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Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα περίληψη δεσμεύει μόνον τις υπηρεσίες της Επιτροπής που 
έλαβαν μέρος στην εκπόνησή της και δεν προδικάζει την τελική μορφή οιασδήποτε 
απόφασης που πρόκειται να ληφθεί από την Επιτροπή.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

που συνοδεύει το έγγραφο

Σχέδιο πρότασης κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 
περί των πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

1.1. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα της αναποτελεσματικής πρόληψης της εκτροπής του 
οξικού ανυδρίτη;

Οι πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών είναι χημικές ουσίες με ευρύ φάσμα θεμιτών χρήσεων, οι 
οποίες μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν επίσης για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών 
και ψυχοτρόπων ουσιών. Προκειμένου να αποτραπεί η εκτροπή τους από το νόμιμο εμπόριο 
για την παραγωγή παράνομων ναρκωτικών έχει συσταθεί ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο (τόσο σε 
διεθνές επίπεδο1 όσο και σε επίπεδο EΕ2) που αποσκοπεί στον εντοπισμό ύποπτων 
συναλλαγών.

Η αναποτελεσματική πρόληψη της εκτροπής του οξικού ανυδρίτη (OΑ), που είναι η βασική 
πρόδρομη ουσία για την παραγωγή ηρωίνης, έχει αναγνωριστεί ως το κύριο πρόβλημα κατά 
τα τελευταία έτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς σχετικά με τις 
πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών3. Ο OA αφού εκτραπεί από το νόμιμο εμπόριο στην Ευρώπη 
διακινείται στο Αφγανιστάν, το οποίο είναι η κύρια παγκόσμια πηγή ηρωίνης, από την οποία 
η Ευρώπη μόνον καταναλώνει περίπου 20%. 

Οι υποκείμενοι παράγοντες του προβλήματος και οι συνέπειές του εμφαίνονται κατωτέρω:

                                               
1 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 

που διατίθεται στη διεύθυνση: HTTP://WWW.INCB.ORG/PDF/E/CONV/1988_CONVENTION_EN.PDF
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004, και άρθρο 32 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή και τη λειτουργία της κοινοτικής νομοθεσίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του 
εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών.

3 Έκθεση της Επιτροπής για τη λειτουργία της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες 
ναρκωτικών (COM (2009) 709 τελικό), που διατίθεται στη διεύθυνση: HTTP://EUR-
LEX.EUROPA.EU/LEXURISERV/LEXURISERV.DO?URI=COM:2009:0709:FIN:EN:PDF
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ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΜΕΣΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΕΜΜΕΣΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ανεπαρκείς 
μηχανισμοί ελέγχου 
για τις ουσίες της 
κατηγορίας 2:
- Έλλειψη μητρώου
τελικών χρηστών
- Εξαιρέσεις από την 
υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων, 
- Δυσκολίες για τις 
επιχειρήσεις κατά τον 
έλεγχο των δηλώσεων 
των πελατών

Αναποτελεσμ
ατική 
πρόληψη της 
εκτροπής 
πρόδρομων 
ουσιών 
ναρκωτικών 
της 
κατηγορίας 2

- Συνεχιζόμενη 
εκτροπή 
πρóδρoμων ουσιών 
ναρκωτικών στην 
κατηγορία 2 για 
παράνομους 
σκοπούς.

- Στρέβλωση της 
εσωτερικής 
αγοράς, λόγω της 
προσπάθειας των 
κρατών μελών να 
αντιμετωπίζουν την 
αναποτελεσματικότη
τα της πρόληψης 
ξεχωριστά.

- Μη συμβολή στην 
παγκόσμια μάχη κατά 
της παραγωγής και της 
προσφοράς παράνομων 
ναρκωτικών

- Επιδείνωση της 
υγείας και των 
κοινωνικών 
προβλημάτων που 
συνδέονται με τη 
χρήση ναρκωτικών σε 
όλο τον κόσμο.

