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                                             REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1277/2005               2010/EES/56/04 

frá 27. júlí 2005 

um framkvæmdarreglur varðandi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004 um 
forefni ávana- og fíkniefna og reglugerð ráðsins (EB) nr. 111/2005 um reglur um vöktun 
 viðskipta með forefni ávana- og fíkniefna milli Bandalagsins og þriðju landa (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
273/2004 frá 11. febrúar 2004 um forefni ávana- og 
fíkniefna (1), einkum a- og f-lið 14. gr. hennar, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 111/2005 frá 22. 
desember 2004 um reglur um vöktun viðskipta með forefni 
ávana- og fíkniefna milli Bandalagsins og þriðju landa (2), 
einkum þriðju undirgrein 6. gr. (1. mgr.), 7. gr. (2. mgr.), 8. gr. 
(2. mgr.) og 9. gr. (2. mgr.), 11. gr. (1. og 3. mgr.), þriðju 
undirgrein 12. gr. (1. mgr.) og 19. og 28. gr. hennar, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í stað reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 3677/90 frá 13. 
desember 1990 um ráðstafanir til að aftra því að tiltekin 
efni fari í ólöglega framleiðslu ávana- og fíkniefna (3), 
sem var hrint í framkvæmd með reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 3769/92 frá 21. desember 1992 um framkvæmd og 
breytingu á reglugerð ráðsins nr. 3677/90 um ráðstafanir 
til að aftra því að tiltekin efni fari í ólöglega framleiðslu 
ávana- og fíkniefna (4), er komin reglugerð (EB) nr. 
111/2005. Nauðsynlegt er að færa fram-
kvæmdarráðstafanirnar í reglugerð (EBE) nr. 3769/92 til 
samræmis við hinn nýja bálk reglna sem kveðið er á um í 
reglugerð (EB) nr. 111/2005. Því ber að fella reglugerð 
(EBE) nr. 3769/92 úr gildi. 

2) Í reglugerð (EB) nr. 273/2004 um forefni ávana- og 
fíkniefna, sem kemur í stað tilskipunar ráðsins 
92/109/EBE (5), eru samræmd þau ákvæði sem varða 
setningu tiltekinna efna, sem notuð eru við ólöglega 
framleiðslu á ávana- og fíkniefnum í Bandalaginu, á 
markað. Til að stuðla frekar að snurðulausri starfsemi 
innri markaðarins að því er varðar verslun með forefni 
ávana- og fíkniefna skal samræma ákvæði er varða 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 202, 3.8.2005, bls. 7. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2009 frá 29. maí 2009 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 47, 3.9.2009, bls. 18. 

(1) Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2004, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2005, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 357, 20.12.1990, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB L 383, 29.12.1992, bls. 17. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 1232/2002 (Stjtíð. EB L 180, 10.7.2002, bls. 5). 
(5) Stjtíð. EB L 370, 19.12.1992, bls. 76. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/101/EB (Stjtíð. ESB L 286, 
4.11.2003, bls. 14). 

umsókn um leyfi, veitingu eða synjun leyfis, tímabundna 
niðurfellingu þess eða afturköllun innan Bandalagsins. 

3) Mikilvægt er að forðast að efni í 1. flokki verði fjarlægð 
í leyfisleysi, og því verður að tryggja að í 
atvinnuhúsnæði, þar sem slík efni eru geymd eða notuð, 
fari ekki fram slík óheimil fjarlæging. 

4) Skilgreina skal nánar hvaða rekstraraðilar þ að eru sem 
eiga viðskipti innan Bandalagsins og kunna að hagnast á 
sérstökum leyfum og sérstökum skráningum. Skilgreina 
ætti þau tilvik þar sem veita má rekstraraðilum, sem eiga 
í viðskiptum sem fram fara milli Bandalagsins og þriðju 
landa, undanþágu frá kröfunni um leyfisveitingu og 
skráningu. 

5) Ákvæðin, sem gilda um skilyrði fyrir leyfi og 
tilkynningarskyldu rekstraraðila, sem eiga í viðskiptum 
innan Bandalagsins og viðskiptum milli Bandalagsins og 
þriðju landa, ættu að vera samhljóða að því marki sem 
unnt er. 

6) Setja ætti ákvæði sem gera kleift að staðfesta löglegan 
tilgang allra vörusendinga með forefni ávana- og 
fíkniefna sem koma inn á tollsvæði Bandalagsins, 
einkum þegar um er að ræða umflutning og umfermingar 
og viðkvæm svæði á borð við frísvæði Bandalagsins. 

7) Þörf er á sérstakri málsmeðferð við leyfisveitingu í 
tengslum við innflutning til að vakta einstakar 
vörusendingar efna í 1. flokki til að koma í veg fyrir að 
efnin fari til annars en þau eru ætluð snemma í ferlinu, 
og einkum til að takast á við vaxandi vanda sem stafar af 
örvandi amfetamínefnum. 

8) Ítarlegar reglur um tilkynningu fyrir útflutning ættu að 
gera það mögulegt að laga upplýsingamiðlun og 
nauðsynlega svörun við því hversu viðkvæm 
útflutningssendingin er. Til að nýta að fullu kerfið til 
tilkynningar fyrir útflutning og leyfisveitingar áður en til 
útflutnings kemur ætti það einkum að beinast að 
vörusendingum þar sem áhættan er mikil. Ítarlegar reglur 
um einfaldaða beitingu tilkynninga fyrir útflutning og 
veitingu útflutningsleyfa með einfaldaðri málsmeðferð 
ættu að hafa þau áhrif að draga úr stjórnsýsluálagi þegar 
um er að ræða íðefni í miklu magni sem ætluð eru til 
algengrar, löglegrar notkunar. 

9) Aðildarríki ættu að gera lögbærum yfirvöldum kleift að 
framkvæma verkefni sín á skilvirkan hátt og miðla 
upplýsingum sín á milli til að stuðla að skilvirkri vöktun 
á viðskiptum. 
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10) Til að bæta samræmingu á vöktun á viðskiptum með 
forefni ávana- og fíkniefna er rétt að aðildarríkin láti 
framkvæmdastjórninni reglulega í té upplýsingar um 
forvarnir gegn því að forefni ávana- og fíkniefna fari til 
annars en þau eru ætluð. 

11) Reglugerð þessi skal gilda frá sama degi og reglugerð  
(EB) nr. 273/2004 og reglugerð (EB) nr. 111/2005. 

