
EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 27.9.2012 
COM(2012) 548 final

2012/0261 (COD)C7-0319/12

[…]

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των πρόδρομων ουσιών 
των ναρκωτικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2012) 278 final}
{SWD(2012) 279 final}



EL 2 EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Γενικό πλαίσιο

Πολλές χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα σημαντικών βιομηχανικών μεθόδων 
(π.χ. στη σύνθεση πλαστικών, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά, τα αρώματα, τα 
απορρυπαντικά και αρώματα) και διατίθενται στο εμπόριο γι’ αυτές τις νόμιμες χρήσεις στις 
περιφερειακές και παγκόσμιες αγορές. Ορισμένες από αυτές τις χημικές ουσίες μπορούν, 
ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν για παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων 
ουσιών. Οι εν λόγω χημικές ουσίες που παράγονται για νόμιμους σκοπούς αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών καλούνται πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών.

Οι πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών σπανίως παράγονται από τους εγκληματίες που 
σκοπεύουν να τις χρησιμοποιήσουν για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών, καθώς η 
παραγωγή τους συχνά απαιτεί σημαντικές βιομηχανικές υποδομές. Συνεπώς, οι εγκληματίες 
προσπαθούν να εκτρέψουν τις εν λόγω ουσίες από το νόμιμο εμπόριο. 

Το εμπόριο πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών καθαυτό δεν απαγορεύεται λόγω των 
σημαντικών νόμιμων χρήσεών τους. Ωστόσο, προκειμένου να προληφθεί η εκτροπή τους για 
την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών, έχει συσταθεί ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο σε διεθνές 
επίπεδο μέσω του άρθρου 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών (εφεξής, η σύμβαση του ΟΗΕ 
του 1988). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης και έχει 
εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004, ο οποίος θα 
διέπει την παρακολούθηση του εντός της ΕΕ εμπορίου των πρóδρoμων ουσιών των 
ναρκωτικών, και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 111/2005 που διέπει το εξωτερικό εμπόριο. 
Το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης προβλέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο του 
νόμιμου εμπορίου των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή οι 
παρασκευαστές, οι διανομείς, οι μεσάζοντες, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς και οι έμποροι 
χονδρικής πώλησης χημικών ουσιών που διενεργούν το νόμιμο εμπόριο πρóδρoμων ουσιών 
των ναρκωτικών υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα κατά της κλοπής, να ελέγχουν τους 
πελάτες τους, να εντοπίζουν τις ύποπτες συναλλαγές και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές 
σχετικά. Αυτή η εταιρική σχέση κλάδου παραγωγής-αρχών είναι πρωταρχικής σημασίας 
για την καλή λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου.

Οι δημόσιες αρχές ελέγχουν ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις πρόδρομες ουσίες 
των ναρκωτικών τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία, με τη 
διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και μέσω διοικητικών διαδικασιών, όπως η χορήγηση 
αδειών και οι καταχωρίσεις σε μητρώα.

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Οι λαθρέμποροι προμηθεύονται τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών που χρειάζονται από 
διάφορες περιοχές του κόσμου και εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των συστημάτων 
διεξαγωγής ελέγχου προς όφελός τους. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μεγάλες 
ποσότητες οξικού ανυδρίτη («ΟΑ»), που είναι η κύρια πρόδρομη ουσία για την 
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παραγωγή ηρωίνης, εκτρέπονται από το εντός της ΕΕ εμπόριο: το 2008, το 75% των 
παγκόσμιων κατασχέσεων ΟA έγιναν στην ΕΕ. Η χρήση ηρωίνης υπήρξε αιτία προβλημάτων 
δημόσιας υγείας στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1970. Εξακολουθεί να είναι αιτία των 
μεγαλύτερων ποσοστών νοσηρότητας και θνησιμότητας που συνδέονται με τη χρήση 
ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρόλο που οι ποσότητες ΟΑ που αποτελούν αντικείμενο κατάσχεσης στην ΕΕ μειώθηκαν 
σημαντικά από το 2008, το INCB1 εξακολουθεί να αναφέρει στις ετήσιες εκθέσεις του ότι τα 
ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα ελέγχου δεν είναι αρκετά αυστηρά ώστε να προλαμβάνεται η 
εκτροπή της κύριας προδρόμου ουσίας της ηρωίνης από το εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ.

Στις 7 Ιανουαρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση για την εφαρμογή και 
λειτουργία της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών2, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η νομοθεσία γενικώς λειτουργεί καλά, 
αλλά επισημαίνει επίσης ορισμένες αδυναμίες και διατυπώνει συστάσεις για την 
αντιμετώπισή τους3.

Η παρούσα πρόταση αφορά, με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, τη 
σύσταση της έκθεσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόληψης της εκτροπής του ΟΑ, 
κύριας πρόδρομης ουσίας της ηρωίνης, από το εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ. Προς το 
σκοπό αυτό προβλέπει την επέκταση της απαίτησης καταχώρισης σε μητρώα, η οποία μέχρι 
τώρα εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ΟΑ στην αγορά, ώστε να ισχύει 
επίσης για τους χρήστες της ουσίας, και καθιστά αυστηρότερες τις εναρμονισμένες διατάξεις 
για την καταχώριση ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικότερο επίπεδο όρων με σκοπό τη 
διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή έκδοσης αποκλινόντων εθνικών μέτρων.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η παρούσα πρόταση είναι απόλυτα συνεπής με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τα 
ναρκωτικά 2005-20124 και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2009-2012)5, το 
οποίο θέτει ως στόχο τη μείωση της εκτροπής και της παράνομης διακίνησης στην Ένωση ή 
μέσω αυτής πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη 
παρασκευή ναρκωτικών.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών αποτελεί πολύπλοκο φαινόμενο, απαιτείται μια 
πολυδιάστατη προσέγγιση συνδυασμού της μείωσης της ζήτησης και της προσφοράς6. Η 
πρόληψη της εκτροπής και της παράνομης διακίνησης πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών 

                                               
1 Διεθνής Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών.
2 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004, και με το άρθρο 32 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών 
μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, COM(2009)709 τελικό,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:en:PDF.

3 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την ενότητα 4.2.2 «δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της 
νομοθεσίας» της προαναφερθείσας έκθεσης COM(2009)709 τελικό.

4 Στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά 2005-2012, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Νοεμβρίου 2004 (15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564).

5 Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2009-2012» (2008/C 326/09).
6 Η στρατηγική για τα ναρκωτικά της ΕΕ επιπλέον συμπληρώνει αυτές τις δύο βασικές διαστάσεις με 

τρία οριζόντια θέματα: συντονισμός· διεθνής συνεργασία και ενημέρωση· παρακολούθηση και 
αξιολόγηση.
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αποσκοπεί στη μείωση της προσφοράς παράνομων ναρκωτικών – καθώς ο τελικός στόχος 
είναι η προστασία υψηλού επιπέδου, η ευημερία και η κοινωνική συνοχή των πολιτών της ΕΕ 
μέσω της πρόληψης και της μείωσης της χρήσης ναρκωτικών σύμφωνα με τη στρατηγική της 
ΕΕ για τα ναρκωτικά. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ήδη διεξαγάγει 
αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012)στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τη στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών από το 20137. Η αξιολόγηση 
αυτή, ωστόσο, δεν αμφισβητεί τον πυλώνα «μείωση της προσφοράς» (που περιλαμβάνει την 
παρεμπόδιση της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών) και η Ένωση ως 
συμβαλλόμενο μέρος του άρθρου 12 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1988 
δεσμεύεται για την επιδίωξη του στόχου της για την πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων 
ουσιών των ναρκωτικών.

