου 2003, εγκρίνοντας τρεις τροπολογίες της αρχικής πρότασης.

Υπό το φως του αποτελέσµατος της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η

Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 27 Mαΐου 2003.1

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 26 Φεβρουαρίου 2003.2

∆υνάµει της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ), το Συµβούλιο, λαµβάνοντας

υπόψη την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόρισε την κοινή του θέση

επί του σχεδίου κανονισµού στις 29 Σεπτεµβρίου 2003.

II. Στόχος

Στόχος του προτεινόµενου κανονισµού είναι η µετατροπή της υφιστάµενης οδηγίας

92/109/ΕΟΚ3 σε κανονισµό, προκειµένου να απλουστευθεί η νοµοθεσία και να διευκολυνθεί

κατά συνέπεια το νόµιµο εµπόριο προδρόµων ουσιών στην εσωτερική αγορά, ταυτόχρονα δε

να αποφεύγεται η διοχέτευση αυτών των ουσιών για σκοπούς παράνοµης παρασκευής

ναρκωτικών.

                                                
1 ΕΕ C   , .........2003, σ......
2 ΕΕ C 95, 23.4.2003, σ. 6
3 ΕΕ L 370, 19.12.1992, σ. 76
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III. Aνάλυση της κοινής θέσης όπως περιλαµβάνεται στο έγγραφο 9732/03

1. Γενικά

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο προσυπογράφει το στόχο της πρότασης, ο οποίος

έγκειται στη θέσπιση εναρµονισµένων µέτρων για τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την

παρακολούθηση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται συχνά για την παράνοµη

παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, µε σκοπό την παρεµπόδιση της

διοχέτευσης αυτών των ουσιών.

2. Τροπολογίες ΕΚ

Το Συµβούλιο έλαβε τις ακόλουθες θέσεις έναντι των τροπολογιών που ψήφισε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Η τροπολογία αριθ. 1 έγινε δεκτή από το Συµβούλιο και περιελήφθη στην κοινή

θέση ως νέα αιτιολογική παράγραφος 4.

- Η τροπολογία αριθ. 2 δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση δεδοµένου ότι ο

κατάλογος των µη διαβαθµισµένων ουσιών εξετάζεται από την επιτροπή του

άρθρου 15 τέσσερις φορές το χρόνο και τροποποιείται όταν χρειάζεται. Tο

Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η προτεινόµενη τροπολογία

δεν θα οδηγήσει σε βελτίωση του υφισταµένου συστήµατος.

- Tο Συµβούλιο δεν ενέκρινε το πρώτο µέρος της τροπολογίας αριθ. 3, κατά την
οποία κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να ενηµερώνει κάθε χρόνο την Επιτροπή για τα
εκτελεστικά µέτρα που λαµβάνει. Ωστόσο, η επιθυµία του ΕΚ η ενηµέρωση αυτή
να γίνεται ανά τακτά διαστήµατα καλύπτεται από την απαίτηση που επιβάλλεται
στα κράτη µέλη όσον αφορά την κοινοποίηση οποιασδήποτε τροποποίησης των
εκτελεστικών τους µέτρων στην Επιτροπή (άρθρο 16). Tο δεύτερο µέρος αυτής της
τροπολογίας έγινε δεκτό από το Συµβούλιο.
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3. Nέα στοιχεία που εισήγαγε το Συµβούλιο

Tα κύρια σηµεία της κοινής θέσης που διαφέρουν από την πρόταση της Επιτροπής είναι
τα εξής :

Αιτιολογική παράγραφος 4

Αυτή η νέα αιτιολογική παράγραφος ορίζει ρητώς ότι στα πλαίσια της διεύρυνσης της
ΕΕ είναι σηµαντικό να µετατραπεί η υφιστάµενη οδηγία σε κανονισµό, δεδοµένου ότι
κάθε τροποποίηση της οδηγίας και των παραρτηµάτων της συνεπάγεται τη λήψη
εθνικών εκτελεστικών µέτρων σε 25 κράτη µέλη.

Αιτιολογική παράγραφος 15

Η κοινή θέση προσθέτει τη νέα αιτιολογική παράγραφο, 15, προκειµένου να
διευκρινισθεί ότι τα κράτη µέλη, των οποίων η νοµοθεσία προβλέπει επί του παρόντος
αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις, δεν απαιτείται να τροποποιήσουν αυτή τη
νοµοθεσία επί το χαλαρότερον λόγω του εν λόγω κανονισµού.