- Διακινδύνευση της 
θέσης της ΕΕ στο 
Διεθνές Οργανο 
Ελέγχου των 
Ναρκωτικών των 
Ηνωμένων Εθνών

Το 2008, κατασχέθηκαν ή κρατήθηκαν στην ΕΕ 241 τόνοι OΑ, ποσότητα η οποία θα ήταν 
επαρκής για την παραγωγή περίπου 150 - 223 τόνων ηρωίνης, που ανέρχεται στο 50% 
περίπου της ετήσιας παραγωγής ηρωίνης αφγανικής προέλευσης. Αν και οι στατιστικές για 
την περίοδο 2009-2010 έδειξαν απότομη πτώση της ποσότητας ΟΑ που κρατήθηκε και 
κατασχέθηκε στην ΕΕ4, πολλά κράτη μέλη και το Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών 
(INCB) ανησυχούν ότι οι μηχανισμοί του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 για τον έλεγχο 
του ΟΑ δεν είναι επαρκείς. 

1.2. Ποιος επηρεάζεται;

Τα κράτη μέλη επηρεάζονται κατά τη διεξαγωγή δράσεων επιβολής της νομοθεσίας και 
βαρύνονται από τις δαπάνες για την υγεία που προκύπτουν από την χρήση ηρωίνης. 
Επιπλέον, το κοινό υποβάλλεται σε σημαντικές δαπάνες από το έγκλημα που συνδέεται με τα 
ναρκωτικά.

Οι πολίτες της ΕΕ θίγονται μέσω της προμήθειας ηρωίνης που παράγεται με την εκτροπή 
του ΟΑ και επίσης μέσω της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά.

Οι εταιρείες που παράγουν ή εμπορεύονται ΟΑ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις 
εκτροπής (ή απόπειρας εκτροπής) σε κάθε στάδιο χειρισμού της ουσίας. Εκτός από τη 
διασφάλιση των χώρων τους και από την άσκηση διαδικασιών κατά της κλοπής, οι εταιρείες 
πρέπει να καταχωρίζουν τις εγκαταστάσεις τους σε μητρώα των αρχών και να επαγρυπνούν 
ώστε να εκτιμούν με οξυδέρκεια αν οι πελάτες τους χρησιμοποιούν την ουσία μόνο για τους 

                                               
4 33 τόνοι το 2009 και 21 τόνοι το 2010.
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δηλούμενους νόμιμους σκοπούς5. Οι ύποπτες συναλλαγές πρέπει να γνωστοποιούνται στις 
αρχές. Οι τελικοί χρήστες (οι οποίοι αγοράζουν ΟΑ μόνον για παραγωγικούς σκοπούς) έχουν 
πιο περιορισμένες υποχρεώσεις: δεν απαιτείται να εγγράφονται σε μητρώο αλλά πρέπει να 
υποβάλλουν δήλωση πελάτη κατά την παραγγελία.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών βασίζεται 
στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ). Ο κανονισμός προβλέπει 
κοινές απαιτήσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εμπορίου των πρóδρoμων 
ουσιών των ναρκωτικών, προκειμένου να εξασφαλίζεται το ελεύθερο θεμιτό εμπόριο των εν 
λόγω χημικών ουσιών εντός της ΕΕ. Παρόλο που το άρθρο 10 του κανονισμού απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά μέτρα ώστε να επιτρέπεται στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν 
τα καθήκοντά τους ελέγχου και παρακολούθησης, κάθε γενική αναθεώρηση του μηχανισμού 
ελέγχου και παρακολούθησης θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου 
να μην παρακωλύεται αδικαιολόγητα το θεμιτό εμπόριο των πρóδρoμων ουσιών των 
ναρκωτικών εντός της ΕΕ.

3. ΣΤΟΧΟΙ

Γενικοί στόχοι πολιτικής

 Συμβολή στην παγκόσμια καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών. Η πρόληψη της εκτροπής των πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών 
είναι σημαντικό στοιχείο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει η ΕΕ 
δυνάμει του άρθρου 12 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1988.

 Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις 
πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, με την εξασφάλιση του ότι οι επιχειρήσεις 
υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες εντός της ΕΕ με ταυτόχρονη αποφυγή του 
περιττού διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικοί στόχοι πολιτικής

 Πρόληψη της απόπειρας εκτροπής στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ώστε να 
περιορίζεται η εισροή εκτραπέντος ΟΑ καταγωγής ΕΕ στην παραγωγή παράνομων 
ναρκωτικών, κυρίως ηρωίνης. 

 Αποφυγή των στρεβλώσεων της αγοράς που προκύπτουν από το μη 
εναρμονισμένο έλεγχο των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών εντός της ΕΕ και, 
ως εκ τούτου, περιορισμός του κόστους για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 
αλυσίδα αξίας των πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών.

