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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/1011 

frá 24. apríl 2015 

um viðbætur við 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 Sambandsins og þriðju 

landa og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1277/2005 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 273/2004 frá 11. febrúar 2004 um forefni ávana- og fíkniefna (1), 

einkum 3. gr. (8. mgr.), 8. gr. (3. mgr.) og 13. gr. (2. mgr.), 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 111/2005 um reglur um vöktun viðskipta með forefni ávana- og fíkniefna milli 

Bandalagsins og þriðju landa (2), einkum 6. gr. (þriðja undirgrein 1. mgr.), 7. gr. (þriðja undirgrein 1. mgr.), 8. gr. (2. mgr.),  

9. gr. (önnur undirgrein 2. mgr.), 11. gr. (1. og 3. mgr.), 19. gr. og 32. gr. (2. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1277/2005 (3) er mælt fyrir um ákvæði vegna framkvæmdar reglugerðar 

(EB) nr. 273/2004 og reglugerðar (EB) nr. 111/2005 á sviði forefna fíkniefna. Reglugerð (EB) nr. 273/2004 og 

reglugerð (EB) nr. 111/2005 hefur báðum verið breytt eftir samþykkt reglugerðar (EB) nr. 1277/2005 þannig að þær taki 

einnig til valdheimilda til að samþykkja afleiddar gerðir og framkvæmdargerðir skv. 290. og 291. gr. sáttmálans. Af 

þeim sökum ætti að samþykkja nýjar reglur í samræmi við nýju valdheimildirnar. 

2) Þó að reglugerð (EB) nr. 273/2004 fjalli um innlend viðskipti og reglugerð (EB) nr. 111/2005 um alþjóðaviðskipti 

innihalda þær mörg sameiginleg ákvæði. Til að tryggja samfellu er réttlætanlegt að samþykkja eina framselda gerð sem 

nær yfir báðar reglugerðirnar. 

3) Til að tryggja réttarvissu og samfellda framfylgd á ákvæðum þessarar reglugerðar er nauðsynlegt að skilgreina 

„athafnasvæði“. 

4) Leyfi og skráningar sem gerð er krafa um að rekstraraðilar fái, sem eru reiðubúnir til að annast starfsemi sem tekur til 

tiltekinna efna (forefna fíkniefna) sem hægt er að nota til ólöglegrar framleiðslu á lyfjum sem innihalda ávana- eða 

fíkniefni eða geðvirkum efnum, ætti einungis að veita áreiðanlegum rekstraraðilum sem sækja um þau. Þessir 

rekstraraðilar ættu að hafa gert fullnægjandi ráðstafanir sem miða að öruggri meðhöndlun og geymslu þessara forefna 

fíkniefna og ættu að hafa tilnefnt sanngreinanlegan ábyrgan starfsmann sem er fær um að tryggja að starfsemi, sem tekur 

til þessara efna, fari fram í samræmi við viðeigandi lagaákvæði.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 162, 27.6.2015, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2018 frá 

23. mars 2018 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 47, 18.2.2004, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB L 22, 26.1.2005, bls. 1. 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1277/2005 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 (Stjtíð. ESB L 202, 3.8.2005, bls. 7). 
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5) Tilteknir rekstraraðilar, sem eiga í viðskiptum með forefni fíkniefna til lækninga, s.s. lyfjabúðir og lyfsalar með dýralyf, 

gætu fengið undanþágu frá þeirri kröfu um að hafa fengið leyfi eða skráningu til þess að annast starfsemi sem tekur til 

slíkra efna. Það sama gæti gilt um tiltekin opinber yfirvöld. 

6) Rekstraraðilar, sem annast starfsemi sem tengist forefnum fíkniefna sem eru ekki ætluð á markað Sambandsins en 

komið hefur verið með inn á tollsvæði Sambandsins, ættu að veita upplýsingar sem sýna að útflutningur þessara efna 

hafi farið fram í samræmi við viðeigandi alþjóðasamninga til að sýna fram á löglegan tilgang með þessum viðskiptum. 