Άρθρο 2 - Ορισµοί

- Στον ορισµό του στοιχείου (γ) «διάθεση στην αγορά» προστέθηκε ο όρος
«επεξεργασία», προκειµένου να περιληφθεί στο πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού. Η επεξεργασία περιλαµβάνεται στον ορισµό «επιχείρηση» της
οδηγίας 92/109/EΟΚ.

- Στα σηµεία (στ) και (ζ) προστέθηκαν οι ορισµοί «ειδική άδεια» και «ειδική
καταχώρηση», για να υπάρχει αντιστοιχία µε τις προσθήκες στο άρθρο 3
παράγραφοι 2 και 5 και στο άρθρο 5.

Άρθρο 3 � Aπαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά διαβαθµισµένων ουσιών

− Προστέθηκε µια νέα παράγραφος 1 από το Συµβούλιο, για να προβλεφθεί ο

διορισµός από την εκάστοτε επιχείρηση υπαλλήλου υπεύθυνου να παρακολουθεί

εάν το εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών συµµορφούται προς τον κανονισµό. Η

διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στις αρµόδιες εθνικές αρχές να εκτιµούν εάν

µπορεί να χορηγηθεί άδεια στην εκάστοτε επιχείρηση.
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− Στην παράγραφο 2, η κοινή θέση εισάγει για τις επιχειρήσεις την απαίτηση να
διαθέτουν άδεια πριν αποκτήσουν διαβαθµισµένες ουσίες, ώστε να µπορούν να
πραγµατοποιούνται αποτελεσµατικότεροι έλεγχοι.  Επιπροσθέτως, η κοινή θέση δίνει
στις αρµόδιες αρχές τη δυνατότητα να εξαιρούν ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων
υπηρεσιών και επιχειρήσεων από υποχρεώσεις όσον αφορά την ανανέωση των αδειών
και την τεκµηρίωση που απαιτεί για τις συναλλαγές. Η εξαίρεση αυτή προβλέπεται
µέσω της ειδικής άδειας και της καταχώρησης. Προβλέφθηκαν εξάλλου κανόνες περί
εξαιρέσεων για να µην δηµιουργείται υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τις αρµόδιες
αρχές και ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Η εισαγωγή εξαιρέσεων αντανακλάται
στις τροποποιήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 5, τελευταίο εδάφιο, του άρθρου 3
παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 5 παράγραφος 1, τελευταίο εδάφιο και του
άρθρου 14 παράγραφος 1·

− Οι διατάξεις της παραγράφου 3, οι οποίες ορίζουν ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να
προµηθεύουν διαβαθµισµένες ουσίες µόνον στους κατόχους άδειας και στους
υπογράφοντες δήλωση πελάτη, µεταφέρθηκαν από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της
πρότασης της Επιτροπής·

− Στην παράγραφο 4, το Συµβούλιο πρόσθεσε διάταξη η οποία ορίζει ότι οι αρµόδιες
αρχές πρέπει να αρνηθούν τη χορήγηση άδειας εάν για βάσιµους λόγους κρίνουν
ακατάλληλο τον αιτούντα.

− Περιελήφθη µια νέα παράγραφος 5, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις αρµόδιες αρχές
είτε να περιορίσουν την διάρκεια ισχύος της άδειας είτε να ζητήσουν αποδείξεις ότι οι
προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας εξακολουθούν να ισχύουν. Η προσθήκη αυτή
επιτρέπει την αυστηρότερη εφαρµογή του κανονισµού.

− Στην παράγραφο 7, το Συµβούλιο δίνει τη δυνατότητα στις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα
µε την εθνική πρακτική ορισµένων κρατών µελών, να ζητούν την καταβολή χρηµατικού
ποσού για την άδεια ή την καταχώρηση, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το εκάστοτε
διοικητικό κόστος.

Άρθρο 5 - Τεκµηρίωση

− Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδική άδεια ή υπόκεινται
σε ειδική καταχώρηση εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκµηρίωσης των συναλλαγών.
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− Στην παράγραφο 2 στοιχείο (β), η κοινή θέση εισάγει τα φυσικά προϊόντα, σύµφωνα µε

τον ορισµό για τις διαβαθµισµένες ουσίες του άρθρου 2 στοιχείο (α).