Επιχειρησιακοί στόχοι πολιτικής

                                               
5 Ο ΟΑ χρησιμοποιείται νόμιμα ως οξικός παράγοντας στη χημική, τη φωτογραφική και τη 

φαρμακευτική βιομηχανία. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλαστικών υλών, υφάνσιμων υλών, 
χρωμάτων βαφής, φωτοχημικών μέσων, αρωμάτων, εκρηκτικών και ασπιρίνης.
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 Επίτευξη πτωτικής τάσης των αποπειρών εκτροπής και πραγματοποίηση 
κατασχέσεων στην ΕΕ.

 Να καθιερωθεί ενιαίο, αποτελεσματικό και αποδοτικό επίπεδο ελέγχων για τις 
πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών σε όλη την εσωτερική αγορά της ΕΕ.

4. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιλογή 1: καμία ενέργεια: Η νομοθεσία της ΕΕ παραμένει αμετάβλητη (βασική 
εναλλακτική επιλογή) 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 δεν θα τροποποιηθεί. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
εξακολουθήσουν να καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρμογής των 
υφιστάμενων κανόνων. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεσπίσουν περαιτέρω εθνική 
νομοθεσία εάν θεωρηθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του κανονισμού, 
η οποία να υπόκειται σε γνωστοποίηση και έλεγχο σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ. 

Επιλογή 2: αυστηρότερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 

Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις επιχειρήσεις θα καταστούν αυστηρότερες έτσι 
ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις των κρατών μελών προκειμένου να στοχοθετούν καλύτερα τις 
επιθεωρήσεις και τις λοιπές δραστηριότητες επιβολής της νομοθεσίας. Δύο υποεπιλογές θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν χωριστά ή σε συνδυασμό: α) αύξηση της συχνότητας και β) 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής των εκθέσεων.

Επιλογή 3: αυστηρότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά τις δηλώσεις 
πελάτη από τους τελικούς χρήστες

Δεν θα επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να διαθέτουν στην αγορά διαβαθμισμένες ουσίες της 
κατηγορίας 2, εκτός εάν η δήλωση πελάτη που συνοδεύει μια παραγγελία είναι πλήρως 
συμπληρωμένη και έχει γίνει επαλήθευση ότι ο τελικός χρήστης έχει θεμιτά κίνητρα για τη 
διαβίβαση παραγγελίας. Εάν απαιτείται, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στις 
αρχές. Η επαλήθευση των πληροφοριών θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Επιπλέον, ένα 
αντίγραφο της δήλωσης πελάτη θα πρέπει να συνοδεύει τις διατιθέμενες ουσίες. Η επιλογή 
αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της μείωσης ή της κατάργησης των ορίων ελάχιστων 
ποσοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού. Θα μπορούσαν να διακριθούν 
δύο υποεπιλογές: οι υποχρεώσεις ισχύουν α) μόνον για τον ΟΑ ή β) για όλες τις ουσίες της 
κατηγορίας 2. 

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

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά διαβαθμισμένες ουσίες της κατηγορίας 2 θα 
πρέπει να γνωστοποιούν συστηματικά στις αρχές όλες τις παραγγελίες από τελικούς χρήστες 
οι οποίοι είναι πελάτες τους για πρώτη φορά και να τους επιτρέπεται να παραδίδουν τις 
ουσίες μόνον αφού λάβουν έγκριση από τις αρχές. Οι αρχές θα επαληθεύουν τη νομιμότητα 
των κινήτρων των τελικών χρηστών και, εφόσον είναι αναγκαίο, μέσω συνεργασίας με τις 
αρχές άλλου κράτους μέλους. Η επιλογή αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της μείωσης ή 
της κατάργησης των ορίων ελάχιστων ποσοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
κανονισμού. Θα μπορούσαν να διακριθούν δύο υποεπιλογές: οι υποχρεώσεις ισχύουν α) 
μόνον για τον ΟΑ ή β) για όλες τις ουσίες της κατηγορίας 2. 
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Επιλογή 5: απαίτηση καταχώρισης των τελικών χρηστών σε μητρώα και αυστηρότερες 
απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση 

