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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 1. mgr. 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð(2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Sjöunda janúar 2010 samþykkti framkvæmdastjórnin 
skýrslu, skv. 16. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 273/2004(3), varðandi framkvæmd og beitingu 
löggjafar Bandalagsins um vöktun viðskipta með forefni 
fíkniefna [áður forefni ávana- og fíkniefna] og eftirlit með 
þeim viðskiptum.

2)  Framkvæmdastjórnin mælti í skýrslunni með frekari 
greiningu á mismunandi aðferðum til að efla eftirlit með 
viðskiptum með ediksýruanhýdríð, sem er skráð efni í  
2. flokki í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 skv. 
a-lið 2. gr. þeirrar reglugerðar, til að betur mætti koma í 
veg fyrir ólöglega notkun ediksýruanhýdríðs til ólöglegrar 
framleiðslu á heróíni.

3)  Í niðurstöðum sínum frá 25. maí 2010 um beitingu 
og framkvæmd löggjafar ESB um forefni fíkniefna 
hvatti ráðið framkvæmdastjórnina til að gera tillögu að 
lagabreytingum að loknu ítarlegu mati á þeim áhrifum 
sem breytingarnar gætu haft á yfirvöld aðildarríkjanna og 
rekstraraðila.

4)  Í þessari reglugerð er skilgreiningin á skráðu efni útlistuð 
nánar og í því sambandi er íðorðið „lyfjasamsetning“  
(e. pharmaceutical preparation), sem kemur úr samningi 
Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni 
og skynvilluefni, sem samþykktur var í Vín 19. desember 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 330, 10.12.2013, bls. 21. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2016 frá 18. mars 
2016 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 76, 14.3.2013, bls. 54.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 23. október 2013 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 15. nóvember 2013.
(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004 frá 11. febrúar 2004 

um forefni ávana- og fíkniefna (Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2004, bls. 1).

1988, fellt brott þar eð það fellur þegar undir viðeigandi 
íðorð í lagagerningum Sambandsins, þ.e.a.s. „lyf“. 
Að auki fellur íðorðið „aðrar efnablöndur“ brott enda 
samsvarar það íðorðinu „blöndur“ [áður samsett efni] sem 
er þegar hluti af þeirri skilgreiningu.

5)  Bæta ætti við skilgreiningu á íðorðinu „notandi“ um þá 
sem hafa undir höndum efni í öðrum tilgangi en að setja 
þau á markað og skal útlista nánar að þeir sem nota skráð 
efni í 1. flokki í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 
í öðrum tilgangi en að setja þau á markað er skylt að afla 
sér leyfis.

6)  Setja ætti ítarlegri reglur um skráningu til að tryggja 
einsleit skráningarskilyrði í öllum aðildarríkjunum 
varðandi skráð efni í 2. flokki í I. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 273/2004. Þegar um er að ræða efni, sem eru 
skráð í nýja undirflokkinn 2A í I. viðauka við þá reglugerð, 
ættu notendur, sem og rekstraraðilar, einnig að falla undir 
skráningarkröfuna.

7)  Ef lögð eru á gjöld fyrir leyfum eða skráningu ættu 
aðildarríkin að íhuga að aðlaga gjöldin til að standa vörð 
um samkeppnishæfni örfyrirtækja.

8)  Það ætti að koma skýrt fram að aðildarríkin eigi þess kost 
að grípa inn í grunsamleg viðskipti með óskráð efni svo að 
þau geti brugðist hraðar við nýjungum í þróun ólöglegrar 
framleiðslu fíkniefna.

9)  Rétt er að stofna evrópskan gagnagrunn um forefni 
fíkniefna (hér á eftir nefndur „evrópski gagnagrunnurinn“) 
til að einfalda skýrslugjöf aðildarríkjanna varðandi 
haldlagningu og stöðvun sendinga, ef unnt er í samanteknu 
og nafnlausu formi og með sem minnstum inngripum að 
því er varðar vinnslu persónuupplýsinga, að teknu tilliti til 
nýjustu tækni til að stuðla að öruggari verndun friðhelgi 
einkalífsins og að teknu tilliti til meginreglunnar um 
takmörkun gagna. Evrópski gagnagrunnurinn ætti einnig 
að gegna hlutverki evrópskrar skrár yfir rekstraraðila og 
notendur sem eru handhafar leyfis eða skráningar en það 
auðveldar sannprófun á lögmæti verslunarviðskipta með 
skráð efni og ætti að gera rekstraraðilum kleift að veita 
lögbærum yfirvöldum upplýsingar um viðskipti sín með 
skráð efni.