7) Rekstraraðilar með staðfestu í Sambandinu ættu að leggja fram tilteknar grunnupplýsingar um þá starfsemi sem þeir 

hafa haft með höndum til að greiða fyrir vöktun lögbærra yfirvalda á viðskiptum með forefni fíkniefna. 

8) Í þeim tilgangi að lágmarka áhættu á ólöglegri notkun tiltekinna forefna fíkniefna ætti, fyrir útflutning þeirra, að senda 

tilkynningu fyrir útflutning og útflutningsleyfi. 

9) Breytingar eru tíðar í tengslum við skrárnar yfir þriðju lönd sem eru ákvörðunarstaðir fyrir útflutning á skráðum efnum í 

2. og 3. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005. Til þess að unnt sé að uppfæra þessar skrár fljótt, í 

samræmi við viðmiðanirnar fyrir þessar skrár sem eru ákvarðaðar í þessari reglugerð, ætti að birta þessar skrár á vefsetri 

framkvæmdastjórnarinnar. 

10) Til þess að létta á stjórnsýslubyrði fyrir viðskipti með tiltekna flokka forefna fíkniefna ætti að ákvarða einfaldaða 

málsmeðferð vegna tilkynninga fyrir útflutning og fyrir útflutningsleyfi. 

11) Til að bæta samræmingu í framkvæmd vöktunarráðstafana er rétt að aðildarríkin láti framkvæmdastjórninni reglulega í 

té upplýsingar sem varða forefni fíkniefna sem gerð eru upptæk eða hald er lagt á. 

12) Til að tryggja samkvæmni, samræmi í löggjöf og réttarvissu ætti þessi framselda reglugerð að gilda frá sama degi og 

framkvæmdarreglugerðin. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um skilyrði fyrir veitingu leyfa og skráningum, ákvörðuð tilvik þar sem leyfis og skráningar er 

ekki krafist, komið á viðmiðunum til að sýna fram á löglegan tilgang viðskipta, ákvarðað hvaða upplýsinga er krafist til að 

vakta viðskipti, ákveðin skilyrði til að ákvarða skrárnar yfir ákvörðunarlönd fyrir útflutning á skráðum efnum í 2. og 3. flokki, 

komið á viðmiðunum til að ákvarða einfaldaða málsmeðferð vegna tilkynninga fyrir útflutning og vegna útflutningsleyfa og 

tilgreindar kröfur sem varða upplýsingar sem á að leggja fram varðandi framkvæmd vöktunarráðstafana að því er varðar 

viðskipti með forefni fíkniefna. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Að því er varðar þessa reglugerð skal „athafnasvæði“ merkja bygging(ar) ásamt því landi sem rekstraraðili hefur yfir að ráða á 

hverjum, tilteknum stað. 

3. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu leyfa 

1. Til þess að fá leyfi skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 skal rekstraraðilinn tilnefna starfsmann sem ber 

ábyrgð á viðskiptum með skráð efni, sem eru tilgreind í 1. flokki í viðaukanum við þá reglugerð, tilkynna lögbæru yfirvaldi um 

nafn og samskiptaupplýsingar viðkomandi starfsmanns og tilkynna yfirvaldinu tafarlaust um allar síðari breytingar á þessum 

upplýsingum.  
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Ábyrgi starfsmaðurinn 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. 

2. Viðkomandi rekstraraðili skal uppfylla allar eftirtaldar kröfur og skilyrði: 

a) rekstraraðilinn skal gera fullnægjandi ráðstafanir til þess að skráð efni í 1. flokki í I. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 273/2004 og í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 séu ekki fjarlægð án leyfis úr geymslu-, framleiðslu-, 

tilreiðslu- og vinnslustöðum skráðra efna og að athafnasvæðið sé öruggt, 

b) rekstraraðilinn skal gera umsókn sem inniheldur eftirfarandi: 

i. fullt nafn, heimilisfang, síma- og/eða bréfasímanúmer og tölvupóstfang umsækjandans, 