Οι τελικοί χρήστες διαβαθμισμένων ουσιών της κατηγορίας 2 θα πρέπει να καταχωρίζονται 
σε μητρώα. Ο αριθμός μητρώου θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε δήλωση πελάτη έτσι 
ώστε να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να επαληθεύουν ότι οι παραγγελίες είναι νόμιμες. Οι 
αρχές θα πρέπει να επαληθεύουν τις δραστηριότητες που ασκούν οι τελικοί χρήστες πριν από 
την καταχώριση, για να είναι έγκυρος ο αριθμός καταχώρισης. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα 
καθορίζει λεπτομερέστερες απαιτήσεις και όρους για τη χορήγηση, την άρνηση χορήγησης 
και την ανάκληση της καταχώρισης των τελικών χρηστών (και των επιχειρήσεων γενικά). Η 
επιλογή αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη μείωση ή την κατάργηση του ορίου των 
ελάχιστων ποσοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού και/ή με την καθιέρωση 
εξαιρέσεων για ορισμένες κατηγορίες τελικών χρηστών, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά 
ιδρύματα. Θα μπορούσαν να διακριθούν δύο υποεπιλογές: οι υποχρεώσεις ισχύουν α) μόνον 
για τον ΟΑ ή β) για όλες τις ουσίες της κατηγορίας 2. 

Επιλογή 6: μετακίνηση του ΟΑ από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 1

Ο ΟΑ θα μπορούσε να μετακινηθεί από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 1, πράγμα το οποίο 
θα σήμαινε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στην εμπορία και τη χρήση ΟΑ θα πρέπει να λάβουν 
άδεια πριν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ΟΑ στην αγορά, και θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με όλες τις άλλες απαιτήσεις των παρόχων που διαθέτουν άδεια.

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Το κόστος λόγω αύξησης του διοικητικού φόρτου βάσει των διαφόρων επιλογών έχει 
αποτιμηθεί και παρέχεται συνοπτικά στο συγκριτικό πίνακα στο τμήμα 6. Τα οφέλη 
περιγράφονται από ποιοτική άποψη.

5.1. Επιλογή 1: καμία ενέργεια

Κανένας πρόσθετος διοικητικός φόρτος δεν θα προέκυπτε ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε σε 
επίπεδο επιχειρήσεων ή αρμόδιων αρχών, αλλά μια αύξηση του διοικητικού φόρτου σε εθνικό 
επίπεδο θα πρέπει να αναμένεται εάν τα κράτη μέλη εισαγάγουν συμπληρωματικά εθνικά 
μέτρα. 

Από άποψη αποτελεσματικότητας για την πρόληψη της εκτροπής, σύμφωνα με πρόσφατες 
στατιστικές κατασχέσεων και ανασχέσεων αποστολών παρατηρήθηκε σαφής πτωτική τάση, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας 
έχουν ήδη βελτιώσει αισθητά την αποτελεσματικότητα της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
πρόληψη της εκτροπής.

Από την άλλη πλευρά, οι διαπιστωθείσες αδυναμίες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004, θα 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν – έστω και αν αυτές μπορεί να μειωθούν με την καλύτερη 
εφαρμογή της νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη μπορεί ακόμη να κρίνουν αναγκαία την έκδοση 
περαιτέρω εθνικών μέτρων για την ενίσχυση του ελέγχου του εμπορίου πρόδρομων ουσιών 
των ναρκωτικών6. Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό σε σχέση με το στόχο της διατήρησης της 

                                               
6 Για παράδειγμα: Το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Ιταλία απαιτούν από τις επιχειρήσεις να κοινοποιούν 

κάθε συναλλαγή για ΟΑ στις αρχές πριν από τη διαβίβαση των παραγγελιών.
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εσωτερικής αγοράς. Τέλος, αυτή η επιλογή θα είχε ως αποτέλεσμα να εξακολουθήσουν οι 
διεθνείς επικρίσεις κατά της ΕΕ (τις οποίες συμμερίζονται επίσης ορισμένα κράτη μέλη) ότι 
παραμένει «άπρακτη» παρά τις συνεχείς κλήσεις για εντατικοποίηση του ελέγχου της 
νομοθεσίας της περί εσωτερικής αγοράς.