10)  Í reglugerð (EB) nr. 273/2004, eins og henni er breytt 
með þessari reglugerð, er sagt til um vinnslu upplýsinga, 
þ.m.t. vinnslu persónuupplýsinga, í þeim tilgangi að gera 
lögbærum yfirvöldum kleift að vakta setningu forefna 
fíkniefna á markað og koma í veg fyrir ólöglega notkun 

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 1258/2013

frá 20. nóvember 2013

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 273/2004 um forefni ávana- og fíkniefna (*)
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skráðra efna. Vinnsla persónuupplýsinga ætti að vera 
með þeim hætti að hún samrýmist markmiðinu með þeirri 
reglugerð og sé í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 95/46/EB (4) og reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 45/2001 (5) og einkum kröfur 
Sambandsins varðandi gagnagæði, meðalhóf, takmörkun 
vegna tilgangs og rétt til upplýsinga, aðgang, leiðréttingu 
gagna, eyðingu og hindrun aðgangs, og varðandi 
skipulags- og tækniráðstafanir og alþjóðlegan flutning 
persónuupplýsinga.

11)  Við vinnslu persónuupplýsinga, að því er varðar 
reglugerð (EB) nr. 273/2004, eins og henni er breytt með 
þessari reglugerð, og að því er varðar framseldar gerðir og 
framkvæmdargerðir sem eru samþykktar samkvæmt henni, 
ætti að virða grundvallarréttindi til friðhelgi einkalífs 
og fjölskyldu, sem eru viðurkennd í 8. gr. sáttmálans 
um verndun mannréttinda og mannfrelsis, og réttinn til 
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, sem er viðurkenndur í 7. 
gr. sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, 
og réttinn til verndar persónuupplýsingum sem er 
viðurkenndur í 8. gr. hans. Einnig ætti að tryggja, með 
framseldum gerðum og framkvæmdargerðum, að öll 
vinnsla persónuupplýsinga sé í samræmi við tilskipun 
95/46/EB og reglugerð (EB) nr. 45/2001.

12)  Bæta ætti ediksýruanhýdríði, sem nú er skráð í 2. flokk 
I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004, við í nýja 
undirflokkinn 2A í I. viðauka við reglugerðina til að unnt 
sé að auka eftirlit með viðskiptum með efnið. Hin efnin 
í 2. flokki í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 
ættu að vera skráð í undirflokkinn 2B í I. viðauka við 
reglugerðina.

13)  Í reglugerð (EB) nr. 273/2004 eru framkvæmdastjórninni 
veittar valdheimildir til að framkvæma nokkur ákvæði 
hennar og skal heimildunum beitt í samræmi við 
málsmeðferðarreglurnar sem kveðið er á um í ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB(6).

14)  Vegna gildistöku Lissabonsáttmálans skulu þessar vald-
heimildir samræmdar við 290. og 291. gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins (SUSE).

15)  Til að ná markmiðum reglugerðar (EB) nr. 273/2004, 
eins og henni er breytt með þessari reglugerð, er rétt 
að framselja framkvæmdastjórninni valdið til að 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um 
vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa 
miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 
um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem 
stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1).

(6) Ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um meðferð 
framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni er falið (Stjtíð. EB L 184, 
1.7.1999, bls. 23).

samþykkja gerðir, í samræmi við 290. gr. sáttmálans 
um starfshætti Evrópusambandsins, til að hún geti sett 
kröfur og skilyrði um leyfisveitingu og skráningu, um 
færslu rekstraraðila og notendur, sem hafa öðlast leyfi 
eða skráningu, í evrópska gagnagrunninn, um öflun og 
notkun yfirlýsinga viðskiptavina, um skjöl og merkingar 
fyrir blöndur sem innihalda skráð efni, um veitingu 
upplýsinga af hálfu rekstraraðila varðandi viðskipti með 
skráð efni og um upplýsingar sem aðildarríkin eiga að 
veita varðandi framkvæmd vöktunarráðstafananna, sem 
mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 273/2004, og til að 
hún geti breytt viðaukunum við reglugerðina. Í þessum 
framseldu gerðum ætti einnig að tilgreina þá flokka 
persónuupplýsinga, sem aðildarríkin og rekstraraðilar 
geta unnið samkvæmt reglugerð (EB) nr. 273/2004, 
flokka persónuupplýsinga, sem unnt er að geyma í 
evrópska gagnagrunninum, og verndarráðstafanir í 
tengslum við vinnslu persónuupplýsinga. Einkum er 
mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð 
meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við 
sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra 
gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, 
tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala 
til Evrópuþingsins og ráðsins.