Μια βασική αρχή της Συνθήκης είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και των 
δραστηριοτήτων της ΕΕ. Ο έλεγχος της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών 
συμβάλλει στην προστασία της υγείας του ανθρώπου, ειδικά στον τομέα των βλαβών της 
υγείας που συνδέονται με τα ναρκωτικά, στον οποίο η Ένωση καλείται σύμφωνα με τη 
Συνθήκη να συμπληρώσει τις ενέργειες των κρατών μελών για την πρόληψη της χρήσης 
ναρκωτικών8.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή είναι επίσης σύμφωνη με την αρχή της Συνθήκης σύμφωνα με 
την οποία η Ένωση προσπαθεί να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας με μέτρα για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος, καθώς και με μέτρα συντονισμού και 
συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και των λοιπών αρμόδιων αρχών9.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης 

Το 2009 και στις αρχές του 2010 οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβουλεύτηκαν με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και 
παρουσίασαν τα πορίσματά τους σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, η οποία εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 201010. Τον Μάιο του 2010, το Συμβούλιο 
εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, με τα οποία αναγνωρίζει τη 
σημασία της συνέχισης της ενεργού συνεργασίας μεταξύ των αρχών και της βιομηχανίας και 
της βελτίωσης της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το Συμβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της 
νομοθεσίας που έχουν διαπιστωθεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και να προτείνει 
νομοθετικές τροποποιήσεις πριν από το τέλος του 2011, αφού εξετάσει προσεκτικά τον 
πιθανό αντίκτυπο στις αρχές των κρατών μελών και στις επιχειρήσεις11.

                                               
7 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/Αντιναρκωτικό/opinion/111027_en.htm.
8 Άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
9 Άρθρο 67 της ΣΛΕΕ.
10 Βλέπε υποσημείωση 1.
11 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για 

τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών – 3016η σύνοδος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, 
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2010.
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Η Επιτροπή στη συνέχεια ανέπτυξε έξι δυνητικές επιλογές πολιτικής (βλέπε επόμενο τμήμα 
για λεπτομέρειες) και τις εξέτασε με τους εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
βιομηχανίας σε ειδική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τις πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών, τον Ιούνιο του 2010.

Τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διαβουλεύτηκαν περαιτέρω σχετικά με τις 
έξι επιλογές μέσω γραπτής διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 23 Ιουλίου έως 
τις 18 Οκτωβρίου 2010. Εντοπίστηκαν τρεις κύριες ομάδες στόχοι: κατασκευαστές και 
έμποροι (επιχειρηματίες), τελικοί χρήστες και αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τις ΜΜΕ μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network 
από την 1η Οκτωβρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2010, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εξετάζονται τα προβλήματα μιας συγκεκριμένης ομάδας-στόχου, δηλαδή των τελικών 
χρηστών των πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 
ΜΜΕ.

Τέλος, η Επιτροπή παρήγγειλε σε εξωτερικό σύμβουλο τη διενέργεια μελέτης με σκοπό να 
αξιολογηθούν λεπτομερώς οι διοικητικές δαπάνες που θα προέκυπταν από την κάθε επιλογή 
πολιτικής για τις επιχειρήσεις και τις αρχές. 

Αξιολόγηση αντίκτυπου 

Καθώς η κύρια αιτία του προβλήματος είναι ο ανεπαρκής έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο νόμιμο εμπόριο των πρόδρομων 
ουσιών των ναρκωτικών, όλες οι επιλογές πολιτικής που εξετάστηκαν επιδιώκουν να 
βελτιώσουν τον έλεγχο μέσω της βελτιωμένης ενημέρωσης, κοινοποίησης ή υποχρεώσεων 
καταχώρισης που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς. Έγινε ανάλυση του αντίκτυπου 
των ακόλουθων έξι επιλογών πολιτικής:

– Επιλογή 1 (βασική επιλογή): καμία ενέργεια: η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ παραμένει 
αμετάβλητη·

– Επιλογή 2: αυστηρότερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων· 

– Επιλογή 3: αυστηρότεροι κανόνες και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά τις 
δηλώσεις πελάτη από τους τελικούς χρήστες ·

– Επιλογή 4: υποχρέωση των επιχειρήσεων να γνωστοποιούν συστηματικά τους νέους 
τελικούς χρήστες στις αρχές προς επαλήθευση·

– Επιλογή 5: απαίτηση καταχώρισης των τελικών χρηστών σε μητρώα και αυστηρότερες 
απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση·

– Επιλογή 6: μεταφορά του ΟΑ από την κατηγορία 2 στην κατηγορία διαβαθμισμένων 
ουσιών 1.

Για τις επιλογές 2 έως 5, έγινε ανάλυση δύο υποεπιλογών, δηλαδή είτε να περιοριστούν 
ειδικά στον ΟΑ ή να εφαρμοστούν σε όλες τις διαβαθμισμένες ουσίες της κατηγορίας 2.
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Το γενικό συμπέρασμα της αξιολόγησης του αντίκτυπου12 ήταν ότι τόσο η επιλογή 4 (μόνο 
για τον ΟΑ) όσο και η επιλογή 5 (μόνο για τον ΟΑ) θα ήταν ορθές επιλογές για την 
αντιμετώπιση των στόχων που προσδιορίστηκαν. Και οι δύο θα είχαν συνέπειες για τις ΜΜΕ, 
εφόσον οι τελικοί χρήστες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ΟΑ είναι κυρίως ΜΜΕ, 
αλλά η επιλογή 5 θα ήταν λιγότερο επαχθής από ό,τι η επιλογή 4, από πλευράς ετήσιου 
κόστους για τις επιχειρήσεις (με την προϋπόθεση ότι οι αρχές δεν θα μεταβιβάζουν το σύνολο 
του κόστους στις καταχωρισμένες επιχειρήσεις με την επιβολή τελών), επιχείρημα που έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ. Συνολικά, η ισχυρή πολιτική υποστήριξη για την επιλογή 5 
από τα περισσότερα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με τις απόψεις που εκφράστηκαν σε διεθνές 
επίπεδο ότι ελλείπει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ένας πιο συστηματικός έλεγχος (όλων) 
των τελικών χρηστών ΟΑ, καθώς και το κάπως χαμηλότερο οικονομικό βάρος για τις ΜΜΕ 
κάνουν την πλάστιγγα να κλίνει υπέρ της επιλογής 5.

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Νομικές βάσεις 

Νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το άρθρο 114 έχει στόχο τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος.

Αρχή της επικουρικότητας 

Η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει στο βαθμό που η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Ένωσης. 

Ο γενικός στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 είναι η πρόληψη της εκτροπής των 
πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών από το νόμιμο εμπόριο που διεξάγεται σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που υπέχει η Ένωση βάσει του άρθρου 12 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
του 1988. Συμβάλλει στην παγκόσμια αντιμετώπιση της παράνομης παραγωγής και εμπορίας 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, και συγχρόνως στη διασφάλιση της σωστής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών, επιβάλλοντας 
στις επιχειρήσεις τους ίδιους εναρμονισμένους κανόνες στο εσωτερικό της ΕΕ και 
αποφεύγοντας παράλληλα τα περιττά εμπόδια για το θεμιτό εμπόριο και το διοικητικό φόρτο 
για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές. 

Ο στόχος της παρούσας πρότασης, δηλαδή η ενίσχυση των μέτρων ελέγχου για τον ΟΑ 
προκειμένου να αποφευχθεί η εκτροπή του από την εσωτερική αγορά της ΕΕ αποφεύγοντας 
παράλληλα τις στρεβλώσεις της αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μόνον από τα 
κράτη μέλη, ενώ η δράση της ΕΕ θα είναι πιο αποτελεσματική για τους ακόλουθους λόγους:

– Ορισμένα κράτη μέλη πιστεύουν ότι εμποδίζονται από νομική άποψη να θεσπίζουν εθνικά 
μέτρα ελέγχου που υπερβαίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ με βάση το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, το οποίο νομιμοποιεί τα κράτη μέλη να θεσπίζουν τα 
απαραίτητα εθνικά μέτρα προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα 

                                               
12 Η έκθεση σχετικά με αξιολόγησης του αντίκτυπου είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2012_en.htm. 
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καθήκοντά τους ελέγχου και εποπτείας. Ισχυρίζονται ότι η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει 
μόνον στις επιχειρήσεις μέτρα ελέγχου (και όχι τους τελικούς χρήστες), πράγμα το οποίο 
θα πρέπει να εκληφθεί ως εσκεμμένη και δεσμευτική απόφαση του νομοθέτη της ΕΕ ότι οι 
τελικοί χρήστες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της νομοθεσίας για τις 
πρóδρoμες ουσίες των ναρκωτικών.