5.2. Επιλογή 2: αυστηρότερες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Από άποψη αποτελεσματικότητας για την πρόληψη της εκτροπής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν 
να αναμένουν να έχουν καλύτερη γνώση των νόμιμων εμπορικών ροών. Αυτό θα μπορούσε 
να επιτρέψει την ευκολότερη ανίχνευση των ασυνήθων εμπορικών ρευμάτων που 
καταδεικνύουν εκτροπή. Ωστόσο, για τη σύγκριση εμπορικών δεδομένων από όλες τις 
επιχειρήσεις εντός της ΕΕ θα πρέπει να συλλέγεται πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων και να 
συγκρίνονται αυτά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Όμως, ακόμη και αυτός ο διασταυρούμενος 
έλεγχος σε κλίμακα ΕΕ μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματικός, καθώς μόνον το 0,2% της 
συνολικής παραγωγής ΟΑ εκτρέπεται, έτσι ώστε μια γενική προσέγγιση που συνίσταται στον 
«έλεγχο όλων των συναλλαγών» είναι λιγότερο ελπιδοφόρος από ό,τι οι στοχοθετημένες με 
βάση τον κίνδυνο ενέργειες.

Τα κράτη μέλη ενδέχεται να θεωρήσουν ότι θα ήταν αναγκαίο να θεσπιστούν περαιτέρω 
εθνικά μέτρα για να ενισχυθεί ο έλεγχος του εμπορίου των πρόδρομων ουσιών των 
ναρκωτικών. Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό όσον αφορά τον στόχο της αποφυγής του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς.

5.3. Επιλογή 3: αυστηρότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά τις 
δηλώσεις πελάτη από τους τελικούς χρήστες

Κατά τον υπολογισμό του κόστους για την επιλογή αυτή διακρίνονται δύο σενάρια 
(περιγράφονται στον συνοπτικό πίνακα στο τμήμα 6). Στο σενάριο 1, ήδη σήμερα οι 
επιχειρήσεις συναλλάσσονται μόνον με πελάτες τους οποίους γνωρίζουν και των οποίων 
έχουν επαληθεύσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων. Συνεπώς, η κύρια υποχρέωση βάσει 
της επιλογής 3, η επαλήθευση της δήλωσης πελάτη, θεωρείται 100% συνήθης επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Το μόνο πρόσθετο διοικητικό κόστος θα προερχόταν από την αποστολή 
αντιγράφου της δήλωσης πελάτη. Οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να ελέγχουν οι ίδιες τους 
πελάτες τους, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόσθετο κόστος για τις αρχές.

Βάσει του σεναρίου 2, το 30% των επιχειρηματιών δεν ενεργούν ακόμη με ιδανικό τρόπο και 
επομένως θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Επιπλέον, νοείται ότι περίπου το 10% 
όλων των δηλώσεων πελατών θα απαιτούσε επαλήθευση από τις αρχές, επειδή οι 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να ασκήσουν πλήρη έλεγχο οι ίδιες.

Από άποψη αποτελεσματικότητας ως προς την πρόληψη της εκτροπής, η επιλογή 3 θα 
αυξήσει την ευθύνη των επιχειρήσεων για την επιλογή των πελατών τους. Μολονότι οι 
επιμελείς επιχειρήσεις ήδη πραγματοποιούν τις απαιτούμενες επαληθεύσεις, η αποσαφήνιση 
του νομικού κειμένου θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη επαγρύπνηση εκ μέρους των επιχειρήσεων 
και θα αύξανε επίσης τον αριθμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις 
επικοινωνούν με τις αρχές.

Τα οφέλη για την εσωτερική αγορά θα είναι πιθανώς παρόμοια με εκείνα της επιλογής 1: Τα 
κράτη μέλη ενδέχεται να θεωρήσουν ότι θα ήταν αναγκαίο να θεσπιστούν περαιτέρω εθνικά 
μέτρα για να ενισχυθεί ο έλεγχος της εμπορίας πρóδρoμων ουσιών των ναρκωτικών, πράγμα 
το οποίο θα ήταν επιζήμιο για την εσωτερική αγορά.
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5.4. Επιλογή 4: υποχρέωση των επιχειρήσεων να γνωστοποιούν συστηματικά τους 
νέους τελικούς χρήστες στις αρχές προς επαλήθευση

Από άποψη αποτελεσματικότητας ως προς την πρόληψη της εκτροπής, η επιλογή 4 θα 
επικεντρώσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων στους νέους πελάτες – ιδίως αυτούς οι 
οποίοι ζητούν να είναι τελικοί χρήστες χωρίς να έχουν αριθμό καταχώρισης και των οποίων 
τα πραγματικά κίνητρα υποβολής παραγγελίας είναι πιο δύσκολο να επαληθευτούν. Η 
συστηματική γνωστοποίηση όλων των νέων πελατών στις αρχές θα τους επιτρέψει να 
διεκπεραιώνουν όλες τις δέουσες επαληθεύσεις. Εάν χρειάζεται μπορούν να εμποδίσουν και/ή 
να παρακολουθήσουν την παράδοση. Ωστόσο, η μετατόπιση της ευθύνης στις αρχές, οι 
οποίες θα λάμβαναν την τελική απόφαση σχετικά με τις ενδεχόμενες νέες σχέσεις μιας 
επιχείρησης, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικίνητρο όσον αφορά την επαγρύπνηση των 
ίδιων των επιχειρήσεων.