16)  Einnig er mikilvægt að framkvæmdastjórnin leiti álits hjá 
Evrópsku persónuverndarstofnuninni við undirbúning 
framseldra gerða sem varða vinnslu persónuupplýsinga.

17)  Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd 
reglugerðar (EB) nr. 273/2004, ætti að fela fram kvæmda-
stjórninni framkvæmdarvaldið. Þessu valdi ber að beita í 
samræmi við reglugerð Evrópu þingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 182/2011 (7). Nota ætti rann sóknar máls meðferðina við 
samþykkt fram kvæmdar gerða svo að unnt sé að útlista 
nánar hvernig skuli setja fram yfirlýsingar viðskiptavina 
í rafrænu formi og hvernig skuli færa upplýsingar 
um viðskipti rekstraraðila með skráð efni í evrópskan 
gagnagrunn.

18)  Þar eð markmiðið með þessari reglugerð er að herða 
reglur um skráningu rekstraraðila, sem setja á markað eða 
hafa undir höndum skráð efni í 2. flokki í I. viðauka við 
reglugerð (EB) nr. 273/2004, einkum ediksýruanhýdríð, 
til þess að koma í veg fyrir ólöglega notkun slíkra efna 
til ólöglegrar framleiðslu fíkniefna en aðildarríkin geta 
ekki fyllilega náð þessu markmiði þar eð þeir sem stunda 
ólögleg viðskipti nýta sér mismuninn á skráningu eftir 
aðildarríkjum og flytja ólöglega starfsemi sína þangað 
sem auðveldast er að nota forefni fíkniefna og þar eð 
markmiðinu verður betur náð á vettvangi Sambandsins 
vegna umfangs og áhrifa fyrirhugaðrar aðgerðar þá 
er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í 
samræmi við nálægðarregluna eins og kveðið er á um 
í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi 

(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. 
febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir 
framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).
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við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri 
grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari 
reglugerð til að ná megi því markmiði.

19)  Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina 
í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001 
og skilaði hún áliti 18. janúar 2013 (8),

20)  Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 273/2004 til 
samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 273/2004 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 1. gr. komi eftirfarandi:

„1. gr.

Gildissvið og markmið

Í þessari reglugerð er kveðið á um samræmdar ráðstafanir 
um innra eftirlit og vöktun í Sambandinu vegna tiltekinna 
efna, sem oft eru notuð til ólöglegrar framleiðslu fíkniefna 
eða geðvirkra efna, í því skyni að koma í veg fyrir ólöglega 
notkun þessara efna.“

2)  Eftirfarandi breytingar verði á 2. gr.:

a)  Í stað a-liðar komi eftirfarandi:

„a) „skráð efni“: efni, sem eru skráð í I. viðauka 
og hægt er að nota til ólöglegrar framleiðslu á 
fíkniefnum eða geðvirkum efnum, að meðtöldum 
blöndum og náttúruafurðum sem innihalda slík efni 
en að undanskildum blöndum og náttúruafurðum 
sem innihalda skráð efni og eru samsett með þeim 
hætti að ekki er hægt að nota eða draga efnin út 
á auðveldan eða fjárhagslega hagkvæman hátt, lyf, 
eins og þau eru skilgreind í 2. lið 1. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (*), og 
dýralyf eins og þau eru skilgreind í 2. lið 1. gr. 
tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/
EB(**).

_____________
(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 

2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. 
EB L 311, 28.11.2001, bls. 67).

(**) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 
2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311, 
28.11.2001, bls. 1).“

b)  Í stað c-liðar komi eftirfarandi:
(8) Hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum.

„c) „setning á markað“: öll afhending skráðra efna í 
Sambandinu, hvort sem það er gegn greiðslu eða 
án endurgjalds, eða geymsla, framleiðsla, vinnsla, 
viðskipti með, dreifing eða miðlun þessara efna í 
því skyni að dreifa þeim í Sambandinu“.

c)  Eftirfarandi liðir bætist við:

„h) „notandi“: einstaklingur eða lögaðili, annar en 
rekstraraðili, sem hefur skráð efni undir höndum og 
fæst við vinnslu, samsetningu, nýtingu, geymslu, 
birgðahald, meðhöndlun, setningu í ílát, flutning 
milli íláta, blöndun, umbreytingu eða hvers konar 
aðra nýtingu á skráðum efnum,

i) „náttúruafurð“: lífvera eða hluti lífveru, í hvaða 
mynd sem er, eða efni sem finnast í náttúrunni, 
sbr. skilgreiningu í 39. lið 3. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (*).