ii. fullt nafn ábyrgs starfsmanns og samskiptaupplýsingar hans/hennar, 

iii. lýsingu á stöðu og verkefnum ábyrga starfsmannsins, 

iv. fullt heimilisfang athafnasvæðisins, 

v. lýsingu á öllum stöðum þar sem starfsemin, sem lýst er skv. ix. lið, fer fram, 

vi. upplýsingar sem sýna að fullnægjandi ráðstafanir, sem um getur í a-lið 2. mgr., hafi verið gerðar, 

vii. heiti og SN-númer skráðu efnanna sem tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 og í viðaukanum við 

reglugerð (EB) nr. 111/2005, 

viii. ef um er að ræða blöndu eða náttúruafurð skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram: 

a) heiti blöndunnar eða náttúruafurðarinnar, 

b) heiti og SN-númer skráðu efnanna sem tilgreind eru í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 og í viðaukanum 

við reglugerð (EB) nr. 111/2005 og blandan eða náttúruafurðin inniheldur, 

c) hámarkshlutfall slíkra skráðra efna í blöndunni eða náttúruafurðinni, 

ix. lýsingu á fyrirhuguðum tegundum starfsemi sem um getur í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004 og í 1. mgr. 6. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 111/2005, 

x. vottað afrit af fyrirtækjaskrá eða skrá yfir starfsemi, þar sem við á, 

xi. vottorð um góða starfshætti viðkomandi rekstraraðila og ábyrga starfsmannsins, eða skjal sem sýnir að þeir veiti 

nægilega tryggingu fyrir því að starfsemin verði vel rekin eða upplýsingar sem gera lögbæru yfirvaldi kleift að fá slík 

gögn. 

3. Ef rekstraraðilinn hefur þegar hlotið stöðu viðurkennds rekstraraðila, í samræmi við 5. gr. a í reglugerð ráðsins (EBE)  

nr. 2913/92 (1), er honum heimilt að tilgreina númer skírteinisins fyrir viðurkennda rekstraraðilann þegar hann sækir um leyfi til 

þess að lögbært yfirvald geti tekið stöðu hans sem viðurkenndur rekstraraðili til greina. 

4. Að fenginni skriflegri beiðni frá viðkomandi lögbæru yfirvaldi skal umsækjandinn leggja fram allar viðbótarupplýsingar 

sem skipta máli. 

5. Ef umsækjandinn er einstaklingur gildir ii. og iii. liður b-liðar 2. mgr. ekki og iv. liður b-liðar 2. mgr. gildir einungis þar 

sem við á.  

  

(1) Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2913/92 frá 12. október 1992 um tollalög Bandalagsins (Stjtíð. EB L 302, 19.10.1992, bls. 1). 
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6. Með fyrirvara um ráðstafanir sem eru samþykktar í samræmi við 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004 og 3. mgr. 

26. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 skulu lögbær yfirvöld synja veitingu leyfis ef skilyrðin, sem sett eru fram í b-lið 2. mgr.  

3. 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 lyfjum sem innihalda ávana- eða fíkniefni eða á geðvirkum efnum. 

7. Ef um er að ræða viðskipti milli Sambandsins og þriðju landa, sem um getur í reglugerð (EB) nr. 111/2005, getur lögbært 

yfirvald annaðhvort takmarkað gildistíma leyfisins við allt að þriggja ára tímabil eða krafist þess 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 þessarar reglugerðar. 

8. Leyfi skulu ekki vera framseljanleg. 

9. Leyfishafi skal 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 7. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar eða í 

samræmi við 5. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004, 

ii. þeim degi sem gildistími nýja leyfisins hefst. 

10. Ákvæði 9. mgr. gilda einnig um öll leyfi sem gefin eru út fyrir þann dag þegar þessi reglugerð kemur til framkvæmda. 

11. Ákvæði 2. til 6. mgr. og 8., 9. og 10. mgr. gilda einnig að því er varðar að fá leyfi skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 273/2004, að sérstökum leyfum undanskildum. 

12. 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. 

4. gr. 