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um forefni ávana- og 
fíkniefna. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um framkvæmd 
reglugerða (EB) nr. 273/2004 og (EB) nr. 111/2005 að því er 
varðar ábyrgan starfsmann, leyfisveitingu til rekstraraðila og 
skráningu þeirra, tilhögun upplýsingamiðlunar, tilkynningar 
fyrir útflutning og leyfisveitingu fyrir út- og innflutningi á sviði 
forefna ávana- og fíkniefna. 

2. gr. 

Að því er varðar reglugerð þessa, til viðbótar við þær 
skilgreiningar sem fram koma í reglugerðum (EB) nr. 273/2004 
og (EB) nr. 111/2005, skal „atvinnuhúsnæði“ merkja 
bygging(ar) ásamt því landi sem rekstraraðili hefur yfir að ráða 
á tilteknum stað. 

II. KAFLI 

ÁBYRGUR STARFSMAÐUR 

3. gr. 

Rekstraraðilar, sem stunda innflutning, útflutning eða 
milliliðastarfsemi, sem um getur í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 
111/2005, með efni í 1. eða 2. flokki, skulu tilnefna starfsmann 
sem ber ábyrgð á viðskiptum með skráð efni, tilkynna 
lögbærum yfirvöldum um nafn starfsmannsins og 
samskiptaupplýsingar um hann og tilkynna þeim án tafar um 
allar breytingar sem kunna að verða á þessum upplýsingum. 

4. gr. 

Ábyrgi starfsmaðurinn, sem um getur í 3. gr., skal sjá til þess 
að innflutningur, útflutningur eða milliliðastarfsemi fari fram í 
samræmi við viðeigandi lagaákvæði og skal hafa heimild til að 
koma fram fyrir hönd rekstraraðilans og til að taka þær 
ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til að framkvæma verkefnið. 

III. KAFLI 

LEYFISVEITING OG SKRÁNING REKSTRARAÐILA 

5. gr. 

1. Til að fá leyfi skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 
273/2004 skal viðkomandi rekstraraðili leggja fram skriflega 
umsókn. 

Í þeirri umsókn skal eftirfarandi koma fram: 

a) fullt nafn og heimilisfang umsækjanda, 

b) fullt nafn starfsmannsins sem ber ábyrgð, 

c) lýsing á stöðu og verkefnum starfsmannsins sem ber 
ábyrgð, 

d) fullt heimilisfang þar sem atvinnuhúsnæðið er, 

e) lýsing á öllum geymslu-, framleiðslu-, tilreiðslu- og 
vinnslustöðum skráðra efna, 

f) upplýsingar, sem sýna að nægar ráðstafanir hafi verið 
gerðar til að koma í veg fyrir að skráð efni verði fjarlægð í 
leyfisleysi frá stöðunum sem tilgreindir eru í e-lið, 

g) nafn og SAT-númer skráðu efnanna sem tilgreind eru í I. 
viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004, 

h) ef um er að ræða blöndu eða náttúruafurð skulu eftirfarandi 
upplýsingar koma fram: 

i. heiti blöndunnar eða náttúruafurðarinnar, 

ii. nafn og SAT-númer skráðu efnanna sem tilgreind eru í 
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 og blandan 
eða náttúruafurðin inniheldur, 

iii. hámarkshlutfall slíkra skráðra efna í blöndunni eða 
náttúruafurðinni, 

i) lýsing á fyrirhuguðum tegundum starfsemi sem um getur í 
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004, 

j) vottað afrit af fyrirtækjaskrá eða skrá yfir starfsemi, eftir 
því sem við á, 

k) vottorð um góða starfshætti umsækjandans og ábyrga 
starfsmannsins, eða skjal sem veitir nægilega tryggingu 
fyrir því að starfsemin verði vel rekin, eftir því sem við á. 
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Umsækjandi skal veita lögbærum yfirvöldum aðgang að 
viðeigandi viðbótarupplýsingum og skjölum, ef óskað er eftir 
því. 

2. Ákvæði 1. mgr. gilda um leyfin sem um getur í 1. mgr. 6. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005. 

Að því er varðar e-lið í 1. mgr. skal umsóknin innihalda 
lýsingu á öllum geymslu-, starfs- og vinnslustöðum, 
venjulegum aðferðum við meðhöndlun og notkun skráðra efna. 

Að því er varðar g- lið og ii. lið h-liðar í 1. mgr. skal gefa upp 
heiti og SAT-númer skráðu efnanna sem er að finna í 
viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005. 

Að því er varðar i-lið í 1. mgr. skal gefa upp lýsingu á 
fyrirhuguðum tegundum starfsemi sem um getur í 1. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 111/2005. 

6. gr. 

Rekstraraðilar skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja 
að skráð efni sem eru tilgreind í 1. flokki verði ekki fjarlægð í 
leyfisleysi af athafnasvæði þeirra. 

7. gr. 

1. Lögbæra yfirvaldið skal taka ákvörðun varðandi 
leyfisumsóknirnar sem um getur í 5. gr. innan 60 virkra daga 
frá viðtökudegi umsóknarinnar. 

Ef um er að ræða endurnýjun umsóknar skal ákvörðunin tekin 
innan 30 virkra daga. 

2. Lögbæra yfirvaldið getur lengt þann tíma sem um getur í 1. 
mgr. til að gefa umsækjanda færi á að leggja fram upplýsingar 
sem vantar. Í slíku tilviki skal frestunin hefjast á þeim degi sem 
lögbæra yfirvaldið tilkynnir umsækjanda um þær upplýsingar 
sem vantar. 

3. Leyfið getur náð yfir þá starfsemi sem um getur í reglugerð 
(EB) nr. 273/2004 og reglugerð (EB) nr. 111/2005. 

4. Við veitingu leyfisins skal lögbæra yfirvaldið nota 
fyrirmyndina sem sett er fram í I. viðauka. 

5. Lögbæra yfirvaldið getur veitt leyfi með eftirfarandi 
fyrirkomulagi: 

a) leyfi sem nær yfir öll skráð efni og alla starfsemi á tilteknu 
athafnasvæði, eða 

b) leyfi sem nær yfir öll skráð efni og alla starfsemi í tilteknu 
aðildarríki. 

8. gr. 

1. Að því tilskildu að það hafi ekki áhrif á þær ráðstafanir sem 
samþykktar voru í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 
273/2004 skulu lögbær yfirvöld synja veitingu leyfis ef 
skilyrðin, sem sett eru fram í 1. mgr. 5. gr. þessarar 
reglugerðar, eru ekki uppfyllt eða ef fyrir hendi eru gildar 
ástæður til að gruna að skráðu efnin séu ætluð til ólöglegrar 
framleiðslu á ávana- og fíkniefnum eða á geðvirkum efnum. 