_________
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá  

18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og 
takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), 
um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 
1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  
nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og tilskipunum 
framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB 
og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1).“

3)  Eftirfarandi breytingar verði á 3. gr.:

a)  Í stað 2. og 3. mgr. komi eftirfarandi:

 „2. Skilyrði þess að rekstraraðilar og notendur megi 
hafa undir höndum efni, sem skráð eru í 1. flokk 
I. viðauka, eða setja þau á markað er að þeir afli sér 
leyfis hjá lögbærum yfirvöldum. Lögbær yfirvöld mega 
veita lyfjabúðum, lyfsölum með dýralyf, tilteknum 
opinberum yfirvöldum eða herjum sérstök leyfi. Slík 
sérstök leyfi skulu einungis gilda að því er varðar 
notkun skráðra efna í 1. flokki í I. viðauka við opinber 
skyldustörf hlutaðeigandi rekstraraðila.

 3.  Rekstraraðilar, sem eru handhafar leyfis, skulu 
einungis afhenda skráð efni í 1. flokki í I. viðauka til 
rekstraraðila eða notenda sem einnig eru handhafar slíks 
leyfis og hafa skrifað undir yfirlýsingu viðskiptavinar 
eins og kveðið er á um í 1. mgr. 4. gr.“

b)  Í stað 5., 6. og 7. mgr. komi eftirfarandi:

 „5.  Með fyrirvara um 8. mgr. geta lögbær yfirvöld 
annaðhvort takmarkað gildistíma leyfisins við allt 
að þriggja ára tímabil eða skyldað rekstraraðila og 
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notendur til að sýna reglulega, a.m.k. á þriggja ára 
fresti, fram á að skilyrðum fyrir leyfisveitingu sé enn 
fullnægt. Í leyfinu skal koma fram fyrir hvers konar 
starfsemi það gildir og um hvaða skráðu efni er að 
ræða. Lögbær yfirvöld skulu að jafnaði veita sérstök 
leyfi til ótakmarkaðs tíma en mega fella þau niður 
tímabundið eða afturkalla þau ef gildar ástæður eru til 
að ætla að leyfishafinn sé ekki lengur hæfur til að vera 
handhafi leyfis eða að skilyrðum fyrir útgáfu leyfisins 
sé ekki lengur fullnægt.

 6.  Skilyrði þess að rekstraraðilar megi setja skráð 
efni í 2. flokki í I. viðauka á markað er að þeir hafi 
fengið skráningu hjá lögbærum yfirvöldum í stað festu-
aðildarríki sínu. Skilyrði þess að notendur megi hafa 
undir höndum skráð efni í undirflokki 2A í I. viðauka er 
að þeir hafi fengið skráningu hjá lögbærum yfirvöldum 
í staðfestuaðildarríki sínu frá 1. júlí 2015. Lögbær 
yfirvöld mega veita lyfjabúðum, lyfsölum með dýralyf, 
tilteknum opinberum yfirvöldum eða herjum sérstaka 
skráningu. Slíkar sérstakar skráningar skulu einungis 
gilda að því er varðar notkun skráðra efna í 2. flokki 
í I. viðauka við opinber skyldustörf hlutaðeigandi 
rekstraraðila eða notenda.

 6a.  Rekstraraðilar, sem hafa fengið skráningu, 
skulu einungis afhenda skráð efni í undirflokki 2A í 
I. viðauka til annarra rekstraraðila eða notenda sem 
einnig eru handhafar slíkrar skráningar og hafa skrifað 
undir yfirlýsingu viðskiptavinar sem kveðið er á um í  
1. mgr. 4. gr.

 6b.  Þegar lögbær yfirvöld meta hvort veita eigi 
skráningu skulu þau einkum taka tilliti til hæfni og 
áreiðanleika umsækjandans. Ef gildar ástæður eru 
til að ætla að umsækjandi eða starfsmaður, sem ber 
ábyrgð á viðskiptum með skráð efni, sé ekki hæfur 
eða áreiðanlegur ber að synja honum um skráningu. 
Lögbær yfirvöld mega fella skráningu niður tímabundið 
eða afturkalla hana ef gildar ástæður eru til að ætla 
að handhafi hennar sé ekki lengur hæfur til að vera 
handhafi skráningar eða að skilyrðum fyrir veitingu 
skráningarinnar sé ekki lengur fullnægt.