Tilvik þar sem leyfis er ekki krafist 

Lyfjabúðir, lyfsalar með dýralyf, tollayfirvöld, lögregla, her og opinberar rannsóknarstofur lögbærra yfirvalda mega vera 

undanþegin kröfunni um leyfisveitingu skv. 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 ef þessir rekstraraðilar nota forefni 

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 ábyrgan starfsmann eins og sett er fram í 1. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar. 

5. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu skráningar 

1. Til þess að fá skráningu skv. 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 skal rekstraraðilinn tilnefna starfsmann sem ber 

ábyrgð á viðskiptum með skráð efni, sem eru tilgreind í 2. flokki í viðaukanum við þá reglugerð, tilkynna lögbæru yfirvaldi um 

nafn og samskiptaupplýsingar viðkomandi starfsmanns og tilkynna yfirvaldinu tafarlaust um allar síðari breytingar á þessum 

upplýsingum. 

Ábyrgi starfsmaðurinn 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.  
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2. Rekstraraðili skráðra efna í 2. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 skal gera umsókn sem inniheldur 

upplýsingarnar og skjölin eins og um getur í b-lið 2. mgr. 3. gr., að undanskildum vi., x. og xi. lið b-liðar 2. mgr. 3. gr., nema 

lögbært yfirvald fari fram á það. 

Það sama gildir um rekstraraðila sem stunda útflutning á skráðum efnum í 3. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB)  

nr. 111/2005. 

3. Ákvæði 3. og 4. mgr. 3. gr. gilda einnig. 

4. Fyrsta undirgrein 2. mgr. og 3. mgr. gilda, að breyttu breytanda, um rekstraraðila og notendur, sem um getur í 6. mgr.  

3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004, að því er varðar skráð efni í 2. flokki í I. viðauka við þá reglugerð. 

5. Notendur skráðra efna í flokki 2A í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 skulu einnig veita upplýsingar um notkun á 

skráðum efnum. 

6. gr. 

Tilvik þar sem skráningar er ekki krafist 

Eftirtaldir flokkar mega vera undanþegnir kröfum um skráningu skv. 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005: 

a) lyfjabúðir, lyfsalar með dýralyf, tollayfirvöld, lögregla, opinberar rannsóknarstofur lögbærra yfirvalda og her, ef þessir 

rekstraraðilar nota forefni fíkniefna þegar þeir uppfylla opinberar skyldur sínar, 

b) rekstraraðilar, sem stunda útflutning á skráðum efnum sem eru tilgreind í 3. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB)  

nr. 111/2005, ef samanlagt magn útflutnings þeirra á undanfarandi almanaksári (1. janúar til 31. desember) er ekki umfram 

það magn sem tiltekið er í I. viðauka við þessa reglugerð. Þegar farið er yfir þetta magn á yfirstandandi almanaksári skal 

rekstraraðili uppfylla skráningarkröfuna tafarlaust, 

c) rekstraraðilar, sem stunda útflutning á blöndum sem innihalda skráð efni sem eru tilgreind í 3. flokki í viðaukanum við 

reglugerð (EB) nr. 111/2005, ef magn skráðra efna í blöndunum, sem þeir flytja út á undanfarandi almanaksári, er ekki 

umfram það magn sem tiltekið er í I. viðauka við þessa reglugerð. Þegar farið er yfir þetta magn á yfirstandandi almanaksári 

skal rekstraraðili uppfylla skráningarkröfuna tafarlaust. 

7. gr. 

Skilyrði fyrir undanþágu frá tilteknum kröfum 

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

við um þá. 

8. gr. 

Viðmiðanir til að ákvarða löglegan tilgang viðskipta 

1. Rekstraraðilinn skal veita upplýsingar um að sendingin hafi farið frá útflutningslandinu, í samræmi við landsbundin 

gildandi ákvæði sem voru samþykkt skv. 12. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og 

skynvilluefni (1), til að sýna fram á löglegan tilgang með viðskiptum sínum skv. 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005. 

2. Í því skyni skal rekstraraðilinn annaðhvort nota fyrirmyndina, sem sett er fram í II. viðauka við þessa reglugerð, eða 

framvísa 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.  