2. Með fyrirvara um 2. mgr. 5. gr. skal 1. mgr. þessarar 
greinar gilda að því er varðar umsóknir samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 111/2005, og að því tilskildu að það hafi ekki áhrif á 
ráðstafanir sem samþykktar eru í samræmi við 3. mgr. 26. gr. 
þeirrar reglugerðar. 

9. gr. 

Ef um er að ræða viðskipti milli Bandalagsins og þriðju landa 
sem um getur í reglugerð (EB) nr. 111/2005, geta lögbær 
yfirvöld annaðhvort takmarkað gildistíma leyfisins við allt að 
þriggja ára tímabil eða krafist þ ess að rekstraraðilar sýni 
reglulega, a.m.k. á þriggja ára fresti, fram á að skilyrðunum, 
sem sett voru fyrir leyfisveitingu, sé enn fullnægt. 

Þetta skal ekki hafa áhrif á gildistíma leyfa sem gefin eru út 
fyrir gildistöku reglugerðar (EB) nr. 111/2005. 

10. gr. 

1. Leyfi skulu ekki vera framseljanleg. 

2. Leyfishafi skal, í samræmi við 5. gr., sækja um nýtt leyfi 
þegar eitthvað af eftirtöldu er fyrirhugað: 

a) viðbót skráðs efnis, 

b) upptaka nýrrar starfsemi, 

c) breyting á staðsetningu athafnasvæðisins þar sem 
starfsemin fer fram. 

Í slíkum tilvikum skulu fyrirliggjandi leyfi falla úr gildi á þeim 
degi sem fyrr ber upp af eftirfarandi: 

i. þeim degi sem gildistíminn rennur út ef hann hefur verið 
ákveðinn í samræmi við 9. gr. þessarar reglugerðar eða í 
samræmi við 5. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004, 

ii. þeim degi sem gildistími nýja leyfisins hefst. 
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3. Ef um er að ræða breytingar á upplýsingum, sem veittar eru 
í samræmi við 5. gr., að undanskildum þeim sem um getur í 2. 
mgr. þessarar greinar, og einkum ef um er að ræða nafn 
starfsmannsins, sem ber ábyrgð, skal leyfishafi upplýsa lögbær 
yfirvöld um það innan 10 virkra daga frá því að breytingin á sér 
stað. 

Ef skilyrðin, sem um getur í 5. gr., eru áfram uppfyllt eftir 
breytinguna, skulu lögbær yfirvöld breyta leyfinu til samræmis 
við það. 

4. Leyfishafar skulu skila lögbærum yfirvöldum leyfum sem 
ekki eru lengur gild. 

5. Ákvæði 2. mgr. gilda um leyfi sem gefin eru út fyrir 
gildistökudag reglugerðar (EB) nr. 273/2004 og reglugerðar 
(EB) nr. 111/2005. 

11. gr. 

1. Að því tilskildu að slíkt hafi ekki áhrif á ráðstafanirnar, 
sem samþykktar voru í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 273/2004, mega lögbær yfirvöld fella leyfi tímabundið úr 
gildi eða afturkalla það í eftirfarandi tilvikum: 

a) skilyrðin, sem sett eru fram í 1. mgr. 5. gr. þessarar 
reglugerðar, eru ekki lengur uppfyllt, 

b) gildar ástæður eru fyrir því að gruna að skráðu efnin séu 
ætluð til ólöglegrar framleiðslu á lyfjum, sem innihalda 
ávana- eða fíkniefni, eða á geðvirkum efnum, 

c) leyfishafi hefur ekki nýtt sér leyfið í þrjú ár. 

2. Með fyrirvara um 2. mgr. 5. gr. skal 1. mgr. þessarar 
greinar gilda að því er varðar leyfi samkvæmt reglugerð (EB) 
nr. 111/2005, og að því tilskildu að það hafi ekki áhrif á 
ráðstafanir sem samþykktar eru í samræmi við 3. mgr. 26. gr. 
þeirrar reglugerðar. 

12. gr. 

1. Ákvæði 5. til 11. gr. gilda ekki um sérstök leyfi sem um 
getur í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004. 

2. Til þeirra opinberu yfirvalda, sem um getur í 2. og 6. mgr. 
3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004, teljast tollayfirvöld, 
lögregla og opinberar rannsóknarstofur lögbærra yfirvalda. 

13. gr. 

Lyfjabúðir, dýralyfjabúðir, tollayfirvöld, lögregla, opinberar 
rannsóknarstofur lögbærra yfirvalda og her skulu eingöngu 
undanþegin kröfunni um leyfisveitingu og skráningu 
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 111/2005 ef þessir rekstraraðilar 
nota forefni ávana- og fíkniefna þegar þeir uppfylla opinberar 
skyldur sínar. 

Rekstraraðilarnir, sem taldir eru upp í fyrstu málsgrein, eru 
einnig undanþegnir eftirfarandi: 

a) ákvæðinu um skjalahald sem um getur í 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 111/2005, 

b) skyldunni að skipa starfsmann, sem ber ábyrgð, eins og sett 
er fram í 3. gr. þessarar reglugerðar. 

14. gr. 

1. Rekstraraðilar, sem stunda útflutning á skráðum efnum sem 
eru tilgreind í 3. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB) 
111/2005, skulu undanþegnir skráningarkröfunni sem um getur 
í 1. mgr. 7. gr. þeirrar reglugerðar, ef samanlagt magn 
útflutnings þeirra á undanfarandi almanaksári (1. janúar til 31. 
desember) er ekki umfram það magn sem tiltekið er í II. 
viðauka við þessa reglugerð. 

Þegar útflutningur fer umfram tilgreint magn á yfirstandandi 
almanaksári skal rekstraraðili uppfylla skráningarkröfuna 
tafarlaust. 

2. Rekstraraðilar, sem koma að útflutningi á blöndum, sem 
innihalda skráð efni sem eru tilgreind í 3. flokki í viðaukanum 
við reglugerð (EB) 111/2005, skulu undanþegnir 
skráningarkröfunni sem um getur í 1. mgr. 7. gr. þeirrar 
reglugerðar, ef magn skráðra efna í blöndunum, sem þeir flytja 
út á undanfarandi almanaksári, er ekki umfram það magn sem 
tiltekið er í II. viðauka við þessa reglugerð. 