Καθώς η επιλογή 4 θα αύξανε τις γνώσεις των αρχών σχετικά με ένα μέρος των τελικών 
χρηστών, αυτό πιθανώς θα μείωνε την πιθανότητα να εκδώσουν τα κράτη μέλη πρόσθετα 
εθνικά μέτρα. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη θα εξακολουθούσαν να θεωρούν την επιλογή 4 
ανεπαρκή και θα εξέδιδαν περαιτέρω μέτρα ελέγχου, που θα ήταν επιζήμια για την εσωτερική 
αγορά. 

5.5. Επιλογή 5: απαίτηση καταχώρισης για τους τελικούς χρήστες και αυστηρότερες 
απαιτήσεις όσον αφορά την καταχώριση 

Από άποψη αποτελεσματικότητας ως προς την πρόληψη της εκτροπής, η καταχώριση θα 
επέτρεπε στα κράτη μέλη να ελέγχουν τα πραγματικά κίνητρα των τελικών χρηστών πριν από 
την πρώτη παραγγελία. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγχουν 
ευκολότερα τους πελάτες τους, εφόσον η δήλωση πελάτη θα περιελάμβανε επίσημο αριθμό 
καταχώρισης.

Η επιλογή 5 θα αύξανε κατά πολύ τις γνώσεις των αρχών σχετικά με όλους τους τελικούς 
χρήστες και με τον τρόπο αυτό θα μειωνόταν αισθητά η πιθανότητα να θεωρούν τα κράτη 
μέλη αναγκαίο να εκδίδουν περαιτέρω εθνικά μέτρα. Η επιλογή 5 θα ήταν επομένως πολύ 
αποτελεσματική για τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς.

5.6. Επιλογή 6: μετατόπιση του ΟΑ από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 1

Από άποψη αποτελεσματικότητας ως προς την πρόληψη της εκτροπής, τα οφέλη αναμένεται 
να είναι ίδια ή μεγαλύτερα από εκείνα της επιλογής 5, καθώς όλοι οι τελικοί χρήστες και οι 
επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται ΟΑ θα πρέπει να υπαχθούν στο αυστηρό 
καθεστώς αδειοδότησης υπό τον άμεσο έλεγχο των αρχών. Αυτό θα μείωνε αισθητά την 
πιθανότητα να εκδίδουν τα κράτη μέλη περαιτέρω εθνικά μέτρα, έτσι ώστε η επιλογή 6 θα 
ήταν πολύ αποτελεσματική για τη διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς.
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6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Ο πίνακας 17 συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη (από άποψη 
αποτελεσματικότητας για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων) και το κόστος κάθε 
επιλογής (ή υποεπιλογής).

Οι επιλογές 4α και 5α παρουσιάζουν την πλέον ευνοϊκή σχέση κόστους/οφέλους. Η επιλογή 
4α επιτυγχάνει πιο ευνοϊκά αποτελέσματα καθόσον βασίζεται στο άθροισμα του συνολικού 
κόστους τόσο για τις αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι 
«εφάπαξ» δαπάνες για την καταχώριση όλων των υφιστάμενων τελικών χρηστών σύμφωνα 
με την επιλογή 5α, οι διαφορές στο τρέχον ετήσιο κόστος είναι λιγότερο έντονες: Η επιλογή 
5α είναι λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις, ενώ η επιλογή 4α συνεπάγεται λιγότερο φόρτο 
για τις αρχές.