  

(1) Ákvörðun ráðsins frá 22. október 1990 (Stjtíð. EB L 326, 24.11.1990, bls. 56). 
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9. gr. 

Upplýsingar sem þörf er á til að vakta viðskipti 

1. 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 það sem afhent er 

hverjum þriðja aðila. 

Að því er varðar skráð efni í 3. flokki í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 273/2004 gildir fyrsta málsgrein einungis þegar lögbær 

yfirvöld fara fram á það. 

2. Að því er varðar 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 skulu rekstraraðilar tilkynna lögbæru yfirvöldunum um 

eftirfarandi: 

a) útflutning skráðra efna sem falla undir útflutningsleyfi, 

b) allan innflutning skráðra efna í 1. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 þar sem krafist er innflutningsleyfis, 

eða öll tilvik þar sem skráð efni í 2. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 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 sem tekur til skráðra efna í 1. og 2. flokki í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005. 

3. Í upplýsingunum, sem um getur í a-lið 2. mgr., skal vera vísun í ákvörðunarlöndin, það magn, sem flutt er út, og 

tilvísunarnúmer útflutningsleyfanna, eins og við á hverju sinni. 

4. Í upplýsingunum, sem um getur í b-lið 2. mgr., skal vera vísun í þriðja land sem er útflutningsland og tilvísunarnúmer 

innflutningsleyfanna, eins og við á hverju sinni. 

5. Í upplýsingunum, sem um getur í c-lið 2. mgr., skal vera vísun í þriðju löndin sem koma við sögu í þessari 

milliliðastarfsemi, og útflutnings- eða innflutningsleyfið, eins og við á hverju sinni. Rekstraraðilar skulu láta í té frekari 

upplýsingar, komi fram beiðni frá lögbærum yfirvöldum. 

6. Lögbær yfirvöld skulu meðhöndla upplýsingarnar, sem um getur í þessari grein, sem viðskiptaupplýsingar sem trúnaður 

ríkir um. 

10. gr. 

Skilyrði til að ákvarða skrárnar yfir ákvörðunarlönd fyrir útflutning á skráðum efnum í 2. og 3. flokki 

Skrárnar, sem um getur í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, skulu innihalda öll eftirfarandi atriði: 

a) þriðju lönd sem Sambandið hefur gert sérstaka samninga við um forefni fíkniefna, 

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

þjóðanna frá 1988 gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni, 

c) þriðju lönd sem farið hafa fram á að fá tilkynningar fyrir útflutning í samræmi við 24. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna frá 

1988 gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni. 

Skrár yfir tiltekin ákvörðunarlönd fyrir útflutning á skráðum efnum, sem eru tilgreind í 2. og 3. flokki í viðaukanum sem um 

getur í a-, b- og c-lið, skulu birtar á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar. 

11. gr. 

Viðmiðanir til að ákvarða einfaldaða málsmeðferð vegna tilkynninga fyrir útflutning 

1. Samkvæmt 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 getur lögbært yfirvald sent einfaldaða tilkynningu fyrir 

útflutning sem nær yfir fleiri en eitt tilvik útflutningsviðskipta sem fara fram á tilteknu tímabili, sem er annaðhvort 6 eða 12 

mánuðir, ef um er að ræða útflutning sem ætlað er að fylgja einfaldaðri málsmeðferð vegna útflutningsleyfa.  
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2. Lögbært yfirvald útflutningslandsins skal láta lögbæru yfirvaldi í þriðja landinu, sem er ákvörðunarstaður, í té 

upplýsingarnar sem eru tilgreindar í 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005. 

3. Lögbæra yfirvaldið skal upplýsa ákvörðunarlandið til samræmis við það og nota til þess PEN-beinlínukerfið (e. PEN-

online) eða „marghliða tilkynningu vegna skýrslugjafar um íðefni“ sem sett er fram í III. viðauka við þessa reglugerð. 

12. gr. 