– Αντίθετα, άλλα κράτη μέλη προτίθενται να καθιερώσουν ή έχουν ήδη καθιερώσει 
ουσιαστικούς εθνικούς ελέγχους με βάση το άρθρο 10· πρώτον, αυτό οδηγεί σε 
διαφορετικές προσεγγίσεις του ελέγχου στα διάφορα κράτη μέλη πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να είναι επιζήμιο για τη λειτουργία της αγοράς της Ένωσης· δεύτερον, οι 
μεμονωμένες πρωτοβουλίες στα επιμέρους κράτη μέλη ενέχουν τον κίνδυνο μετατόπισης 
του προβλήματος από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, καθώς οι λαθρέμποροι 
εκμεταλλεύονται τον «ασθενέστερο κρίκο» στην αγορά της Ένωσης. Ο συνδυασμός 
διαφόρων εθνικών μέτρων δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικός όσο μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι τόσο τα κράτη 
μέλη όσο και οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι της βιομηχανίας έχουν καλέσει την Επιτροπή να 
αναλάβει δράση για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επί 
ίσοις όροις, και να μην εξαρτώνται υπερβολικά από συμπληρωματικά εθνικά μέτρα. 

Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων ουσιών 
των ναρκωτικών από το νόμιμο εμπόριο για την παραγωγή παράνομων ναρκωτικών, η 
παρούσα πρόταση αναμένεται να συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και, κατά συνέπεια, στην προστασία των πολιτών από 
τις βλάβες της υγείας που συνδέονται με την τοξικομανία. Επιπλέον, διασφαλίζοντας ότι οι 
επιχειρήσεις και οι χρήστες που δραστηριοποιούνται στο νόμιμο εμπόριο των εν λόγω 
πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της αγοράς της Ένωσης με την αποφυγή των περιττών 
εμποδίων σ’ αυτό το θεμιτά εμπόριο και με τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις 
επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές.

Η πρόταση αφορά μόνο τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην αξιολόγηση της λειτουργίας 
και της εφαρμογής των κανονισμών σχετικά με τις πρóδρoμες ουσίες των ναρκωτικών, 
συγκεκριμένα προβλέποντας την απαίτηση καταχώρισης όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που 
εμπορεύονται ΟΑ στην αγορά, αλλά επίσης για τους χρήστες που κατέχουν ΟΑ για δική τους 
χρήση ή διεργασίες (δηλ. τους τελικούς χρήστες ). Η πρόταση δεν καλύπτει άλλες 
διαβαθμισμένες ουσίες της κατηγορίας 2 με τις μελετώμενες διατάξεις για τον ΟΑ.

Επιλογή του μέσου

Tο επιλεγμένο νομικό μέσο είναι ένας κανονισμός, εφόσον στόχος είναι να εναρμονίσει τους 
κανόνες που εφαρμόζονται στους οικονομικούς φορείς (τελικούς χρήστες) που 
χρησιμοποιούν ΟΑ για δικές τους χρήσεις ή διεργασίες. Τροποποιεί τον ήδη ισχύοντα 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004.

Κύριες διατάξεις της πρότασης 
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Η πρόταση εισάγει για τους τελικούς χρήστες ΟΑ την απαίτηση καταχώρισης που ισχύει ήδη 
για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν την εν λόγω ουσία στην αγορά, και καθιστά 
αυστηρότερους τους κανόνες για την καταχώριση στα μητρώα. 

Επιπλέον, προτείνει τη σύσταση και τη διατήρηση μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, για τις 
πρóδρoμες ουσίες των ναρκωτικών, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η συγκέντρωση των 
πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις κατασχέσεις και τις 
ανασχέσεις αποστολών πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004· επίσης προτείνει την τήρηση 
καταλόγου των επιχειρήσεων και χρηστών της ΕΕ που έχουν λάβει άδεια ή έχουν 
καταχωρισθεί σε μητρώα και εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν νόμιμα πρóδρoμες ουσίες των 
ναρκωτικών· τέλος προτείνει την παροχή της δυνατότητας στους φορείς εκμετάλλευσης να 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές, σε συνοπτική μορφή, πληροφορίες σχετικά με τις 
συναλλαγές τους που αφορούν διαβαθμισμένες ουσίες σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 8 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004. 

Τέλος, το σχέδιο κανονισμού προσαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 
όσον αφορά την παλαιά διαδικασία επιτροπολογίας στους νέους κανόνες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν 
απαιτούνται επιπρόσθετοι πόροι για την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης. Οι αναγκαίοι 
πόροι για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων έχουν ήδη περιληφθεί στα 
κονδύλια που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής διαδικασίας και στη 
γραμμή του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Επομένως, δεν έχει δημοσιονομική 
επίπτωση πέραν και άνω των πιστώσεων που προβλέπονται ήδη για τα επόμενα έτη στον 
επίσημο προγραμματισμό της Επιτροπής.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

– Η πρόταση υπόκειται σε κοινοποίηση στον ΠΟΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας περί 
τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο. 

– Η προτεινόμενη πράξη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ). 

– Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο για την έναρξη ισχύος των νέων 
υποχρεώσεων καταχώρισης για τους τελικούς χρήστες του ΟΑ.

– Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης, έτσι ώστε να αξιολογείται κατά 
πόσον ο τροποποιημένος κανονισμός θα ήταν αποτελεσματικός για την πρόληψη της 
εκτροπής του ΟΑ.
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2012/0261 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των πρόδρομων ουσιών 
των ναρκωτικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί των προδρόμων 
ουσιών των ναρκωτικών3, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 7 Ιανουαρίου 2010, εξέδωσε 
έκθεση για την εφαρμογή και λειτουργία της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τις 
πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών4.

(2) Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή συνέστησε περαιτέρω τρόπους ανάλυσης ώστε να 
καταστήσει αυστηρότερο τον έλεγχο της εμπορίας του οξικού ανυδρίτη 
(διαβαθμισμένης ουσίας της κατηγορίας 2) με σκοπό την καλύτερη πρόληψη της 
εκτροπής του οξικού ανυδρίτη για την παράνομη παρασκευή ηρωίνης. 

                                               
1 ΕΕ C, , σ. .
2 ΕΕ C…σ. ….
3 ΕΕ L 47 της 18.02.2004, σ. 1.
4 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 16 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004, και με το άρθρο 32 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου, όσον 
αφορά την εφαρμογή και τη λειτουργία της κοινοτικής νομοθεσίας για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο του εμπορίου πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών, COM(2009)709 τελικό.
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(3) Στα συμπεράσματά του σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών, της 25ης Μαΐου 2010, το 
Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές τροποποιήσεις μετά την 
εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεών τους στις αρμόδιες αρχές και τους οικονομικούς 
φορείς.

(4) Ο ορισμός των διαβαθμισμένων ουσιών θα πρέπει να διευκρινιστεί: Ο όρος 
«φαρμακευτικό παρασκεύασμα», που προέρχεται από τη σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων 
ουσιών η οποία εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1988 στη Βιέννη (εφεξής «σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών»), θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον σχετικό όρο της 
νομοθεσίας της Ένωσης, «φάρμακο» και ο όρος «άλλα παρασκευάσματα» πρέπει να 
διαγραφεί δεδομένου ότι αλληλεπικαλύπτεται με τον όρο «μείγματα» που 
χρησιμοποιήθηκε ήδη στον ορισμό.

(5) Ο ορισμός του όρου «χρήστης» θα πρέπει να εισαχθεί για τις εταιρείες που διαθέτουν 
ουσίες για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεσή τους στην αγορά. 