− Στην παράγραφο 2 στοιχείο (γ), το Συµβούλιο µνηµονεύει όλες τις επιχειρήσεις που

συµµετέχουν σε συναλλαγές, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι όλη η αλυσίδα των

φορέων αναγράφεται στα εµπορικά έγγραφα, όταν αυτό είναι δυνατόν.

− Στην παράγραφο 6, η κοινή θέση προσθέτει τη δυνατότητα αποθήκευσης της

τεκµηρίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα.

Άρθρο 6 - Eξαιρέσεις

Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε για να διευκρινισθεί ότι τα κατώτερα όρια για τις ουσίες της

κατηγορίας 2 καλύπτουν περίοδο ενός έτους.

Άρθρο 8 � Koινοποίηση διαβαθµισµένων ουσιών στις αρµόδιες αρχές

Tο Συµβούλιο θεώρησε ότι είναι αναγκαίο να θεσπισθούν εκτελεστικά µέτρα για να

προσδιορισθούν οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούν οι επιχειρήσεις για συναλλαγές

σχετικά µε διαβαθµισµένες ουσίες. Ως εκ τούτου τροποποιήθηκε αναλόγως το άρθρο 8

παράγραφος 2.

Άρθρο 10 � Εξουσίες και υποχρεώσεις των αρµοδίων αρχών

Στην παράγραφο 1, προστέθηκε το στοιχείο (γ) για να διασαφηνισθεί ότι οι αρµόδιες αρχές

θα µπορούν να κατακρατούν τις αποστολές που δεν τηρούν τις διατάξεις του κανονισµού.

Άρθρο 12 - Κυρώσεις

Στην παράγραφο 1, το απόσπασµα σχετικά µε την υποχρέωση των κρατών µελών να

ενηµερώνουν την Επιτροπή για κανόνες περί κυρώσεων που θεσπίζουν ή για την

τροποποίησή τους µεταφέρθηκε στο άρθρο 16.
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Άρθρο 14 � ∆ιαδικασία εφαρµογής

Tο Συµβούλιο θεώρησε ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στο άρθρο 14 εκτελεστικά µέτρα,

για να καθορισθούν οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις της χορήγησης αδειών.  Εισήχθη νέα

παράγραφος 1 για να ληφθεί υπόψη η πτυχή αυτή. Επιπλέον, στην παράγραφο 5, το

Συµβούλιο προέβλεψε την ενδεχόµενη θέσπιση κανόνων σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των

δηλώσεων των πελατών µε ηλεκτρονική µορφή. Τέλος προστέθηκε µια νέα παράγραφος 6 για

να καλυφθούν άλλα αναγκαία εκτελεστικά µέτρα.

Άρθρο 16 � Ενηµέρωση για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη

− Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε για να περιληφθεί η υποχρέωση των κρατών µελών να

ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνουν όσον αφορά τις

κυρώσεις και την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως προς τους ελέγχους και την

παρακολούθηση καθώς και για οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Η υποχρέωση αυτή

µεταφέρθηκε από το άρθρο 12 της πρότασης της Επιτροπής.

− Η παράγραφος 2 αναδιατυπώθηκε για να ληφθεί υπόψη µια τροποποίηση που επέφερε

το Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή υποχρεούται να αξιολογήσει την

εφαρµογή του κανονισµού τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του. ∆εδοµένου ότι το

άρθρο 18 προβλέπει ότι ο κανονισµός αρχίζει να ισχύει 18 µήνες από τη δηµοσίευσή

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα, το Συµβούλιο φρονεί ότι είναι εύλογο να αξιολογηθεί η

εφαρµογή του περίπου πέντε έτη µετά τη δηµοσίευσή του.