 6c.  Lögbær yfirvöld geta krafist þess að rekstraraðilar 
og notendur borgi gjald fyrir umsókn um leyfi eða 
skráningu.

 Sé gjald lagt á skulu lögbær yfirvöld meta hvort laga 
skuli fjárhæð gjaldsins að stærð fyrirtækisins. Slíkt 
gjald skal lagt á án mismununar og ekki vera hærra en 
sem nemur kostnaði við afgreiðslu umsóknarinnar.

 7.  Lögbær yfirvöld skulu skrá rekstraraðila og not-
endur, sem hafa fengið leyfi eða skráningu, í evrópska 
gagnagrunninn sem um getur í 13. gr. a.

 8.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að sam-
þykkja framseldar gerðir, í samræmi við 15. gr. a, um 
kröfur og skilyrði sem varða:

a)  veitingu leyfisins, þ.m.t., ef við á, flokka persónu-
upplýsinga sem veita skal,

b)  veitingu skráningar, þ.m.t., ef við á, flokka 
persónuupplýsinga sem veita skal,

c)  færslu rekstraraðila og notenda í evrópska 
gagnagrunninn, sem um getur í 13. gr. a, í samræmi 
við 7. mgr. þessarar greinar.

 Þeir flokkar persónuupplýsinga, sem um getur í a- og 
b-lið fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar, ná ekki 
yfir sérstöku gagnaflokkana [áður sérstakir flokkar 
upplýsinga] sem um getur í 1. mgr. 8. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB(*).

_________
(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 

1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónu-
upplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 
281, 23.11.1995, bls. 31).“

4)  Eftirfarandi breytingar verði á 4. gr.:

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

 „1.  Með fyrirvara um 4. mgr. þessarar greinar og  
6. og 14. gr. skal rekstraraðili, sem hefur staðfestu 
innan Sambandsins og lætur viðskiptavini í té efni sem 
skráð er í 1. eða 2. flokk í I. viðauka, fá yfirlýsingu 
frá viðskiptavininum sem sýnir tiltekna notkun skráðu 
efnanna. Rekstraraðilinn skal útvega sérstaka yfir-
lýsingu fyrir sérhvert skráð efni. Þessi yfirlýsing skal 
vera í samræmi við fyrirmyndina í 1. lið III. viðauka. Ef 
um lögaðila er að ræða skal yfirlýsingin vera á bréfsefni 
með haus.“

b)  Í stað 3. mgr. komi eftirfarandi:

 „3.  Rekstraraðili, sem lætur í té efni sem skráð eru 
í 1. flokk í I. viðauka, skal stimpla og dagsetja afrit af 
yfirlýsingunni til vottunar á því að það sé rétt afrit af 
frumritinu. Slíkt afrit skal ávallt fylgja þessum efnum 
í flutningi innan Sambandsins og ber að framvísa því 
samkvæmt beiðni hjá yfirvöldunum sem bera ábyrgð á 
eftirliti með farmi ökutækja meðan á flutningi stendur.
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 4.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að 
samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 15. gr. 
a, um kröfur og skilyrði varðandi öflun og notkun 
yfirlýsinga viðskiptavina.“

5)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 5. gr.:

 „7.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að 
samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 15. gr. a, um 
kröfur og skilyrði varðandi skjöl um blöndur sem innihalda 
skráð efni.“

6)  Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7. gr.:

 „Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja 
framseldar gerðir, í samræmi við 15. gr. a, um kröfur og 
skilyrði varðandi merkingar blandna sem innihalda skráð 
efni.“

7)  Í stað 8. gr. komi eftirfarandi:

„8. gr.

Tilkynningar til lögbærra yfirvalda

1.  Rekstraraðilar skulu tilkynna lögbærum yfirvöldum 
þegar í stað um hvaðeina, t.d. óvenjulegar pantanir 
eða viðskipti með skráð efni sem á að setja á markað, 
sem vekur grun um að slík efni séu notuð til ólöglegrar 
framleiðslu á fíkniefnum og geðvirkum efnum. Í þessu 
skyni skulu rekstraraðilar veita allar fáanlegar upplýsingar 
sem gera lögbærum yfirvöldum kleift að sannprófa lögmæti 
viðkomandi pöntunar eða viðskipta.

2.  Rekstraraðilar skulu láta lögbærum yfirvöldum í té 
samantekt á viðeigandi upplýsingum um viðskipti sín með 
skráð efni.