(6) Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν διαβαθμισμένες ουσίες 
της κατηγορίας 1 για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεσή τους στην αγορά 
υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια.

(7) Περισσότερο λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την καταχώριση στα μητρώα πρέπει να 
θεσπιστούν προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι για την καταγραφή σε 
κάθε κράτος μέλος των διαβαθμισμένων ουσιών της κατηγορίας 2 του παραρτήματος 
Ι. Για τις ουσίες που έχουν διαβαθμιστεί σε μια νέα υποκατηγορία 2α του 
παραρτήματος I, όχι μόνον οι επιχειρήσεις, αλλά επίσης και οι χρήστες θα πρέπει να 
υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης.

(8) Για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των μικροεπιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να 
τους επιβάλλονται τέλη για την καταχώριση ή την απόκτηση άδειας.

(9) Πρέπει να προβλεφθούν ρητές διατάξεις προκειμένου να διευκρινισθεί ότι τα κράτη 
μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενεργήσουν σε περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών που 
αφορούν μη διαβαθμισμένες ουσίες, ώστε να μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα στις 
νέες τάσεις της παράνομης παραγωγής ναρκωτικών.

(10) Πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με τις πρόδρομες 
ουσίες των ναρκωτικών για να απλουστευθεί η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη 
όσον αφορά τις κατασχέσεις και ανασχέσεις αποστολών, να δημιουργηθεί ένα 
ευρωπαϊκό μητρώο φορέων εκμετάλλευσης και χρηστών που κατέχουν άδεια ή έχουν 
καταχωριστεί, ούτως ώστε να διευκολύνεται η επαλήθευση της νομιμότητας των 
εμπορικών συναλλαγών που αφορούν διαβαθμισμένες ουσίες και να έχουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά 
με τις νόμιμες συναλλαγές τους που αφορούν διαβαθμισμένες ουσίες.

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 προβλέπει την επεξεργασία των δεδομένων. 
Αυτού του είδους η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης.
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(12) Ο οξικός ανυδρίτης, που είναι σήμερα διαβαθμισμένος στην κατηγορία 2 του 
παραρτήματος Ι, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη νέα υποκατηγορία 2Α του 
παραρτήματος Ι ώστε να καταστεί αυστηρότερος ο έλεγχος της εμπορίας του. Οι 
υπόλοιπες ουσίες της κατηγορίας 2 πρέπει να κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2Β.

(13) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να εφαρμόζει 
ορισμένες από τις διατάξεις του, η οποία πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή5, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του 
Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ6.

(14) Συνεπεία της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι εξουσίες αυτές είναι 
αναγκαίο να εναρμονιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Συνθήκη). 

(15) Για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, η εξουσία 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή για τη διευκρίνιση των 
απαιτήσεων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και την καταχώριση, για 
την απόκτηση και τη χρήση δηλώσεων πελάτη, για την τεκμηρίωση και την 
επισήμανση των μειγμάτων, για την παροχή πληροφοριών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης σχετικά με τις συναλλαγές διαβαθμισμένων ουσιών, με σκοπό την 
κατάρτιση καταλόγου των φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών που έχουν 
αποκτήσει άδεια ή έχουν καταχωριστεί στο ευρωπαϊκό μητρώο και για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει 
τις απαραίτητες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών 
της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

(16) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(17) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, 
θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους 
μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή7.

(18) Θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης για την έκδοση των εκτελεστικών 
πράξεων προκειμένου να καθορίζονται οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο 
πρέπει να παρέχονται οι δηλώσεις πελάτη σε ηλεκτρονική μορφή και να καθορίζονται 
οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά 
με τις συναλλαγές των επιχειρήσεων που αφορούν διαβαθμισμένες ουσίες για τη 
συμπερίληψή τους σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων.

                                               
5 ΕΕ L 184 της 17.07.1999, σ. 23.
6 ΕΕ L 200 της 22.07.2006, σ. 11.
7 ΕΕ L 55 της 28.02.2011, σ. 13.
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(19) Ο παρών κανονισμός, αποβλέπει να καταστήσει αυστηρότερους τους κανόνες για την 
καταχώριση σε μητρώο των φορέων που διαθέτουν στην εσωτερική αγορά ή κατέχουν 
διαβαθμισμένες ουσίες της κατηγορίας 2, ιδίως οξικό ανυδρίτη, προκειμένου να 
αποτραπεί η εκτροπή των εν λόγω ουσιών στην παράνομη παραγωγή ναρκωτικών. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, επειδή οι λαθρέμποροι επωφελούνται από τις διαφορές στην καταχώριση από τη 
μια χώρα στην άλλη και μεταφέρουν τις παράνομες δραστηριότητές τους εκεί όπου 
είναι ευκολότερο να εκτραπούν οι πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών, και δύνανται 
συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα 
για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 τροποποιείται ως εξής:

(1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) «διαβαθμισμένη ουσία»: κάθε ουσία που χρησιμοποιείται για την 
παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, και η οποία 
απαριθμείται στο παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων και των
φυσικών προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Από την κατηγορία αυτή 
αποκλείονται τα φυσικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν διαβαθμισμένες 
ουσίες συνδυασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαβαθμισμένες ουσίες να μην 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα ή να εξαχθούν με εύχρηστα ή 
οικονομικά πρόσφορα μέσα και τα φαρμακευτικά προϊόντα κατά την έννοια 
του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8·»

β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο η):

«η) «χρήστης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει μια 
διαβαθμισμένη ουσία και δραστηριοποιείται στη μεταποίηση, τυποποίηση, 
κατανάλωση, αποθήκευση, διατήρηση, κατεργασία, γέμισμα δοχείων, 
μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο, ανάμειξη, μετατροπή ή οποιαδήποτε 
άλλη χρησιμοποίηση των διαβαθμισμένων ουσιών».

(2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

                                               
8 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
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«2. Οι επιχειρήσεις και οι χρήστες 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 διαβαθμισμένων ουσιών της κατηγορίας 1 του 
παραρτήματος Ι 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 επιχειρήσεις ή χρήστες που διαθέτουν την εν λόγω 
άδεια και έχουν υπογράψει δήλωση πελάτη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
4 παράγραφος 1».

β) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

«5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, 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.»

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Από [18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης] απαιτείται από τις 
επιχειρήσεις να καταχωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές πριν από την διάθεση 
στην αγορά διαβαθμισμένων ουσιών της κατηγορίας 2 του παραρτήματος Ι. 
Επιπλέον, απαιτείται από τους χρήστες να καταχωρίζονται από τις αρμόδιες 
αρχές πριν από την κατοχή διαβαθμισμένων ουσιών της υποκατηγορίας 2Α του 
παραρτήματος Ι. Τα φαρμακεία, κτηνιατρεία, ορισμένες κατηγορίες δημοσίων 
αρχών ή οι ένοπλες δυνάμεις δύνανται να υπόκεινται σε ειδική καταχώριση 
από τις αρμόδιες αρχές. Οι εν λόγω καταχωρίσεις θεωρείται ότι ισχύουν μόνο 
για τη χρήση των διαβαθμισμένων ουσιών της κατηγορίας 2 του παραρτήματος 
I στο πλαίσιο των επισήμων καθηκόντων των οικείων επιχειρήσεων ή 
χρηστών.»

δ) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 6α και 6β:

«6α. Κάθε επιχείρηση που έχει καταχωριστεί όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 6 προμηθεύει διαβαθμισμένες ουσίες της υποκατηγορίας 2Α του 
παραρτήματος Ι μόνο σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες που έχουν 
καταχωριστεί και έχουν υπογράψει δήλωση πελάτη, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1.