Þegar útflutningur fer umfram tilgreint magn á yfirstandandi 
almanaksári skal rekstraraðili uppfylla skráningarkröfuna 
tafarlaust. 

15. gr. 

Að því er varðar 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004 skulu 
viðskiptamenn tilkynna birgjum sínum hvort sú grein eigi við 
um þá. 

16. gr. 

Ef lögbær yfirvöld fara fram á, í samræmi við 1. mgr. 8. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 111/2005, að sýnt verði fram á löglegan 
tilgang viðskiptanna skal rekstraraðili láta í té skriflega 
yfirlýsingu, eftir þeirri fyrirmynd sem sett er fram í III. viðauka 
við þessa reglugerð, þannig að lögbær yfirvöld geti gengið úr 
skugga um að vörusendingin hafi farið frá útflutningslandinu í 
samræmi við gildandi ákvæði landslaga sem samþykkt voru 
skv. 12. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri 
verslun með fíkniefni og skynvilluefni (hér eftir nefndur 
samningur Sameinuðu þjóðanna). 
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Rekstraraðilinn getur aftur á móti einnig framvísað 
innflutningsleyfinu sem um getur í 20 .gr. reglugerðar (EB) nr. 
111/2005 eða yfirlýsingu viðskiptamanns sem um getur í 4. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 273/2004. 

IV. KAFLI 

TILHÖGUN UPPLÝSINGAMIÐLUNAR 

17. gr. 

Að því er varðar 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004 
skulu rekstraraðilar upplýsa lögbær yfirvöld með stuttri 
samantekt um magn skráðra efna sem notuð eru eða afhent og, 
þegar um afhendingu er að ræða, magn þ að sem afhent er 
hverjum þriðja aðila. 

Fyrsta málsgreinin gildir um skráð efni í 3. flokki, eingöngu að 
fram kominni beiðni lögbærra yfirvalda. 

18. gr. 

1. Að því er varðar 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 
111/2005 skulu rekstraraðilar, sem eru handhafar leyfis eða 
skráningar, tilkynna lögbæru yfirvöldunum um eftirfarandi: 

a) útflutning skráðra efna sem falla undir útflutningsleyfi, 

b) allan innflutning skráðra efna í 1. flokki þar sem krafist er 
innflutningsleyfis, eða öll tilvik þar sem skráð efni í 2. 
flokki eru flutt inn á frísvæði, þar sem eftirlit er af tegund 
II, eru látin gangast undir frestunarferli, þó ekki 
umflutning, eða sett í frjálsa dreifingu, 

c) alla milliliðastarfsemi að því er tekur til skráðra efna í 1. og 
2. flokki. 

2. Í upplýsingunum, sem um getur í a-lið 1. mgr., skal vera 
vísun í ákvörðunarlöndin, það magn, sem flutt er út, og 
tilvísunarnúmer útflutningsleyfanna, eins og við á hverju sinni. 

3. Í upplýsingunum, sem um getur í b-lið 1. mgr., skal vera 
vísun í þriðja land sem er útflutningsland og tilvísunarnúmer 
innflutningsleyfanna, eins og við á hverju sinni. 

4. Í upplýsingunum, sem um getur í c-lið 1. mgr., skal vera 
vísun í þriðju löndin sem koma við sögu í þessari 
milliliðastarfsemi, og útflutnings- og innflutningsleyfið, eins og 
við á hverju sinni. Rekstraraðilar skulu láta í té frekari 
upplýsingar, komi fram beiðni frá lögbærum yfirvöldum. 

19. gr. 

Upplýsingarnar, sem um getur í 17. og 18. gr., skulu lagðar 
fram einu sinni á ári fyrir 15. febrúar. 

Rekstraraðilinn skal einnig upplýsa lögbær yfirvöld um það ef 
engar aðgerðir hafa átt sér stað. 

Upplýsingarnar skulu meðhöndlaðar eins og 
viðskiptaupplýsingar sem eru trúnaðarmál. 

V. KAFLI 

TILKYNNING FYRIR ÚTFLUTNING 

20. gr. 

Í skrám, sem um getur í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 
111/2005, skulu að lágmarki koma fram eftirfarandi atriði: 

a) lönd sem Bandalagið hefur gert sérstaka samninga við um 
forefni ávana- og fíkniefna, 

b) þriðju lönd sem farið hafa fram á að fá tilkynningar fyrir 
útflutning í samræmi við 10. mgr. 12. gr. samnings 
Sameinuðu þjóðanna. 

Þessar skrár eru settar fram í IV. viðauka. 

21. gr. 

1. Þegar um er að ræða útflutning þar sem ætlunin er að beita 
einfaldaðri málsmeðferð við leyfisveitingu til útflutnings, sem 
um getur í 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, og 25., 26. og 
27. gr. þessarar reglugerðar, geta lögbær yfirvöld sent 
einfaldaða tilkynningu fyrir útflutning sem nær yfir nokkur 
tilvik útflutningsviðskipta sem fara fram á tilteknu tímabili sem 
er annaðhvort 6 eða 12 mánuðir. 

2. Lögbær yfirvöld skulu leggja fram þær upplýsingar sem 
eru tilgreindar í 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, 
og upplýsa lögbær yfirvöld þriðja ákvörðunarlandsins um að 
tilkynningin fyrir útflutning gildi um nokkur 
útflutningsviðskipti sem fara fram á tilteknu tímabili sem er 
annaðhvort 6 eða 12 mánuðir. 

3. Lögbæru yfirvöldin skulu fyrir útflutning senda tilkynningu 
til ákvörðunarlandsins með því að nota fyrirmyndina fyrir 
marghliða tilkynningu vegna skýrslugjafar um íðefni (MCRN) 
sem sett er fram í viðauka V. 

VI. KAFLI 

ÚTFLUTNINGS-/INNFLUTNINGSLEYFI 

22. gr. 

Ákvörðunarlönd útfluttra, skráða efna, sem eru tilgreind í 3. 
flokki, þar sem útflutningsleyfis er krafist, eru sett fram í IV. 
viðauka. 
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23. gr. 

1. Út- og innflutningsleyfi skulu gerð í samræmi við 
eyðublöðin sem lýst er í VI. og VII. viðauka, eins og við á 
hvoru sinni. Uppsetning eyðublaðanna skal vera bindandi. 

Út- eða innflutningsleyfi má einnig veita á rafrænan hátt. Í 
slíkum tilvikum mega aðildarríki aðlaga reitinn fyrir 
leyfisnúmerið. 