3.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja 
framseldar gerðir, í samræmi við 15. gr. a, um kröfur og 
skilyrði sem rekstraraðilum ber að uppfylla varðandi 
veitingu upplýsinga eins og um getur í 2. mgr. þessarar 
greinar, þ.m.t., ef við á, um flokka persónuupplýsinga, sem 
vinna skal í þessu skyni, og verndarráðstafanir í tengslum 
við vinnslu slíkra persónuupplýsinga.

4.  Rekstraraðilar skulu ekki láta neinum nema lög-
bærum yfirvöldum í té persónuupplýsingar sem safnað er 
samkvæmt þessari reglugerð.“

8)  Í stað 1. mgr. 9. gr. komi eftirfarandi:

 „1.  Framkvæmdastjórnin skal semja viðmiðunarreglur 
og halda þeim uppfærðum til að auðvelda samvinnu milli 
lögbærra yfirvalda, rekstraraðila og efnaiðnaðarins, einkum 
að því er varðar óskráð efni.“

9)  Eftirfarandi breytingar verði á 10. gr.:

a)  Í stað b- og c-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi:

„b)  að fara inn á athafnasvæði rekstraraðila og notenda 
til að afla sannana um að reglur séu ekki virtar,

c)  að leggja, ef nauðsyn krefur, hald á vörusendingar, 
sem eru ekki í samræmi við þessa reglugerð, eða 
gera þær upptækar.“

b)  Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi:

„2.  Hverju aðildarríki er heimilt að samþykkja 
nauðsynlegar ráðstafanir til að gera lögbærum 
yfirvöldum sínum kleift að sinna eftirliti og vöktun 
varðandi grunsamleg viðskipti með óskráð efni, 
einkum:

a)  að afla upplýsinga um allar pantanir eða viðskipti 
með óskráð efni,

b)  að fara inn á athafnasvæði til að afla sannana um 
grunsamleg viðskipti með óskráð efni,

c)  að leggja, ef nauðsyn krefur, hald á vörusendingar, 
eða gera þær upptækar, til að koma í veg fyrir 
að tiltekin, óskráð efni séu notuð til ólöglegrar 
framleiðslu fíkniefna eða geðvirkra efna.

3.  Lögbær yfirvöld skulu virða viðskiptaupplýsingar sem 
eru trúnaðarmál.“

10) Í stað 13.–16. gr. komi eftirfarandi:

„13. gr.

Orðsendingar frá aðildarríkjunum

1.  Til að unnt verði að gera nauðsynlegar breytingar á 
fyrirkomulaginu á vöktun viðskipta með skráð og óskráð 
efni skulu lögbær yfirvöld í hverju aðildarríki senda 
framkvæmdastjórninni í rafrænu formi og tímanlega 
í gegnum evrópska gagnagrunninn, sem um getur í 
13. gr. a, allar viðeigandi upplýsingar um framkvæmd 
þeirra vöktunarráðstafana sem mælt er fyrir um í þessari 
reglugerð, einkum að því er varðar efni, sem eru notuð til 
ólöglegrar framleiðslu fíkniefna eða geðvirkra efna, og 
aðferðir til ólöglegrar notkunar og ólöglegrar framleiðslu 
og að því er varðar lögleg viðskipti með þau.

2.  Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að 
samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 15. gr. a, þar 
sem tilgreind eru skilyrði og kröfur varðandi upplýsingar 
sem veita skal skv. 1. mgr. þessarar greinar.
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3.  Framkvæmdastjórnin skal leggja samantekt orð send-
inga skv. 1. mgr. þessarar greinar fyrir Alþjóða fíkni efna-
ráðið, í samræmi við 12. mgr. 12. gr. samnings Sam einuðu 
þjóðanna og í samráði við aðildarríkin.

„13. gr. a

Evrópskur gagnagrunnur um forefni fíkniefna

1.  Framkvæmdastjórnin skal stofna evrópskan gagna-
grunn um forefni fíkniefna sem gegni því hlutverki:

a)  að auðvelda miðlun upplýsinga, ef unnt er í samanteknu 
og nafnlausu formi, skv. 1. mgr. 13. gr., samtengingu og 
greiningu þessara upplýsinga á vettvangi Sambandsins 
og skýrslugjöf til Alþjóðafíkniefnaráðsins skv. 3. mgr. 
3. gr.,

b)  að mynda evrópska skrá yfir rekstraraðila og notendur 
sem hafa fengið leyfi eða skráningu,

c)  að gera rekstraraðilum kleift að veita lögbærum 
yfirvöldum upplýsingar í rafrænu formi um viðskipti 
sín í samræmi við 2. mgr. 8. gr., eins og tilgreint er í 
framkvæmdarráðstöfunum sem samþykktar eru skv. 
14. gr.