6β. Όταν εξετάζουν εάν θα προβούν στην καταχώριση, οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδίως την ικανότητα και την ακεραιότητα του 
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αιτούντος· η καταχώριση δεν πρέπει να γίνεται εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
αμφιβολίας ως προς την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του αιτούντος ή 
του αρμόδιου για το εμπόριο διαβαθμισμένων ουσιών. Η καταχώριση μπορεί 
να ανασταλεί ή να ανακληθεί από τις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχουν εύλογοι 
λόγοι να πιστεύεται ότι ο κάτοχος δεν είναι πλέον ακέραιος και κατάλληλος να 
είναι καταχωρισμένος, ή ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε η 
καταχώριση δεν πληρούνται πλέον.

ε) στην παράγραφο 7 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Ο φορέας ή ο χρήστης ο οποίος είναι μικροεπιχείρηση κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παράγραφος 3 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής, της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων9 δεν υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη αυτά.»

στ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 8 και 9:

«8. Η αρμόδια αρχή εγγράφει τις επιχειρήσεις και τους χρήστες, που έχουν 
λάβει την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή έχουν καταχωριστεί 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6, σε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών η οποία πρόκειται να 
αναπτυχθεί από την Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13α.

9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 7α όσον αφορά:

α) τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2·

β) τις απαιτήσεις και τους όρους χορήγησης της καταχώρισης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.

γ) τις απαιτήσεις και τους όρους για την προσθήκη στον κατάλογο 
επιχειρήσεων και χρηστών που έχουν λάβει άδεια ή έχουν καταχωριστεί σε μια 
ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 8.»

(3) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα άρθρα 6 και 14, κάθε 
επιχειρηματίας που είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, ο οποίος 
προμηθεύει πελάτη με διαβαθμισμένη ουσία των κατηγοριών 1 ή 2 του 
παραρτήματος Ι πρέπει να λαμβάνει δήλωση πελάτη, η οποία αναφέρει την 
ειδική χρήση ή χρήσεις των διαβαθμισμένων ουσιών. Χωριστή δήλωση αυτή 
απαιτείται για κάθε διαβαθμισμένη ουσία. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο σημείο 1 του παραρτήματος 

                                               
9 ΕΕ L 124 της 20.05.2003, σ. 36.
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III. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η δήλωση γίνεται σε χαρτί με 
λογότυπο.»

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

«4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 15α σχετικά με τις απαιτήσεις και τους όρους για την 
απόκτηση και τη χρήση δηλώσεων πελάτη».

(4) Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

«7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 15α σχετικά με τις απαιτήσεις και τους όρους για την τεκμηρίωση των 
μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.»

(5) Στο άρθρο 7, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 15α σχετικά με τις απαιτήσεις και τους όρους για την επισήμανση των 
μειγμάτων που περιέχουν τις ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.»

(6) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1 Οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές κάθε περιστατικό, 
όπως ασυνήθεις παραγγελίες ή συναλλαγές διαβαθμισμένων ουσιών που πρόκειται 
να διατεθούν στην αγορά, οι οποίες δείχνουν ότι οι ουσίες αυτές μπορεί να 
διατεθούν για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Για το 
σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να παρέχουν κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν τη νομιμότητα της 
σχετικής εντολής ή συναλλαγής.

2. Οι επιχειρηματίες παρέχουν στις αρμόδιες αρχές σε συνοπτική μορφή χρήσιμα 
στοιχεία για τις συναλλαγές που αφορούν διαβαθμισμένες ουσίες.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 
με το άρθρο 15α σχετικά με τις απαιτήσεις και όρους για τις επιχειρήσεις να 
παρέχουν πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.» 

(7) στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, των 
επιχειρήσεων, και της χημικής βιομηχανίας, ιδίως για τις μη διαβαθμισμένες ουσίες, 
η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τη 
χημική βιομηχανία.»

(8) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Κάθε κράτος μέλος δύναται να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να είναι οι 
αρμόδιες αρχές σε θέση να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις ύποπτες συναλλαγές 
με μη διαβαθμισμένες ουσίες, ιδίως:
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α) να συλλέγουν πληροφορίες για οποιαδήποτε παραγγελία ή πράξη που αφορά 
μη διαβαθμισμένες ουσίες·

β) να έχουν πρόσβαση στους επαγγελματικούς χώρους των επιχειρηματιών για τη 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις ύποπτες συναλλαγές που αφορούν μη 
διαβαθμισμένες ουσίες.

3. Οι αρμόδιες αρχές σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επαγγελματικών 
πληροφοριών.»

(9) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13α:

«Άρθρο 13α

Βάση δεδομένων

Η Επιτροπή αναπτύσσει μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων σχετικά με τις πρόδρομες 
ουσίες των ναρκωτικών που επιτελεί τις εξής λειτουργίες: 

α) διευκολύνει τη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 
1, τη σύνθεση και την ανάλυση σχετικά με το επίπεδο της Ένωσης, και την υποβολή 
εκθέσεων στη διεθνή επιτροπή ελέγχου ναρκωτικών, σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 2·

β) δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό μητρώο των επιχειρήσεων και των χρηστών, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ή καταχώρηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6·

γ) επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες 
σχετικά με τις συναλλαγές τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 σε 
ηλεκτρονική μορφή, όπως ορίζεται στα μέτρα εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 14.»

(10) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13β:

«Άρθρο 13β

Προστασία δεδομένων

1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ10 και υπό την 
εποπτεία της δημόσιας ανεξάρτητης αρχής του κράτους μέλους, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 28 της εν λόγω οδηγίας.

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή, μεταξύ 
άλλων και για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων που προβλέπεται στο 
άρθρο 13α, πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 

                                               
10 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11 και υπό την εποπτεία του 
Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων.»

(11) Τα άρθρα 14 και 15 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 14

Εκτελεστικές Πράξεις

1. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα μέτρα εφαρμογής:

α) κανόνες για την υποβολή δήλωσης πελάτη που αναφέρεται στο άρθρο 4 σε 
ηλεκτρονική μορφή, εφόσον χρειάζεται·

β) κανόνες σχετικά με την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 σε ηλεκτρονική μορφή σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, εφόσον 
χρειάζεται.

2. Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο14α παράγραφος 2.

Άρθρο 14α

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή πρόδρομων ουσιών των 
ναρκωτικών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
111/2005 του Συμβουλίου12. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 15

Προσαρμογή των παραρτημάτων

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 15α, ώστε να προσαρμόζει τα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ στις νέες τάσεις στον 
τομέα της εκτροπής πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών και σε μια τροποποίηση 
των πινάκων του παραρτήματος της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 15α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή 
υπό την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.

                                               
11 ΕΕ L 8 της 12.01.2001, σ. 1.
12 ΕΕ L 22 της 26.01.2005, σ. 1.
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2. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 9, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4, στο άρθρο 5 παράγραφος 7, στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 13α παράγραφος 2 και στο άρθρο 15 ισχύει επ’ αόριστον 
από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 9, στο άρθρο 4 
παράγραφος 4, στο άρθρο 5 παράγραφος 7, στο άρθρο 7, στο άρθρο 8 παράγραφος 
2, στο άρθρο 13α παράγραφος 2 και στο άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται 
σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 9, του άρθρου 4 παράγραφος 4, του άρθρου 5 παράγραφος 7, του 
άρθρου 7, του άρθρου 8 παράγραφος 2, του άρθρου 13α παράγραφος 2 και του 
άρθρου 15 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτήν ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την 
παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να 
προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

(12) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16

Πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη

1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνονται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ιδίως τα μέτρα που λαμβάνονται κατ 
'εφαρμογή των άρθρων 10 και 12. Κοινοποιεί επίσης κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίησή τους.

2. Η Επιτροπή με τη σειρά της γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη. 

3. Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή και τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο έως τις [78 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].»

(13) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

α) Ο τίτλος του παραρτήματος I αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Κατάλογος διαβαθμισμένων ουσιών»·
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β) Το κείμενο που αφορά την κατηγορία 2 αντικαθίσταται από το κείμενο που 
παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(14) Στο παράρτημα ΙΙΙ, ο όρος «έγκριση/» διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως 
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Α

Ουσία Χαρακτηρισμός ΣΟ 
(εφόσον διαφέρει)

Κωδικός ΣΟ(1) αριθ. CAS(2)

Οξικός ανυδρίτης 2915 24 00 108-24-7

Τα άλατα των ουσιών που απαριθμούνται στην κατηγορία αυτή, όταν η ύπαρξη αυτών των αλάτων 
είναι δυνατή.