Άρθρο 17 � Κατάργηση και αιτιολογική παράγραφος 18

∆εδοµένου ότι προβλέπεται περίοδος 18 µηνών πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού

(άρθρο 18), ορισµένα κράτη µέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να προτείνει την άµεση

τροποποίηση των παραρτηµάτων της υφιστάµενης οδηγίας 92/109/EΟΚ µε οδηγία της

Επιτροπής. Η οδηγία αυτή προβλέπεται να θεσπισθεί µέσω της επιτροπολογίας πριν από τις

θερινές διακοπές του 2003. Η οδηγία αυτή θα πρέπει επίσης να καταργηθεί, µαζί µε όλες τις

ισχύουσες νοµικές πράξεις που µνηµονεύονται στο άρθρο 17, όταν αρχίσει να ισχύει ο νέος

κανονισµός. Ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν αναλόγως το άρθρο 17 και η αντίστοιχη

αιτιολογική παράγραφος 18.
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Παράρτηµα I

Η κοινή θέση :

- προσθέτει ένα τίτλο στο Παράρτηµα Ι,

- διορθώνει τον κωδικό ΣΟ και τον αριθµό CAS για τη νορεφεδρίνη,

- προσθέτει µνεία των στερεοισοµερών µορφών του ουσιών που υπάγονται στην

κατηγορία 1, εφόσον υπάρχουν,

- εξαιρεί την καθίνη από τις ουσίες που περιλαµβάνονται στην κατηγορία 1, και

- προσθέτει τεχνικά επεξηγηµατικά σηµειώµατα.

IV. Συµπέρασµα

Η κοινή θέση, η οποία καθορίσθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο, κατατείνει στην επίτευξη

του στόχου του κανονισµού, ήτοι την καθιέρωση εναρµονισµένων µέτρων για τον έλεγχο και

την παρακολούθηση του ενδοκοινοτικού νόµιµου εµπορίου προδρόµων ουσιών των

ναρκωτικών, µε ταυτόχρονη αποφυγή της διοχέτευσης αυτών των ουσιών για σκοπούς

παράνοµης παρασκευής ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

==============
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεµβρίου 2003 (18.09)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0217 (COD)

11228/1/03
REV 1

UD 68
ENT 121
CORDROGUE 74
CODEC 961
OC 465

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ « I/A »
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 8900/03 UD 39 ENT 75 CORDROGUE 37 CODEC 564 + REV 1 (el)
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 12064/02 UD 92 CORDROGUE 75 CODEC 1119 + COR 1

- COM(2002) 494 final
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

περί των πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών
- Υιοθέτηση κοινής θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 26 Σεπτεµβρίου 2003

1. Στις 10 Σεπτεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την προαναφερόµενη πρόταση,

µε βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης.

2. Στις 11 Μαρτίου 20031, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση

για την πρόταση της Επιτροπής.

3. Στις 2 Ιουνίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την τροποποιηµένη της πρόταση 2.

                                                
1 7298/03 CODEC 299 UD 27 CORDROGUE 22
2 10097/03 UD 58 ENT 96 CORDROGUE 51 CODEC 771



11228/1/03 REV 1 ΑΓΚ/δγ 2
DG C I    EL

4. Στις 19 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο κατέληξε οµόφωνα σε πολιτική συµφωνία ως προς την

κοινή θέση σχετικά µε την προαναφερόµενη πρόταση.

5. Στις 16 Ιουλίου 2003, οι δύο αντιπροσωπίες ζήτησαν να γίνουν τροποποιήσεις τεχνικής φύσεως

στο Παράρτηµα Ι του σχεδίου κοινής θέσης3, όπως διατυπώθηκε οριστικά από την Υπηρεσία

Γλωσσοµαθών Νοµικών.

6. Η Οµάδα Τελωνειακής Ένωσης (Τελωνειακή Νοµοθεσία και Πολιτική) συζήτησε τις

προτεινόµενες τεχνικές τροποποιήσεις του Παραρτήµατος Ι στις συνεδριάσεις της στις

25 Ιουλίου και 16 Σεπτεµβρίου 2003 και συµφώνησε για το κείµενο που εκτίθεται στο

έγγρ. 9732/03 UD 56 ENT 90 CORDROGUE 47 CODEC 712 OC 308 COR 2.

7. Με βάση τα παραπάνω, η  Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο

Συµβούλιο,

- να υιοθετήσει κοινή θέση 4 στο πλαίσιο των σηµείων «Α» της ηµερήσιας διάταξης

προσεχούς του συνόδου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 251 της Συνθήκης,

και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

- να ενηµερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τους λόγους που το οδήγησαν να

υιοθετήσει την κοινή του θέση 5.