 Persónuupplýsingar skulu ekki færðar inn í evrópska 
gagnagrunninn fyrr en framseldu gerðirnar, sem 
um getur í 8. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 8. gr., hafa verið 
samþykktar.

2.  Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld skulu 
gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja öryggi, 
trúnað og áreiðanleika persónuupplýsinga í evrópska 
gagnagrunninum og til að tryggja að réttindi skráðra aðila 
séu vernduð í samræmi við tilskipun 95/46/EB og reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001(*).

3.  Upplýsingar, sem aflað er samkvæmt þessari 
reglugerð, þ.m.t. persónuupplýsingar, skulu notaðar í 
samræmi við gildandi lög um vernd persónuupplýsinga 
og skulu ekki varðveittar lengur en þörf er á miðað við 
tilganginn með þessari reglugerð. Vinnsla sérstakra 
gagnaflokka, sem um getur í 1. mgr. 8. gr. tilskipunar 
95/46/EB og 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001, 
er bönnuð.

4.  Framkvæmdastjórnin skal gera upplýsingar varðandi 
evrópska gagnagrunninn aðgengilegar öllum, á skýran, 
ítarlegan og skiljanlegan hátt, í samræmi við 10. og 11. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 45/2001.

13. gr. b

Gagnavernd

1.  Vinnsla lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna á persónu-
upplýsingum skal vera í samræmi við landslög og stjórn-
sýslufyrirmæli, sem varða lögleiðingu tilskipunar 95/46/EB 
í landslög, og undir eftirliti eftirlitsyfirvalds aðildarríkisins 
sem um getur í 28. gr. þeirrar tilskipunar.

2.  Með fyrirvara um 13. gr. tilskipunar 95/46/EB skulu 
persónuupplýsingar, sem aflað er eða eru unnar samkvæmt 
þessari reglugerð, einungis notaðar í þeim tilgangi að koma 
í veg fyrir ólöglega notkun skráðra efna.

3.  Vinnsla framkvæmdastjórnarinnar á persónu upp lýs-
ingum, þ.m.t. vegna evrópska gagnagrunnsins, skal vera í 
samræmi við reglugerð (EB) nr. 45/2001 og undir eftirliti 
Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar.

4.  Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu ekki 
vinna persónuupplýsingar með neinum þeim hætti sem 
samrýmist ekki markmiðum skv. 13. gr. a.

14. gr.

Framkvæmdargerðir

1.  Framkvæmdastjórnin getur samþykkt eftirtaldar 
fram kvæmdargerðir:

a)  reglur um hvernig skuli miðla yfirlýsingum viðskipta-
vina, sem um getur í 4. gr., í rafrænu formi, eftir því 
sem við á,

b)  reglur um hvernig skuli miðla upplýsingunum, sem 
um getur í 2. mgr. 8. gr., þ.m.t., eftir því sem við á, í 
rafrænu formi til evrópsks gagnagrunns,

c)  málsmeðferðarreglur um veitingu leyfis og skráningar 
og um færslu rekstraraðila og notenda í evrópska 
gagnagrunninn eins og um getur í 2., 6. og 7. mgr. 3. gr.

2.  Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í sam-
ræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í  
2. mgr. 14. gr. a.

14. gr. a

Nefndarmeðferð

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar 
um forefni fíkniefna sem komið var á fót með 30. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 111/2005 (**). Sú nefnd skal vera 
nefnd í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 182/2011 (***).
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2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. 
gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

15. gr.

Aðlögun viðauka

Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til að samþykkja 
framseldar gerðir, í samræmi við 15. gr. a, í þeim tilgangi 
að aðlaga I., II. og III. viðauka að nýjungum í þróun 
ólöglegrar notkunar á forefnum fíkniefna og fylgja hvers 
kyns breytingum á töflunum í viðaukanum við samning 
Sameinuðu þjóðanna.

15. gr. a

Beiting framsals

1.  Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja 
framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
þessari grein.

2.  Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að 
samþykkja framseldar gerðir, sem um getur í 3. gr. (8. mgr.), 
4. gr. (4. mgr.), 5. gr. (7. mgr.), 7. gr. (önnur málsgrein), 8. 
gr. (3. mgr.), 13. gr. (2. mgr.) og 15. gr. á fimm ára tímabili 
sem hefst 30. desember 2013. Framkvæmdastjórnin skal 
taka saman skýrslu, að því er varðar framsal valds, eigi 
síðar en níu mánuðum fyrir lok fimm ára tímabilsins. 
Framsal valds skal framlengt með þegjandi samkomulagi 
um jafnlangan tíma nema Evrópuþingið eða ráðið andmæli 
þeirri framlengingu eigi síðar en þremur mánuðum fyrir lok 
hvers tímabils.