Viðmiðanir til að ákvarða einfaldaða málsmeðferð vegna útflutningsleyfa 

1. Í kjölfar umsóknar viðkomandi rekstraraðila er lögbæra yfirvaldinu heimilt að veita útflutningsleyfi með einfaldaðri 

málsmeðferð skv. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, í tilvikum þar sem tiltekið, skráð efni, sem er tilgreint í 3. og 4. flokki í 

viðaukanum við þá reglugerð, er oft flutt út fyrir tilstilli sama útflytjanda sem hefur staðfestu innan Sambandsins og sama 

innflytjanda í sama þriðja landi, sem er ákvörðunarstaður, 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. 

2. Umsókn um einfaldað útflutningsleyfi 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 viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005 eða, þegar um er að ræða blöndu eða 

náttúruafurð, heiti hennar og SN-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. 

3. Lögbæra yfirvaldið skal taka ákvörðun um umsóknina um einfaldað útflutningsleyfi innan 15 virkra daga frá þeim degi 

þegar yfirvaldið móttekur umbeðnu upplýsingarnar. 

4. Ef um er að ræða læknishjálp í neyð, ef skilyrðin skv. a- og b-lið þessarar greinar eru uppfyllt, skal lögbært yfirvald taka 

ákvörðun um umsókn um einfaldað útflutningsleyfi vegna útflutnings á skráðum efnum í 4. flokki, sem eru tilgreind í 

viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005, án tafar eða í síðasta lagi innan þriggja virkra daga frá móttöku umsóknarinnar. 

13. gr. 

Skilyrði og kröfur er varða upplýsingar sem á að leggja fram varðandi framkvæmd vöktunarráðstafana 

1. Aðildarríkin skulu senda orðsendingarnar, sem um getur í 1. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 og 1. mgr. 13. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 273/2004, til framkvæmdastjórnarinnar í þeim mánuði sem kemur á eftir hverjum almanaksársfjórðungi. 

Orðsendingarnar skulu innihalda upplýsingar um öll tilvik þar sem afhendingu skráðra og óskráðra efna var frestað eða ef hald 

var lagt á skráð og óskráð efni. 

2. Þær upplýsingar skulu innihalda eftirfarandi: 

a) heiti efnanna, 



Nr. 25/242 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.4.2018 

 

b) uppruna efnanna, hvaðan þau koma og ákvörðunarstað, ef það er vitað, 

c) magn efnanna, tollstöðu þeirra og flutningatæki sem er notað. 

3. Í lok hvers almanaksárs skal framkvæmdastjórnin senda öllum aðildarríkjum þær upplýsingar sem tekið hefur verið við 

skv. 1. mgr. 

14. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 1277/2005 er felld úr gildi. 

15. gr. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júlí 2015. 

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

Gjört í Brussel, 24. apríl 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Efni Magn 

Aseton (1) 50 kg 

Etýletri (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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II. VIÐAUKI 

 

 

Evrópusambandið 

Yfirlýsing rekstraraðila við komu skráðra 
efna inn á tollsvæði Sambandsins (8. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 111/2005) 

 
Ákvæði 12. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri 

verslun með fíkniefni og skynvilluefni 

F
R

U
M

R
IT

 

1.  Rekstraraðili 

(nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer, 

tölvupóstfang) 

2.a. Útflutningsland 

2. b.  Umflutningsland/-lönd 

2.c  Það land sem er lokaviðtökustaður 

3a. Útflytjandi í útflutningslandinu (nafn, heimilisfang, 

símanúmer, bréfasímanúmer, tölvupóstfang) 

3b.  Lögbært yfirvald í útflutningslandinu (nafn, 

heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer, tölvu-

póstfang) 

4a.  Innflytjandi í ákvörðunarlandinu (nafn, heimilisfang, 

símanúmer, bréfasímanúmer, tölvupóstfang) 

4b.  Lögbært yfirvald í innflutningslandinu (nafn, 

heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer, tölvu-

póstfang) 

5a.  Skráð efni 5a.  SN-númer 

 
5a.  Eigin þyngd 

 
5a.  % af blöndu 

 
5b.  Skráð efni 5b.  SN-númer 

 
5b.  Eigin þyngd 

 
5b.  % af blöndu 

6a.  Farmbréfsnúmer/flugfarmsskírteinisnúmer/eða 

númer á öðru flutningsskjali útflutningslandsins 

6b.  Tilvísunarnúmer útflutningsleyfis útflytjanda í þriðja 

landi sem er útflutningsland (valkvætt) 