2. Útflutningsleyfi skal gert í fjórum afritum sem eru 
númeruð 1 til 4. 

Afrit nr. 1 geymist hjá yfirvaldinu sem gefur út leyfið. 

Afrit nr. 2 og 3 skulu fylgja skráðu efnunum og þeim skal 
framvísað á tollskrifstofunni þar sem útflutningsyfirlýsing 
tollayfirvalda er gerð og síðar til lögbærra yfirvalda á 
brottfararstað frá tollsvæði Bandalagsins. Lögbæru yfirvöldin á 
brottfararstaðnum skulu skila afriti nr. 2 til yfirvaldsins sem gaf 
það út Afrit nr. 3 skal fylgja skráðu efnunum til lögbærra 
yfirvalda innflutningslandsins. 

Afrit nr. 4 geymist hjá útflytjanda. 

3. Innflutningsleyfi skal gert í fjórum afritum sem eru 
númeruð 1 til 4. 

Afrit nr. 1 geymist hjá yfirvaldinu sem gefur út leyfið. 

Yfirvaldið, sem gefur út leyfið, skal senda afrit nr. 2 til lögbærs 
yfirvalds útflutningslandsins. 

Afrit nr. 3 skal fylgja skráðu efnunum frá komustað, inn á 
tollsvæði Bandalagsins og inn á athafnasvæði innflytjandans, 
sem sendir þetta afrit til yfirvaldsins sem gaf það út 

Afrit nr. 4 geymist hjá innflytjanda. 

4. Ekki skal veita út- eða innflutningsleyfi fyrir fleiri en tvö 
skráð efni. 

24. gr. 

1. Leyfiseyðublöðin skulu prentuð á einu eða fleiri opinberum 
tungumálum Bandalagsins. 

2. Eyðublöðin skulu vera með A4-sniði. Þau skulu vera með 
prentuðu bakgrunnsmynstri sem gerir allar falsanir með  
vélrænum eða efnafræðilegum aðferðum augljósar. 

3. Aðildarríki geta áskilið sér rétt til að annast prentun 
leyfiseyðublaðanna eða falið hana prentsmiðjum sem þau hafa 

samþykkt. Í síðara tilvikinu skal á hverju leyfiseyðublaði koma 
fram tilvísun í slíka samþykkt. Þar að auki skal hvert 
leyfiseyðublað bera nafn og heimilisfang prentsmiðjunnar eða 
tákn sem gefur til kynna hver hún er. 

25. gr. 

Við umsókn viðkomandi rekstraraðila getur lögbæra yfirvaldið 
veitt útflutningsleyfi með einfaldaðri málsmeðferð, eins og um 
getur í 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, í tilvikum þar 
sem tiltekið, skráð efni sem er tilgreint í 3. flokki er oft flutt út 
fyrir tilstilli sama útflytjanda sem hefur staðfestu innan 
Bandalagsins og sama innflytjanda í sama þriðja 
ákvörðunarlandi á tilteknu tímabili sem er annaðhvort 6 eða 12 
mánuðir. 

Slík einfölduð útflutningsleyfi má aðeins veita í eftirfarandi 
tilvikum: 

a) ef rekstraraðili hefur við fyrri útflutning sýnt fram á getu til 
að uppfylla allar skyldur í tengslum við slíkan útflutning og 
hefur ekki brotið ákvæði viðkomandi löggjafar, 

b) ef lögbæra yfirvaldið getur gengið úr skugga um að 
tilgangur útflutningsviðskiptanna sé löglegur. 

26. gr. 

1. Umsókn um einfaldað útflutningsleyfi, sem um getur í 25. 
gr., skal að lágmarki innihalda eftirfarandi: 

a) nöfn og heimilisföng útflytjanda, innflytjanda í þriðja 
landinu, og endanlegs viðtakanda, 

b) heiti skráða efnisins, eins og tilgreint er í viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 111/2005 eða, þegar um er að ræða 
blöndu eða náttúruafurð, heiti hennar og SAT-númer og 
heiti allra skráðra efna, eins og þau eru tilgreind í 
viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005, sem blandan 
eða náttúruafurðin inniheldur, 

c) hámarksmagn skráðu efnanna sem fyrirhugað er að flytja 
út, 

d) tímabilið sem ætlað er að útflutningsviðskiptin taki. 

2. Lögbæra yfirvaldið skal taka ákvörðun um umsóknina um 
einfaldað útflutningsleyfi sem veitt er með einfaldaðri 
málsmeðferð, innan 15 virkra daga frá þeim degi þegar 
yfirvaldið móttekur umbeðnu upplýsingarnar. 

27. gr. 

1. Útflutningsleyfi, sem veitt er með einfaldaðri málsmeðferð, 
skal gert með því að nota afrit nr. 1, 2 og 4 af eyðublaðinu sem 
sett er fram í VI. viðauka. 
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Afrit nr. 1 geymist hjá yfirvaldinu sem gefur út leyfið. 

Afrit nr. 2 og afrit nr. 4 geymist hjá útflytjanda. 

Útflytjandinn skal gefa upp nánari upplýsingar um hver 
útflutningsviðskipti á bakhlið afrits nr. 2, einkum hvað varðar 
magn skráðra efna í hverjum útflutningsviðskiptum og magnið 
sem eftir stendur. Afriti nr. 2 skal framvísa á tollskrifstofunni 
þegar tollskýrslan er gerð. Tollskrifstofan skal staðfesta 
upplýsingarnar og skila afritinu til útflytjandans. 

2. Rekstraraðilinn skal rita leyfisnúmerið og orðin „einfölduð 
málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis“ á tollskýrsluna 
fyrir hver útflutningsviðskipti. 

Ef brottflutningstollskrifstofan er ekki á brottfararstað 
tollsvæðis Bandalagsins skulu upplýsingarnar, sem um getur í 
fyrstu undirgrein, koma fram í skjölunum sem fylgja 
vörusendingunni sem flutt er út. 

3. Útflytjandinn skal skila afriti nr. 2 til yfirvaldsins sem 
gefur það út, eigi síðar en 10 virkum dögum eftir að gildistími 
útflutningsleyfisins, sem veitt er með einfaldaðri málsmeðferð, 
rennur út. 

 

VII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

28. gr. 

1. Hvert aðildarríki skal samþykkja þær ráðstafanir sem 
nauðsynlegar eru til að gera lögbærum yfirvöldum kleift að 
sinna eftirlits- og vöktunarskyldum sínum, þ.m.t. skoðanir til 
að ganga úr skugga um að athafnasvæðin séu eins og mælt er 
fyrir um. 