___________________________________________________________________________

(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ.1.

(2) Ο αριθμός CAS είναι ο αριθμός μητρώου της «Chemical Abstracts Service», ο οποίος είναι ένας μοναδικός 
αριθμός αναγνώρισης που χαρακτηρίζει κάθε ουσία και τη δομή της. Ο αριθμός CAS χαρακτηρίζει κάθε 
ισομερές και κάθε άλας κάθε ισομερούς. Διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί CAS για τα άλατα των προαναφερόμενων 
ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους αναγραφόμενους.

___________________________________________________________________________

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Β

Ουσία Χαρακτηρισμός ΣΟ 
(εφόσον διαφέρει)

Κωδικός ΣΟ (1) αριθ. CAS(2)

Φαινυλοξικό οξύ 2916 34 00 103-82-2

Ανθρανιλικό οξύ 2922 43 00 118-92-3

Πιπεριδίνη 2933 32 00 110-89-4

Υπερμαγγανικά 
άλατα του καλίου

2841 61 00 7722-64-7

Τα άλατα των ουσιών που απαριθμούνται στην κατηγορία αυτή, όταν η ύπαρξη τους είναι δυνατή.

___________________________________________________________________________

(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ.1

(2) Ο αριθμός CAS είναι ο αριθμός μητρώου της «Chemical Abstracts Service», ο οποίος είναι ένας μοναδικός 
αριθμός αναγνώρισης που χαρακτηρίζει κάθε ουσία και τη δομή της. Ο αριθμός CAS χαρακτηρίζει κάθε 
ισομερές και κάθε άλας κάθε ισομερούς. Διευκρινίζεται ότι οι αριθμοί CAS για τα άλατα των προαναφερόμενων 
ουσιών είναι διαφορετικοί από τους αναγραφόμενους.

___________________________________________________________________________
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.2. Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.4. Στόχος(-οι) 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος 

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης 

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισμού που επηρεάζονται 

3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντίκτυπου στις δαπάνες 

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση 

3.3. Εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 για τις πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών 

1.2. Σχετικός(οί) τομέας(είς) πολιτικής που αφορά(ούν) τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ25

Τίτλος 2: Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Κεφάλαιο 02.03: Εσωτερική αγορά προϊόντων και τομεακές πολιτικές

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση26

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση

1.4. Στόχοι

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία 

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Μετά τη συνεχή επανεξέταση του υφιστάμενου κεκτημένου σχετικά της εσωτερικής 
αγοράς και της εφαρμογής του, η νέα νομοθετική πρόταση στοχεύει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών. 

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ 

Ειδικός στόχος αριθ.

Η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, και των οικονομικών φορέων, καθώς και των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών.

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

                                               
25 ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
26 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
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Τίτλος 2 –Κεφάλαιο 02. 03 Εσωτερική αγορά αγαθών και τομεακές πολιτικές.
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1.4.3. Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και αντίκτυπος

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) 
στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Η πρόταση, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 αποσκοπεί κυρίως 
στην καλύτερη πρόληψη της εκτροπής από το εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ οξικού 
ανυδρίτη («ΟΑ»), που είναι η κύρια πρόδρομη ουσία για την παραγωγή ηρωίνης, 
επεκτείνοντας την απαίτηση εγγραφής, η οποία μέχρι τώρα εφαρμόζεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που εμπορεύονται οξικό ανυδρίτη στην αγορά, για να συμπεριληφθούν 
επίσης χρήστες της ουσίας και καθιστώντας αυστηρότερες τις διατάξεις για την 
εναρμονισμένη καταχώριση που απαιτούνται για να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικότερο 
επίπεδο όρων ανταγωνισμού με σκοπό τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και την 
αποφυγή έκδοσης αποκλινόντων εθνικών μέτρων. 

Επιπλέον, προτείνει να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, 
περί των πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η ετήσια 
συλλογή των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις κατασχέσεις 
και τις ανασχέσεις αποστολών πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών που έχουν 
πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, καθώς 
και να διατηρηθεί κατάλογος επιχειρήσεων και χρηστών ΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί ή 
καταχωριστεί και εμπορεύονται νόμιμα ή χρησιμοποιούν πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών·

Η βάση δεδομένων της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών στοχεύει σε ένα 
σύγχρονο εργαλείο για την ενίσχυση του ελέγχου του νόμιμου εμπορίου των πρόδρομων 
ουσιών των ναρκωτικών προκειμένου: 

- να συμμορφώνονται οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη με τις υποχρεώσεις τους υποβολής εκθέσεων στην 
 Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, και 
 το άρθρο 29 του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.1277/2005· 

- να  διευκολύνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι φορείς της βιομηχανίας της ΕΕ 
 τον έλεγχο της νομιμότητας των δυνητικών πελατών και τη μείωση του φόρτου για τις επιχειρήσεις 
 που σχετίζονται με την υποβολή ετήσιων εκθέσεων των συναλλαγών τους όσον αφορά τις πρόδρομες ουσίες 
των ναρκωτικών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και με 
τα άρθρα17 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005, 

- να διευκολύνει η Επιτροπή την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της προς το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου 
των Ναρκωτικών σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 και το 
άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 111/2005, καθώς και προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1277/2005.

Τέλος, η πρόταση προσαρμόζει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 όσον 
αφορά την παλαιά διαδικασία επιτροπολογίας στους νέους κανόνες της συνθήκης της 
Λισαβόνας.

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και αντικτύπου 

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Ο προτεινόμενος κανονισμός έχει ως στόχο να βελτιωθεί η πρόληψη της εκτροπής των 
πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών – ιδίως του οξικού ανυδρίτη - από εμπόρους 
ναρκωτικών από το νόμιμο εμπόριο για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών. Ετήσιες 
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τάσεις στην ΕΕ της εκτροπής των πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών θα 
εξακολουθήσουν να συλλέγονται και να δηλώνονται στο ευρύ κοινό, τα κράτη μέλη και τη 
Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί πτωτική τάση στις 
κατασχέσεις και ανασχέσεις αποστολών.

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών 

Κύριος σκοπός της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 
είναι να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στη λειτουργία του εν λόγω 
κανονισμού ορισμένες για την πρόληψη της εκτροπής των πρóδρoμων ουσιών των 
ναρκωτικών (ιδίως ο οξικός ανυδρίτης) από το νόμιμο εμπόριο με την παραγωγή 
παράνομων ναρκωτικών, μέσω του ελέγχου και την παρακολούθηση του νόμιμου 
εμπορίου. 

Βάση δεδομένων όσον αφορά τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών της ΕΕ θα πρέπει να 
διευκολύνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη, καθώς και τα 
καθήκοντα υποβολής εκθέσεων τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τις επιχειρήσεις. 

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Στόχος της παρούσας πρότασης, δηλαδή ενίσχυση των μέτρων ελέγχου για το οξικό 
ανυδρίτη, προκειμένου να αποτραπεί η εκτροπή από της ΕΕ στον τομέα της εσωτερικής 
αγοράς, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
επαρκώς μόνον από τα κράτη μέλη, ενώ η δράση της ΕΕ θα είναι πιο αποτελεσματική για 
τους ακόλουθους λόγους:

1. Ορισμένα κράτη μέλη πιστεύουν ότι δεν τους επιτρέπεται νομικά η λήψη εθνικών 
μέτρων ελέγχου που υπερβαίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ με βάση το άρθρο 10 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, η οποία εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
εθνικά μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να είναι σε θέση οι αρχές να ασκήσουν τα 
καθήκοντα ελέγχου και παρακολούθησης που υπέχουν. Ισχυρίζονται ότι η νομοθεσία της 
ΕΕ επιβάλλει μόνον στις επιχειρήσεις μέτρα ελέγχου (και όχι τους τελικούς χρήστες), 
πράγμα το οποίο θα πρέπει να εκληφθεί ως εσκεμμένη και δεσμευτική απόφαση του 
νομοθέτη της ΕΕ ότι οι τελικοί χρήστες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο της 
νομοθεσίας για τις πρóδρoμες ουσίες των ναρκωτικών.