Εκτός από το χαμηλότερο ετήσιο κόστος για τις επιχειρήσεις, η επιλογή 5α έχει υποστηριχθεί 
από την πλειονότητα των κρατών μελών στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιλογή 5α θα αποτελούσε καλύτερη απάντηση στην κριτική που 
διατυπώθηκε σε διεθνές επίπεδο ότι ο συστηματικός έλεγχος των τελικών χρηστών του ΟΑ 
είναι ανύπαρκτος στην ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά χαμηλό κόστος κάθε επιλογής σε σχέση με τη συνολική αξία 
στην αγορά της ευρωπαϊκής παραγωγής ΟΑ, δεν αναμένεται αισθητός αντίκτυπος στην 
ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου παραγωγής8.

                                               
7 Το συνολικό κόστος στον εν λόγω πίνακα βασίζεται στο άθροισμα των ακριβών επιμέρους 

συνιστωσών. Επομένως δεν αντιστοιχεί πλήρως με το άθροισμα των (στρογγυλευμένων) συνιστωσών 
του εν λόγω πίνακα.

8 Το συνδυασμένο συνολικό κόστος της κάθε επιλογής (0,05 εκατ. ευρώ για την επιλογή 4α και 0,06 
εκατ. ευρώ για την επιλογή 5α είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με τη συνολική αξία του ΟΑ στην 
ευρωπαϊκή αγορά (> 257 εκατ. ευρώ / έτος). Επίσης, το εφάπαξ κόστος των 0,16 εκατομμυρίων ευρώ 
για τις επιχειρήσεις και των 0,29 εκατ. ευρώ για τις αρχές είναι συγκριτικά χαμηλότερο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ
Οφέλη/αποτελεσματικότηταΕπιλογή

Πρόληψη 
εκτροπής

Διατήρηση 
διεθνούς 
αγοράς 

Κόστος για τις εταιρείες: Κόστος για τις αρχές Συνολικό κόστος

1 0 0 0 ευρώ
Κίνδυνος κατακερματισμού της αγοράς

€ 0 € 0

2 2α 0 0 5,6 εκατ. ευρώ/έτος 1 εκατ. ευρώ/έτος 6,6 εκατ. ευρώ/έτος 

2β 0 0 1,5 εκατ. ευρώ/έτος 0,3 εκατ. ευρώ/έτος 1,8 εκατ. ευρώ/έτος

2α+2β 0 0 11,4 εκατ. ευρώ/έτος 2,1 εκατ. ευρώ/έτος 12,5 εκατ. ευρώ/έτος

3 3α 
ΟΑ μόνο)

+ 0 Σενάριο 1 (100% 
συνήθους 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας):
Σενάριο 2: (70% 
συνήθους 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας): 

0,2 εκατ. 
ευρώ/έτος

4,7 εκατ. 
ευρώ/έτος

Σενάριο 1: (μη συμμετοχή 
των αρχών) 

Σενάριο 2: (συμμετοχή 
των αρχών στο 10% των 
περιπτώσεων) 

0 ευρώ

0,2 εκατ. 
ευρώ/έτος

Σενάριο 1:

Σενάριο 2: 

0,2 εκατ. ευρώ/έτος

4,9 εκατ. ευρώ/έτος

3β + 0 Σενάριο 1:

Σενάριο 2:

1 εκατ. ευρώ/έτος

26,3 εκατ. 
ευρώ/έτος

Σενάριο 1:

Σενάριο 2:

€ 0

1,2 εκατ. 
ευρώ/έτος

Σενάριο 1:

Σενάριο 2:

1 εκατ. ευρώ/έτος

27,5 εκατ. 
ευρώ/έτος

4 4α 
(μόνον 
ΟΑ)

+[+] ++ 0,04 εκατ. ευρώ/έτος €0,005 εκατ. ευρώ/έτος 0,05 εκατ. ευρώ/έτος

4β +[+] ++ 0,5 εκατ. ευρώ/έτος 0,03 εκατ. ευρώ/έτος 0,53 εκατ. ευρώ/έτος

5 5α 
(μόνον 
ΟΑ)

++ +++

Άλλο σενάριο: (τέλη 
καταχώρισης 
εταιρείας) 

0,16 εκατ. ευρώ
0,0+1 εκατ. 

ευρώ/έτος

0,55 εκατ. ευρώ
+0,06 εκατ. 

ευρώ/έτος

Άλλο σενάριο: 

0,39 εκατ. ευρώ
+0,05 εκατ. 

ευρώ/έτος

€ 0
Άλλο σενάριο: 

0,55 εκατ. ευρώ
+0,06 εκατ. 

ευρώ/έτος

0,55 εκατ. ευρώ
+0,06 εκατ. 