2. Aðildarríki skulu tryggja upplýsingaskipti milli allra 
yfirvalda sem hlut eiga að máli. 

29. gr. 

1. Í þeim mánuði, sem kemur á eftir hverjum 
almanaksársfjórðungi, skal hvert aðildarríki senda 
framkvæmdastjórninni skrá með upplýsingum um tilvik þar 
sem afhendingu skráðra efna var frestað eða hald var lagt á 
skráðu efnin 

Þær upplýsingar skulu innihalda eftirfarandi: 

a) heiti skráðu efnanna; uppruni þeirra, ef það er vitað, 
hvaðan þau koma og ákvörðunarstaður, 

b) magn skráðu efnanna, tollstaða þeirra og sá flutningsmáti 
sem um ræðir hverju sinni. 

2. Í lok hvers almanaksárs skal framkvæmdastjórnin senda 
öllum aðildarríkjum þær upplýsingar sem tekið hefur verið við 
skv. 1. mgr. 

30. gr. 

Reglugerð (EBE) nr. 3769/92 er felld úr gildi frá og með 18. 
ágúst 2005. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í 
þessa reglugerð. 

31. gr. 

Eigi síðar en 31. desember 2005 skulu lögbæru yfirvöldin 
afturkalla opin, stök útflutningsleyfi sem voru veitt skv. 3. mgr. 
5. gr. og 3. mgr. 5. gr. a reglugerðar (EBE) nr. 3677/90. Slík 
afturköllun skal þó ekki hafa áhrif á skráð efni sem gefin hafa 
verið upp til útflutnings fyrir 1. janúar 2006. 

32. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 18. ágúst 2005. 

 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 27. júlí 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter Verheugen 

varaforseti. 
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I. VIÐAUKI 
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Athugasemdir 

1. Uppsetning fyrirmyndarinnar er ekki bindandi. 

2. Hlaupandi tölurnar og texti fyrirmyndarinnar eru bindandi. Skylt er að fylla út í þá reiti sem merktir eru með feitu letri. 

3. Upplýsingar í reitum: 

Reitur 1 (leyfishafi): Bæta má við nafni þess starfsmanns sem ber ábyrgð. 

Reitur 3 (gildistími/lokadagur): Tilgreinið gildistíma eða hvort rekstraraðilum sé skylt að sýna á reglulegan hátt og eigi 
sjaldnar en á þriggja ára fresti fram á að skilyrðin fyrir útgáfu leyfisins séu enn uppfyllt. 

Reitur 4 (skráð efni): Heiti skráða efnisins, eins og það er tilgreint í viðaukanum eða, ef um er að ræða blöndu eða 
náttúruafurð, heiti hennar og heiti allra skráðra efna sem tilgreind eru í viðaukanum og blandan eða náttúruafurðin 
inniheldur. Tilgreinið sölt, eftir því sem við á. 

Reitur 4 (SAT-númer): Auk SAT-númersins má bæta við CAS-númerinu. 

Reitur 4 (starfsemi): Tilgreinið útflutning, innflutning og/eða milliliðastarfsemi. Þegar um er að ræða innflutning skal 
tilgreina geymslu, vinnslu, úrvinnslu, notkun, venjulegar aðferðir við meðhöndlun og/eða afhendingu í frjálsa dreifingu, 
eftir því sem við á. Þegar um er að ræða starfsemi sem fellur undir reglugerð (EB) nr. 273/2004 skal tilgreina geymslu, 
framleiðslu, tilreiðslu, vinnslu, viðskipti, dreifingu og/eða miðlun. 

Reitur 4 (athafnasvæði): Þegar um er að ræða milliliðastarfsemi, sem um getur í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, er 
ekki nauðsynlegt að tilgreina athafnasvæðið. 

4. Aðildarríkin geta kveðið á um reiti sem þjóna eigin tilgangi. Þessir reitir skulu gefnir til kynna með hlaupandi tölu og 
hástaf þar á eftir (t.d. 4A). 
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II. VIÐAUKI 

Efni Magn 

Aseton (1) 50 kg 

Etýleter (1) 20 kg 

Metýletýlketón (1) 50 kg 

Tólúen (1) 50 kg 

Brennisteinssýra 100 kg 

Saltsýra 100 kg 

(1) Sölt þessara efna þegar möguleiki er á slíkum söltum.  
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III. VIÐAUKI 

 

Athugasemdir 

1. Uppsetning fyrirmyndarinnar er ekki bindandi. 

2. Hlaupandi tölurnar og texti fyrirmyndarinnar eru bindandi. 
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IV. VIÐAUKI 

I. Skrá yfir lönd sem um getur í 20. gr. 

Efni Ákvörðunarstaður 

Ediksýruanhýdríð 

Kalíumpermanganat 

Hvaða þriðja land sem er  

Antranílsýra Antígva og Barbúda 

Benín 

Bólivía 

Brasilía 

Cayman-eyjar 

Síle 

Kólumbía 

Kostaríka 

Dóminíska lýðveldið 

Ekvador 

Eþíópía 

Haítí 

Indland 

Indónesía 

Jórdanía 

Kasakstan 

Líbanon 

Madagaskar 

Malasía 

Mexíkó 

Nígería 

Paragvæ 

Perú 

Filippseyjar 

Moldavía (lýðveldið) 

Rúmenía 

Rússland 

Sádi Arabía 

Suður-Afríka 

Tadsjíkistan 

Tyrkland 

Sameinuðu arabísku furstadæmin 

Tansanía 

Venesúela 

Fenýlediksýra 

píperídín 

Antígva og Barbúda 

Benín 

Bólivía 

Brasilía 

Cayman-eyjar 

Síle 

Kólumbía 

Kostaríka 

Dóminíska lýðveldið 

Ekvador 

Eþíópía 

Haítí 

Indland 

Indónesía 

Jórdanía 

Kasakstan 

Líbanon 

Madagaskar 

Malasía 

Mexíkó 

Nígería 

Paragvæ 

Perú 

Filippseyjar 

Moldavía (lýðveldið) 

Rúmenía 

Rússland 

Sádi Arabía 

Tadsjíkistan 

Tyrkland 

Sameinuðu arabísku furstadæmin 

Tansanía 

Bandaríkin 

Venesúela 
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II. Skrá yfir lönd sem um getur í 20. og 22. gr. 