2. Αντίθετα, άλλα κράτη μέλη προτίθενται να καθιερώσουν ή έχουν ήδη καθιερώσει 
ουσιαστικούς εθνικούς ελέγχους με βάση το άρθρο 10· πρώτον, αυτό οδηγεί σε 
διαφορετικές προσεγγίσεις του ελέγχου στα διάφορα κράτη μέλη πράγμα το οποίο θα 
μπορούσε να είναι επιζήμιο για τη λειτουργία της αγοράς της Ένωσης· δεύτερον, οι 
μεμονωμένες πρωτοβουλίες στα επιμέρους κράτη μέλη ενέχουν τον κίνδυνο μετατόπισης 
του προβλήματος από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, καθώς οι λαθρέμποροι 
εκμεταλλεύονται τον «ασθενέστερο κρίκο» στην αγορά της Ένωσης. Ο συνδυασμός 
διαφόρων εθνικών μέτρων δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικός όσο μια εναρμονισμένη 
προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι τόσο τα κράτη 
μέλη όσο και οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι της βιομηχανίας έχουν καλέσει την Επιτροπή να 
αναλάβει δράση για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με 
ίσους όρους, και να μην υπάρχει υπερβολική εξάρτηση από συμπληρωματικά εθνικά 
μέτρα.
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1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η Επιτροπή διεξήγαγε διεξοδική ανάλυση της λειτουργίας του ισχύοντος κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 273/2004 και στις 7 Ιανουαρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση για 
την εφαρμογή και τη λειτουργία της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τις πρόδρομες 
ουσίες των ναρκωτικών27. Ενώ η αξιολόγηση της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η νομοθεσία γενικά λειτουργεί καλά28, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένες αδυναμίες και 
διατύπωσε συστάσεις για την αντιμετώπισή τους, και ιδίως μια τροποποίηση ορισμένων 
απαιτήσεων για τις ουσίες της κατηγορίας 2 – είτε ειδικά για τον οξικό ανυδρίτη είτε για 
όλες τις ουσίες της κατηγορίας 2 –, προκειμένου να αποτρέπεται η εκτροπή από την 
εσωτερική αγορά της ΕΕ. 

Η παρούσα πρόταση αποβλέπει στην αντιμετώπιση της εν λόγω σύστασης της έκθεσης της 
Επιτροπής με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, κυρίως με σκοπό τη 
βελτίωση της πρόληψης της εκτροπής από το εσωτερικό εμπόριο της ΕΕ οξικού ανυδρίτη 
που είναι η κύρια πρόδρομη ουσία της ηρωίνης, επεκτείνοντας την απαίτηση εγγραφής, 
οι οποίες μέχρι τώρα εφαρμόζεται μόνο σε φορείς που διαθέτουν οξικό ανυδρίτη στην 
αγορά, να περιλαμβάνουν επίσης χρήστες της ουσίας και καθιστώντας αυστηρότερες τις 
διατάξεις για την εναρμονισμένη καταχώριση για να επιτευχθεί ικανοποιητικότερο επίπεδο 
όρων ανταγωνισμού με σκοπό τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή της 
θέσπισης αποκλινόντων εθνικών μέτρων.

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα συναφή μέσα

Η παρούσα πρόταση είναι απόλυτα συνεπής με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για 
τα ναρκωτικά 2005-2012 και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2009-2012), 
το οποίο θέτει το στόχο να μειωθεί η εκτροπή και η εμπορία μέσω της Ένωσης των 
πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παραγωγή 
ναρκωτικών, που αποσκοπούν τελικά στη μείωση της προμήθειας παράνομων ναρκωτικών 
στους πολίτες της ΕΕ εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. 

                                               
27 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 
2004, και με το άρθρο 32 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή 
και τη λειτουργία της κοινοτικής νομοθεσίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εμπορίου 
πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών, COM(2009)709 τελικό, που διατίθεται στη διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:en:PDF.

28 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την ενότητα 4.2.1 «δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της νομοθεσίας» της 
προαναφερθείσας έκθεσης COM(2009)209 τελικό.
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1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος 

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας 

–  Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ μέχρι την 
[ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ 

–  Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ 

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2014 έως το Δεκέμβριο 2014,

– και, στη συνέχεια, πλήρης λειτουργία από την 1 Ιανουαρίου 2015 (κατ’ εκτίμηση).

1.7. Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης29

 Κεντρική άμεση διαχείριση από την Επιτροπή 

 Κεντρική έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:

–  εκτελεστικούς οργανισμούς 

–  οργανισμούς που έχουν συστήσει οι Κοινότητες30

–  εθνικούς δημόσιους οργανισμούς / οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 

–  πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει του 
τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην 
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δημοσιονομικού 
κανονισμού 

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη 

 Αποκεντρωμένη διαχείριση με τρίτες χώρες

 Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να προσδιοριστεί)

Εάν σημειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να παρατεθούν λεπτομέρειες στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Σχόλια 

                                               
29 Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό 

κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

30 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού.
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2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων 

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών.

(1) Τα κράτη μέλη θα ανακοινώνουν ετησίως στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράδοση των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών είχε 
ανασταλεί ή κατασχεθεί. 

(2) Τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν τακτικά στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τους χρήστες που διαθέτουν άδεια και έχουν καταχωριστεί και 
εμπορεύονται ή κατέχουν πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών κατά τις αντίστοιχες 
συναλλαγές τους. 

(3) Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα συντάσσει τακτικά έκθεση με βάση τις 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα κράτη μέλη και υποβάλλει ετησίως τις γενικές 
πληροφορίες της ΕΕ σχετικά με τις κατασχέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και τις 
ανασχέσεις αποστολών πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών στην Ένωση, στα κράτη μέλη 
και στη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου Ναρκωτικών. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προετοιμάσει το 
έδαφος για τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσής της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών, σχετικά με τις κατασχέσεις και ανασχέσεις αποστολών.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισημανθεί 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

- Αδυναμία των κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και/ή την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους χρήστες που έχουν τύχει άδειας / καταχώρισης· 

- Ανομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη μέλη· 

- Ανεπαρκή συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους χρήστες που 
έχουν λάβει άδεια ή έχουν καταχωριστεί. 

2.2.2. Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) ελέγχου 

Τα κράτη μέλη έχουν ήδη ορίσει αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της εφαρμογής της 
νομοθεσίας και για τη χορήγηση αδειών και καταχώρισης σε νόμιμες επιχειρήσεις και 
χρήστες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας που παρακολουθείται μέσω τακτικών συνεδριάσεων των 
ορισθεισών εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη νομοθεσία περί πρóδρoμων ουσιών 
των ναρκωτικών της ΕΕ ·

Η καθημερινή διαχείριση της βάσης δεδομένων της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες των 
ναρκωτικών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι αρμόδιες 
για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κυρίως 
η ΓΔ ENTR και ΓΔ TAXUD.
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2.3. Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας 

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος απάτης και δεν έχουν εντοπιστεί παρατυπίες.
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισμού που επηρεάζονται 

 Υφιστάμενες γραμμές των δαπανών του προϋπολογισμού 

Κατά σειρά τομέων πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του 
προϋπολογισμού.

Γραμμή προϋπολογισμού Είδος 
δαπάνης Συμμετοχή 

Τομέας 
του 

πολυετούς 
δημοσιονο

μικού 
πλαισίου

Αριθ. 
[Περιγραφή…...….]