=================

                                                
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



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 07.10.2003
SEC(2003)1073 τελικό

2002/0217 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των πρόδροµων ουσιών των

ναρκωτικών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των πρόδροµων ουσιών των

ναρκωτικών

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2002)494 τελικό – 2002/0217 (COD):

10 Σεπτεµβρίου 2002.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

26 Φεβρουαρίου 2003.

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση:

11 Μαρτίου 2003.

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 28 Μαΐου 2003.

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 29 Σεπτεµβρίου 2003.

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της πρότασης είναι η µετατροπή της ισχύουσας οδηγίας 92/109/ΕΟΚ σε κανονισµό,
επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την απλοποίηση και εναρµόνιση του συστήµατος
ελέγχου των πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εναρµόνιση
των µέτρων που εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Κοινότητα θα λειτουργήσει επίσης
προστατευτικά για το νόµιµο εµπόριο των εν λόγω χηµικών ουσιών, εξασφαλίζοντας ίσους
όρους για τους φορείς σε όλα τα κράτη µέλη.

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1 Γενικά

Η κοινή θέση ακολουθεί τις γενικές γραµµές της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.
Ενσωµατώνει ορισµένα µέτρα που κρίνονται απαραίτητα, προκειµένου να είναι ο κανονισµός
άµεσα εφαρµόσιµος όσον αφορά τους φορείς και τις αρµόδιες αρχές.

3.2 Η τύχη των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από τις τρεις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, η πρώτη έγινε καθ’ όλα αποδεκτή, η
δεύτερη απορρίφθηκε και η τρίτη έγινε αποδεκτή εν µέρει.
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3.2.1 Τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή προτείνει την προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης η οποία εξηγεί µε
σαφή τρόπο τη σηµασία της νέας νοµικής πράξης στο πλαίσιο µιας ΕΕ η οποία, από το
επόµενο έτος, θα αποτελείται από 25 κράτη µέλη. Η εν λόγω τροπολογία έγινε αποδεκτή και
συµπεριλήφθηκε ως αιτιολογική σκέψη 4.

3.2.2 Τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή απαιτεί την ετήσια ενηµέρωση του καταλόγου των µη διαβαθµισµένων
ουσιών βάσει εκούσιων µέτρων παρακολούθησης από τους φορείς. Επί του παρόντος, ο εν
λόγω κατάλογος εξετάζεται και, εάν είναι απαραίτητο, τροποποιείται κατά τη διάρκεια κάθε
συνεδρίασης της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15 και η οποία συγκαλείται τέσσερις
φορές ανά έτος. Ως εκ τούτου, η προτεινόµενη τροπολογία δεν συνεπάγεται βελτίωση του
συστήµατος. Γι’ αυτόν το λόγο, απορρίφθηκε.

3.2.3 Τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η τροπολογία 3 περιλαµβάνει ουσιαστικά δύο διαφορετικά µέρη. Το πρώτο µέρος
υποχρεώνει τα κράτη µέλη να αποστέλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την
εφαρµογή των µέτρων, παρά το γεγονός ότι ο κανονισµός θα εφαρµοστεί µόνον µία φορά από
κάθε κράτος µέλος. Το µέρος αυτό απορρίφθηκε διότι δεν αποτελούσε βελτίωση της
πρότασης της Επιτροπής.

Το δεύτερο µέρος της τροπολογίας έγινε αποδεκτό. Απαιτεί να αξιολογήσει η Επιτροπή τη
λειτουργία του κανονισµού τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του. Το εν λόγω µέρος
περιλαµβάνεται στο άρθρο 16 δεύτερη παράγραφος.

3.3 Η κοινή θέση του Συµβουλίου

Εκτός από τις τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές, το νέο κείµενο περιλαµβάνει ορισµένες
τροποποιήσεις µε στόχο την άµεση δυνατότητα εφαρµογής του νέου κανονισµού. Οι
τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην ενσωµάτωση, στο κείµενο της νοµικής πράξης,
ορισµένων διαδικασιών εφαρµογής. Εναρµονίζουν τον τρόπο εφαρµογής τους συστήµατος σε
όλα τα κράτη µέλη, πράγµα που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί τον κύριο στόχο της
πρότασης της Επιτροπής.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της κοινής θέσης επειδή αυτή είναι σύµφωνη µε τους στόχους των
προτάσεων της.