ευρώ/έτος

5β ++ +++

Άλλο σενάριο: (τέλη 
καταχώρισης 

0,5 εκατ. ευρώ
+ 0,07 εκατ. 

ευρώ/έτος

2,3 εκατ. ευρώ
+0,3 εκατ. 

Άλλο σενάριο:

1,8 εκατ. ευρώ
+0,2 εκατ. 
ευρώ/έτος

€ 0
Άλλο σενάριο:

2,3 εκατ. ευρώ
+0,3 εκατ. 
ευρώ/έτος

2,3 εκατ. ευρώ
+0,3 εκατ. 
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εταιρείας) ευρώ/έτος ευρώ/έτος

6 (μόνον 
ΟΑ)

+++ +++

[ή: 
συμπεριλαμβάνεται 
εξωτ. εμπόριο

Άλλο σενάριο:(τέλη 
αδειοδότησης 
εταιρείας):

0,3 εκατ. ευρώ
+0,2 εκατ. 
ευρώ/έτος
+0,5 εκατ. 
ευρώ/έτος

2,0 εκατ. ευρώ
+0,3 [ή + 0,9] 

εκατ. ευρώ/έτος

[ή: συμπεριλαμβάνεται 
εξωτ. εμπόριο

Άλλο σενάριο:

1,7 εκατ. ευρώ
+0,1 εκατ. 
ευρώ/έτος
+0,4 εκατ. 
ευρώ/έτος

€ 0

[ή 
συμπεριλαμβάν
εται εξωτ. 
εμπόριο

Άλλο σενάριο:

2,0 εκατ. ευρώ
+0,3 εκατ. 
ευρώ/έτος
+0,9 εκατ. 
ευρώ/έτος

2,0 εκατ. ευρώ
+0,3 [ή + 0,9] 

εκατ. ευρώ/έτος
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Οι επιλογές θα έχουν συνέπειες για τις ΜΜΕ οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο τελικοί χρήστες 
του ΟΑ. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, η επιλογή 5 ήταν η δεύτερη προτιμώμενη 
επιλογή (μετά τη διατήρηση του status quo). Το αποτέλεσμα αυτό ανταποκρίνεται στην 
παρούσα ανάλυση ότι η επιλογή 5 θα ήταν η λιγότερο επαχθής για τις επιχειρήσεις.

Καμία από τις επιλογές δεν προβλέπει γενική εξαίρεση των μικροεπιχειρήσεων, καθώς αυτό 
θα δημιουργούσε εύκολη δυνατότητα παράκαμψης των ελέγχων που προβλέπει η νομοθεσία. 
Εντούτοις, οι μικροεπιχειρήσεις επωφελούνται από τα υφιστάμενα κατώτατα όρια που 
προβλέπει η νομοθεσία9. Τέλος, στην επιλογή 5α θα προβλέπεται μια ειδική προστασία των 
μικροεπιχειρήσεων-ΜΜΕ ώστε να εμποδίζονται τα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέλη 
καταχώρισης σ’ αυτές10 με σκοπό να ανακτήσουν τις δικές τους δαπάνες.

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επιτροπή: 

 Συλλογή, ανάλυση και γνωστοποίηση των ετήσιων στατιστικών των κρατών μελών 
σχετικά με τις κατασχέσεις και τις ανασχέσεις αποστολών.

 Παρακολούθηση της πρόσθετης εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

 Στήριξη της εφαρμογής του τροποποιημένου κανονισμού (επικαιροποίηση των 
ισχυουσών κατευθυντήριων γραμμών, εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης, έγγραφο 
συχνών ερωτήσεων, κλπ).

 Ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που εκπονείται επί του παρόντος για τη 
διευκόλυνση της συλλογής και της ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων.

 Πέντε έτη μετά την έναρξη της εφαρμογής των τροποποιήσεων της νομοθεσίας: θα 
διεξαχθεί αξιολόγηση της τροποποιημένης νομοθεσίας σε διαβούλευση με τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κράτη μέλη:

 Συνεχείς δραστηριότητες παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας.

                                               
9 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004 οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

πωλήσεις/αγορές ΟΑ σε ετήσιες ποσότητες κάτω των 100 λίτρων εξαιρούνται από τις περισσότερες 
υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

10 Οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης μετακύλισης του κόστους στις επιχειρήσεις έχουν υπολογιστεί ως 
«εναλλακτικό σενάριο» στο πλαίσιο της επιλογής 5. 