3.  Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem heimilt að 
afturkalla framsal valds sem um getur í 3. gr. (8. mgr.), 
4. gr. (4. mgr.), 5. gr. (7. mgr.), 7. gr. (önnur málsgrein), 
8. gr. (3. mgr.), 13. gr. (2. mgr.) og 15. gr. Með ákvörðun 
um afturköllun skal bundinn endi á framsal valdsins 
sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast 
gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra 
gerða sem þegar eru í gildi.

4.  Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda 
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og 
ráðinu.

5.  Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 3. gr. (8. mgr.), 
4. gr. (4. mgr.), 5. gr. (7. mgr.), 7. gr. (önnur málsgrein), 8. gr. 
(3. mgr.), 13. gr. (2. mgr.) og 15. gr., skal því aðeins öðlast 
gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft uppi nein 
andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina 
til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið og 
ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn 
er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. 
Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði 
Evrópuþingsins eða ráðsins.

16. gr.

Upplýsingar um ráðstafanir sem aðildarríkin sam-
þykkja

1.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
um ráðstafanir sem þau samþykkja samkvæmt þessari 
reglugerð, einkum ráðstafanir sem eru samþykktar skv. 
10. og 12. gr. Þau skulu einnig tilkynna um allar síðari 
breytingar á þessum ráðstöfunum.

2.  Framkvæmdastjórnin skal senda hinum aðildar-
ríkjunum þessar upplýsingar.

3.  Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 31. desember 
2019, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um 
framkvæmd og beitingu þessarar reglugerðar, einkum um 
hugsanlega þörf fyrir viðbótaraðgerðir til að vakta og hafa 
eftirlit með grunsamlegum viðskiptum með óskráðum 
efnum.

__________
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 

18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 
persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, 
og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, 
bls. 1).

(**) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 111/2005 um reglur um vöktun viðskipta 
með forefni ávana- og fíkniefna milli Bandalagsins og þriðju landa 
(Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2005, bls. 1).

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. 
febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir 
framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).“

11)  Eftirfarandi breytingar verði á I. viðauka:

a)  Í stað titilsins komi eftirfarandi:

,,Skrá yfir skráð efni“.

b)  Í stað SN-númersins [áður SAT-númer] fyrir norefedrín 
1. flokki komi eftirfarandi:

 „29394400“.

c)  Í 1. flokki bætist eftirfarandi efni við skrána yfir efni:

 „alfa-fenýlasetóasetónítríl, SN-númer 29269095, CAS-
nr. 4468-48-8“.

d)  Í stað textans í 2. flokki komi texti viðaukans við þessa 
reglugerð.

12) Í III. viðauka falli textinn „heimildar/“ brott.
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

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

 Gjört í Strassborg 20. nóvember 2013.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 M. SCHULZ V. LEŠKEVIČIUS

 forseti. forseti.

__________
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VIÐAUKI

2. FLOKKUR

UNDIRFLOKKUR 2A

Efni
SN-heiti

(ef það er annað)
SN-númer (1) CAS-númer (2)

Ediksýruanhýdríð 29152400 108-24-7

Sölt efnanna í þessum flokki þegar möguleiki er á slíkum söltum.

UNDIRFLOKKUR 2B

Efni
SN-heiti

(ef það er annað)
SN-númer (1) CAS-númer (2)

Fenýlediksýra 29163400 103-82-2

Antranílsýra 29224300 118-92-3

Píperídín 29333200 110-89-4

Kalíumpermanganat 28416100 7722-64-7

Sölt efnanna í þessum flokki þegar möguleiki er á slíkum söltum.

(1) Stjtíð. EB L 290, 28.10.2002, bls. 1.
(2) CAS-númer er skráningarnúmer hjá Upplýsingaþjónustu um íðefni (e. Chemical Abstracts Service Registry Number), sem er sérstakt 

tölulegt kennimerki sem gildir fyrir hvert einstakt efni og formgerð þess. CAS-númer er einstakt fyrir hverja hverfu og hvert salt 
hverrar hverfu. Bent er á að CAS-númer salta efnanna hér að framan eru önnur en þau sem tilgreind eru.