ΔΠ/ΜΔΠ
(31)

από 
χώρες 

ΕΖΕΣ32

από 
υποψήφιες 
για ένταξη 

χώρες33 τρίτων 
χωρών

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 

στοιχείο αα του 
δημοσιονομικού 

κανονισμού 

1α. 
Ανταγω
νιστικότ
ητα για 

την 
ανάπτυξ

η και 
την 

απασχόλ
ηση

Άρθρο 02.03.01:

Λειτουργία και ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως στους 
τομείς της κοινοποίησης, της 
πιστοποίησης και της τομεακής 
προσέγγισης

Διαχωρ.

DA
ΝΑΙ ΟΧΙ  ΟΧΙ ΟΧΙ

 Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία 

Κατά σειρά τομέων πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Γραμμή προϋπολογισμού Είδος
δαπάνης Συμμετοχή Τομέας 

πολυετο
ύς 

δημοσιο
νομικού 
πλαισίο

υ

Αριθ.
[Ονομασία…...….] ΔΠ/ΜΔΠ

από 
χώρες 
ΕΖΕΣ

από 
υποψήφιες 
για ένταξη 

χώρες

τρίτων 
χωρών

κατά την έννοια 
του άρθρου 18 
παράγραφος 1 

στοιχείο αα του 
δημοσιονομικού 

κανονισμού 

                                               
31 Diff. = Differentiated appropriations / Non-Diff. = Non-differentiated appropriations.
32 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. 
33 Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
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3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντίκτυπου στις δαπάνες 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου: 

Αριθμός 
1a Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΓΔ: ENTR
Έτος

201434 Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
202035

ΣΥΝΟΛΟ:

 Επιχειρησιακές πιστώσεις 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

(1) 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.315Άρθρο 02.03.01 Λειτουργία και ανάπτυξη 
της εσωτερικής αγοράς, ιδίως στους τομείς 
της κοινοποίησης, της πιστοποίησης και 
της τομεακής προσέγγισης Πληρωμές (2) 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.315

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

(1a)
Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Πληρωμές (2a)

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηματοδοτούμενες 
από το κονδύλιο για ειδικά προγράμματα36

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού (3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
Αναλήψεις = 1 + 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.315

                                               
34 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
35 Προβλέπεται επίσης το κόστος μετά το 2020, λόγω της φύσης του έργου (συντήρηση των βάσεων δεδομένων).
36 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα
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υποχρεώσεων 1α + 3

για τη ΓΔ ENTR
Πληρωμές

= 2 + 
2α

+3

0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.315

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

(4)
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Πληρωμές (5)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραμμάτων

(6)

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

= 4+ 6ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ <….>

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Πληρωμές = 5+ 6

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τομείς:
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

(4)
 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Πληρωμές (5)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραμμάτων 

(6)

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

= 4+ 6ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς) Πληρωμές = 5+ 6
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Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: 5 «Διοικητικές δαπάνες»

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

ΓΔ: ENTR Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020 ΣΥΝΟΛΟ:

 Ανθρώπινοι πόροι 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.756

 Άλλες διοικητικές δαπάνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ ENTR Πιστώσεις 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.756

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
υπό τον ΤΟΜΕΑ 5

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων 
= Σύνολο πληρωμών)

0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.756

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020 ΣΥΝΟΛΟ:

Αναλήψεις υποχρεώσεων 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 1.071ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Πληρωμές 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 1.071



EL 34 EL

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω37:

Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020 ΣΥΝΟΛΟ:Να 

προσδιοριστο
ύν οι στόχοι 

και τα 
αποτελέσματ

α 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Είδος 
αποτε
λεσμά
των38

Μέσο 
κόστο

ς 
της 

παραγ
ωγής

Α
ρι

θ.

Κό
στο

ς Α
ρι

θ.

Κόστο
ς

Α
ρι

θ

Κόστος

Α
ρι

θ.

Κόστος

Α
ρι

θ.

Κό
στο

ς Α
ρι

θ.

Κόστο
ς

Α
ρι

θ.

Κόστο
ς Συνολικ

ός 
αριθμός 
αποτελε
σμάτων

Σύνολο 
κόστους

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1…39

Εξερχόμενα 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 7 0.315

Εξερχόμενα

Εξερχόμενα

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 1

                                               
37 Καμία πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη διαθέσιμη καθόσον το πιλοτικό σχέδιο της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί.
38 Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηματοδοτήθηκαν, αριθμός χλμ 

οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
39 Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.4.2. «Ειδικός(οι) στόχος (οι)…»
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2…

Εξερχόμενα

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 1 0.045 7 0.315
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3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1. Σύνοψη 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού 
χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛ
Ο:

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς 

δημοσιονομικού 
πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.756

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες 

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς 

δημοσιονομικού 
πλαισίου 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 

δημοσιονομικού 
πλαισίου 40

Ανθρώπινοι πόροι 

Λοιπές δαπάνες 
διοικητικού 
χαρακτήρα

Μερικό σύνολο 
εκτός ΤΟΜΕΑ 5

του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου 

ΣΥΝΟΛΟ: 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.756

                                               
40 Τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή 

δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.



EL 37 EL

3.2.3.2. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων 
πόρων 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος 
2016

Έτος 
2017

Έτος 
2018

Έτος 
2019

Έτος 
2020

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

02 01 01 01 (στην έδρα ή στα γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108

XX 01 05 01 (σε αντιπροσωπείες)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)41

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό κονδύλιο»)

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ 
στις αντιπροσωπείες)

- στις έδρες43

XX 01 04 yy42

σε αντιπροσωπείες 

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ - Έμμεση 
έρευνα)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να 
προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ: 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108

02 είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από προσωπικό της ΓΔ που απασχολείται 
ήδη στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει μετακινηθεί στο πλαίσιο της ίδιας ΓΔ και θα 
συμπληρωθούν, ενδεχομένως, με όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που μπορεί να 
διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ, στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας κατανομής των πιστώσεων με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

                                               
41 ΣΥ = συμβασιούχος υπάλληλος, INT= προσωρινό προσωπικό ("Intérimaire"); JED= "Jeune Expert en 

Délégation" (Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία); ΤΥ = τοπικός υπάλληλος, SNE= 
Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας.

42 Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραμμές 
«BA»).

43 Κυρίως για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).
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Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι Διαχείριση και την ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ διασφάλιση μιας ενιαίας αγοράς για τα 
χημικά προϊόντα - ιδίως για τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών.

Προετοιμασία, προεδρία και σύνταξη εκθέσεων για συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και των 
επιτροπών κανονιστικής ρύθμισης για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της 
νομοθεσίας. Βοήθεια στα κράτη μέλη και τη βιομηχανία.

Προετοιμασία σχετικά έγγραφα καθοδήγησης, καθώς και συμφωνηθείσες «Ερωτήσεις και 
απαντήσεις», σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τις κατασχέσεις και τις ανασχέσεις αποστολών που 
έχουν πραγματοποιηθεί.

Επίβλεψη της συντήρησης και της περαιτέρω ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων 
σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών.

Απάντηση στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις.

Προετοιμασία προσαρμογών στην τεχνική πρόοδο και διεξαγωγή διυπηρεσιακής διαβούλευσης.

Διασφάλιση στενή· συνεργασία· με τη ΓΔ TAXUD, που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση 
του εξωτερικού εμπορίου των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών.

Εξωτερικό προσωπικό
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3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός με τον προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του 
προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρμογή του μέσου ευελιξίας ή αναθεώρηση του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου44.

Να εξηγηθεί η ανάγκη με τον προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς 
και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατομμύρια ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
του αντίκτυπου (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηματοδοτούμενων 
πιστώσεων 

                                               
44 Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.
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3.3. Εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος στα έσοδα 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αντίκτυπο στα έσοδα.

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω:

–  στους ιδίους πόρους 

–  στα διάφορα έσοδα 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας45

Γραμμή εσόδων του 
προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες 
πιστώσεις για 

το τρέχον 
δημοσιονομικό 

έτος Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

…να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, 
ώστε να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 

των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του 
προϋπολογισμού που έχει(-ουν) επηρεαστεί.

…

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού του αντίκτυπου στα έσοδα.

…

                                               
45 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμοί, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει 

να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.