Efni Ákvörðunarstaður 

Metýletýlketón (MEK) (1) 

Tólúen (1) 

Asetón (1) 

Etýleter (1) 

Antígva og Barbúda 

Argentína 

Benín 

Bólivía 

Brasilía 

Cayman-eyjar 

Síle 

Kólumbía 

Kostaríka 

Dóminíska lýðveldið 

Ekvador 

Egyptaland 

El Salvador 

Eþíópía 

Gvatemala 

Haítí 

Hondúras 

Indland 

Jórdanía 

Kasakstan 

Líbanon 

Madagaskar 

Malasía 

Mexíkó 

Nígería 

Pakistan 

Panama 

Paragvæ 

Perú 

Filippseyjar 

Moldavía (lýðveldið) 

Rúmenía 

Rússland 

Sádi Arabía 

Tadsjíkistan 

Tyrkland 

Sameinuðu arabísku furstadæmin 

Tansanía 

Úrúgvæ 

Venesúela 

Saltsýra 

Brennisteinssýra  

Bólivía 

Síle 

Kólumbía 

Ekvador 

Perú 

Tyrkland 

Venesúela 

(1) Sölt þessara efna þegar möguleiki er á slíkum söltum. 

 

 



7.10.2010  Nr. 56/27 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

 

V. VIÐAUKI 
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Athugasemdir 

1. Uppsetning fyrirmyndarinnar er ekki bindandi. 

2. Hlaupandi tölurnar og texti fyrirmyndarinnar eru bindandi. Skylt er að fylla út í þá reiti sem merktir eru með feitu letri. 

3. Frekari upplýsingar í reitunum: 

Reitur „A-hluti“: Tilgreinið hvort marghliða tilkynningin vegna skýrslugjafar um íðefni (MCRN) nái yfir eitt eða fleiri 
tilvik útflutningsviðskipta. Ef marghliða tilkynning vegna skýrslugjafar um íðefni nær yfir fleiri en eitt tilvik 
útflutningsviðskipta skal tilgreina fyrirhuguð tímamörk. 

Reitur 14 (magn og þyngd): Ef marghliða tilkynning vegna skýrslugjafar um íðefni nær yfir fleiri en eitt tilvik 
útflutningsviðskipta skal tilgreina hámarksmagn og -þyngd. 

Reitur 18 (brottfarardagur): Ef marghliða tilkynning vegna skýrslugjafar um íðefni nær yfir fleiri en eitt tilvik 
útflutningsviðskipta verður að fylla þennan reit út og gefa upp endanlegan, áætlaðan brottfarardag. 
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VI. VIÐAUKI 

EVRÓPUBANDALAGIÐ 

VÖRUR SEM FALLA UNDIR ÚTFLUTNINGSEFTIRLIT 

 

FOREFNI ÁVANA- OG FÍKNIEFNA — REGLUGERÐ (EB) NR. 111/2005  ÚTFLUTNINGSLEYFI  
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EVRÓPUBANDALAGIÐ 

VÖRUR SEM FALLA UNDIR ÚTFLUTNINGSEFTIRLIT 
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(*) Nema notuð sé einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis. 
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EVRÓPUBANDALAGIÐ 

VÖRUR SEM FALLA UNDIR ÚTFLUTNINGSEFTIRLIT 
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EVRÓPUBANDALAGIÐ 

VÖRUR SEM FALLA UNDIR ÚTFLUTNINGSEFTIRLIT 

 

FOREFNI ÁVANA- OG FÍKNIEFNA — REGLUGERÐ (EB) NR. 111/2005  ÚTFLUTNINGSLEYFI  
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Athugasemdir 

I. 

1. Leyfið skal vera á einhverju hinna opinberu tungumála Bandalagsins; ef það er handskrifað skal það skrifað með bleki 
og hástöfum. 

2. Umsækjandi skal færa inn í reiti 1, 3, 5, 7 og 9 til 19 þegar beiðnin er lögð fram, en færa má upplýsingarnar í reitum 7, 
8,og 10 til 13 og 18 inn síðar ef upplýsingarnar liggja ekki fyrir á þeim tíma sem beiðnin er lögð fram. Í því tilviki skal 
bæta upplýsingunum fyrir reit 18 við eigi síðar en þegar útflutningsyfirlýsingin er gerð og viðbótarupplýsingarnar fyrir 
reiti 7, 8 og 10 til 13 skulu veittar tollyfirvöldum eða öðru yfirvaldi á brottfararstaðnum af yfirráðasvæði Bandalagsins í 
síðasta lagi áður en vörurnar sjálfar eru fluttar á brott. 

3. Reitir 1, 5, 7 og 9: Færið inn full nöfn og heimilisföng (síma, bréfsíma og tölvupóst eftir því sem við á). 

4. Reitur 5: Færið inn tilvísunarnúmer skjalsins fyrir innflutningsleyfi innflytjandans frá þriðja landi (t.d. „þegjandi 
samþykki“ („letter of no-objection“), innflutningsleyfi, aðra yfirlýsingu ákvörðunarlandsins sem er þriðja land), eftir því 
sem við á. 

5. Reitur 7: Færið inn fullt nafn og heimilisfang (síma, bréfsíma og tölvupóst eftir því sem við á) allra annarra rekstraraðila 
sem koma að útflutningsaðgerðinni, t.d. flutningsaðila, milliliða, tollmiðlara. 

6. Reitur 9: Færið inn fullt nafn og heimilisfang (síma, bréfsíma og tölvupóst eftir því sem við á) þess aðila eða fyrirtækis 
sem tekur við vörunum í ákvörðunarlandinu (þarf ekki að vera endanlegur notandi). 

7. Reitur 10: Tilgreinið heiti aðildarríkisins, hafnar, flugstöðvar eða landamærastöðvar, eftir því sem við á. 

8. Reitur 11: Tilgreinið heiti landsins, hafnar, flugstöðvar eða landamærastöðvar, eftir því sem við á. 

9. Reitur 12: Tilgreinið öll flutningatæki sem nota á (t.d. vöruflutningabifreið, skip, flugvél, lest o.s.frv.). Ef um er að ræða 
útflutningsleyfi sem nær til fjölda útflutningsaðgerða er ekki nauðsynlegt að fylla út í þennan reit. 

10. Reitur 13: Gefið eins ítarlegar upplýsingar og mögulegt er um leiðina sem farin er. 

11. Reitir 14 a og 14 b: Færið inn heiti skráða efnisins eins og það er tilgreint í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 
eða, þegar um er að ræða blöndu eða náttúruafurð, heitið og 8 tölustafa SAT-númer blöndunnar eða náttúruafurðarinnar. 

12. Reitir 14 a og 14 b: Tilgreinið umbúðir og efni af nákvæmni (t.d. 2 dósir með 5 lítrum hvor). Ef um er að ræða blöndu, 
náttúruafurð eða efnablöndu skal tilgreina verslunarheitið sem um ræðir. 

13. Reitir 15a og 14 b: Færið inn 8 tölustafa SAT-númer skráðu efnanna eins og þ au eru tilgreind í viðaukanum við 
reglugerð (EB) nr. 111/2005. 

14. Reitur 19: 

— Tilgreinið með prentstöfum nafn umsækjanda eða, eftir því sem við á, viðurkennda fulltrúann sem undirritar 
umsóknina. 

— Undirskrift umsækjandans eða viðurkennda fulltrúans, samkvæmt því fyrirkomulagi, sem kveðið er á um í 
viðkomandi aðildarríki, gefur til kynna að viðkomandi aðili lýsi því yfir að allar upplýsingar, sem koma fram í 
umsókninni, séu réttar og ítarlegar. Án þ ess að hafa áhrif á mögulega beitingu refsiákvæða skal þ essi yfirlýsing 
jafngilda því að ábyrgð sé tekin, samkvæmt gildandi ákvæðum í aðildarríkjunum, að því er varðar eftirfarandi: 

— nákvæmni þeirra upplýsinga sem gefnar eru í yfirlýsingunni, 

— áreiðanleika allra meðfylgjandi skjala, 

— uppfyllingu allra skyldna í tengslum við útflutning skráðra efna sem eru tilgreind í viðaukanum við reglugerð  
(EB) nr. 111/2005. 

— Ef leyfið er gefið út með tölvuvæddri aðferð má sleppa undirskrift umsækjanda í þessum reit í leyfinu, ef sú 
undirskrift kemur fram í sjálfri umsókninni. 
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II.  (Einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis) 

1. Ef um er að ræða einfaldaða málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis þarf ekki að fylla út í reiti 7 til 13 og reit 18. 

2. Á bakhlið afrits nr. 2 verður að fylla út í reiti 24 til 27 fyrir hverja útflutningsaðgerð. 

3. Reitur 23: Tilgreinið leyfilegt hámarksmagn og nettóþyngd. 

24. dálkur: Tilgreinið fyrirliggjandi magn í línu 1 og magnið, sem flytja á út hverju sinni, í línu 2. 

25. dálkur: Tilgreinið (með bókstöfum) það magn sem flytja á út hverju sinni. 

Reitur 26: Tilvísunarnúmer og dagsetning tollskýrslunnar. 
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VII. VIÐAUKI 

EVRÓPUBANDALAGIÐ 
VÖRUR SEM FALLA UNDIR ÚTFLUTNINGSEFTIRLIT 
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EVRÓPUBANDALAGIÐ 
VÖRUR SEM FALLA UNDIR ÚTFLUTNINGSEFTIRLIT 
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Athugasemdir 

1. Leyfið skal fyllt út á einu af opinberum tungumálum Bandalagsins. Ef það er handskrifað skal það skrifað með bleki og 
með hástöfum. 

2. Umsækjandi skal færa inn í reiti 1, 4, 6, 8 og 11 til 16 þegar beiðnin er lögð fram, en upplýsingarnar sem krafist er í 
reitum 7, 9, 10 og 15 má láta í té síðar. Í því tilviki skal bæta þeim upplýsingum við í síðasta lagi þegar vörurnar eru 
fluttar inn á tollsvæði Bandalagsins. 

3. Reitir 1, 4: Færið inn full nöfn og heimilisföng (síma, bréfsíma og tölvupóst eftir því sem við á). 

4. Reitur 6: Færið inn fullt nafn og heimilisfang (síma, bréfsíma og tölvupóst eftir því sem við á) allra annara rekstraraðila 
sem koma að innflutningsaðgerðinni, t.d. flutningsaðila, milliliða og tollmiðlara. 

5. Reitur 8: Færið inn fullt nafn og heimilisfang endanlegs viðtakanda. Endanlegi viðtakandinn getur verið sá sami og 
innflytjandinn. 

6. Reitur 7: Færið inn nafn og heimilisfang (síma, bréfsíma og tölvupóst eftir því sem við á) yfirvaldsins í þriðja landinu. 

7. Reitur 9: Tilgreinið heiti aðildarríkisins og heiti hafnar, flugstöðvar eða landamærastöðvar. 

8. Reitur 10: Tilgreinið öll flutningatæki sem nota á (t.d. vöruflutningabifreið, skip, flugvél, lest o.s.frv.). 

9. Reitir 11 a, 11 b: Færið inn heiti skráða efnisins eins og það er tilgreint í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 
eða, þegar um er að ræða blöndu eða náttúruafurð, heitið og 8 tölustafa SAT-númer blöndunnar eða náttúruafurðarinnar. 

10. Reitir 11 a, 11 b: Tilgreinið umbúðir og efni af nákvæmni (t.d. 2 dósir með 5 lítrum hvor). Ef um er að ræða blöndu, 
náttúruafurð eða efnablöndu skal tilgreina viðkomandi verslunarheiti. 

11. Reitir 12 a, 12 b: Færið inn 8 tölustafa SAT-númer skráðu efnanna eins og þau eru tilgreind í viðaukanum við reglugerð 
(EB) nr. 111/2005. 

12. Reitur 16: 

— Tilgreinið með prentstöfum nafn umsækjanda eða, eftir því sem við á, viðurkenndan fulltrúa hans sem undirritar 
umsóknina. 

— Undirskrift umsækjanda eða viðurkennds fulltrúa hans, samkvæmt því fyrirkomulagi sem kveðið er á um í 
viðkomandi aðildarríki, gefur til kynna að viðkomandi aðili lýsi þ ví yfir að allar upplýsingar, sem koma fram í 
umsókninni, séu réttar og ítarlegar. Án þ ess að hafa áhrif á mögulega beitingu refsiákvæða skal þ essi yfirlýsing 
jafngilda því að ábyrgð sé tekin, samkvæmt gildandi ákvæðum í aðildarríkjunum, að því er varðar eftirfarandi: 

— nákvæmni upplýsinganna, 

— áreiðanleika allra meðfylgjandi skjala, 

— uppfyllingu allra annarra skyldna. 

— Ef leyfið er gefið út með tölvuvæddri aðferð má sleppa undirskrift umsækjanda í þessum reit í leyfinu, ef sú 
undirskrift kemur fram í sjálfri umsókninni. 

 
 

 

 