7.  Yfirlýsing rekstraraðila: 

Heiti: _________________________________  Í forsvari fyrir:  ______________________________________  (rekstraraðili) 

Ég lýsi því hér með yfir að, eftir því sem mér er kunnugt um, skráðu efnin hafa farið frá útflutningslandinu í samræmi 

við gildandi ákvæði sem voru samþykkt skv. 12. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með 

fíkniefni og skynvilluefni. Eftirfarandi gögn til stuðnings eru fest við (valkvætt): 

 afrit af útflutningsleyfi  afrit af leyfi/skráningu 

Undirskrift:  _____________________  Staður:  __________________________  Dagsetning:  _________________  
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Athugasemdir 

1. Uppsetning fyrirmyndarinnar er ekki bindandi. 

2. Hlaupandi tölurnar og texti fyrirmyndarinnar eru bindandi. 

3. Vernd persónuupplýsinga 

Ef framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vinnur persónuupplýsingar sem koma fram í þessu skjali gildir reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir 

og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. 

Ef lögbært yfirvald aðildarríkis vinnur persónuupplýsingar sem koma fram í þessu skjali gilda landsákvæði til 

framkvæmdar tilskipun 95/46/EB. 

Tilgangurinn með vinnslu persónuupplýsinga er vöktun viðskipta með forefni fíkniefna innan Sambandsins í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 273/2004, eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) nr. 1258/2013, og milli Sambandsins og þriðju 

landa í samræmi við reglugerð (EB) nr. 111/2005, eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) nr. 1259/2013. 

Ábyrgðaraðili, að því er tekur til vinnslu gagna, er lögbæra landsyfirvaldið þar sem þetta skjal var lagt fram. Listi yfir 

lögbær yfirvöld er birtur á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national

_competent_authorities.pdf 

Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 um reglur um vöktun viðskipta með forefni ávana- og fíkniefna milli 

Sambandsins og þriðju landa, með fyrirvara um gildandi ákvæði um gagnavernd í Sambandinu og í því skyni að hafa eftirlit 

með og vakta tiltekin efni, sem oft eru notuð til ólöglegrar framleiðslu fíkniefna eða geðvirkra efna, er 

framkvæmdastjórninni og lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna heimilt að deila persónuupplýsingum og upplýsingum, sem 

er að finna í þessu skjali, með viðkomandi yfirvöldum í þriðju löndum. 

Skráður aðili á rétt til aðgangs að persónuupplýsingum, sem hann varða, sem verða unnar og, eftir því sem við á, rétt til að 

lagfæra, þurrka út eða loka fyrir persónuupplýsingar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 45/2001 eða landslög til 

framkvæmdar tilskipun 95/46/EB. 

Allar beiðnir um að nýta rétt til aðgangs, lagfæringar, eyðingar eða hindrunar á aðgangi skulu lagðar fyrir lögbær yfirvöld 

þar sem þetta skjal var lagt fram og unnar af þeim. 

Lagagrundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga er 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 og 13. gr. b í reglugerð (EB)  

nr. 273/2004. 

Ekki skal varðveita persónuupplýsingar, sem er að finna í þessu skjali, lengur en þörf er á miðað við tilganginn með söfnun 

þeirra. 

Ef um ágreining er að ræða er hægt að beina kvörtunum til viðkomandi landsbundins gagnaverndaryfirvalds. 

Samskiptaupplýsingar landsbundinna gagnaverndaryfirvalda eru tiltækar á vefsetri stjórnarsviðs dómsmála hjá 

framkvæmdastjórninni: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 

Ef kvörtunin varðar vinnslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á persónuupplýsingum skal beina henni til Evrópsku 

persónuverndarstofnunarinnar: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 

 _____  
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III. VIÐAUKI 

 

MARGHLIÐA TILKYNNING VEGNA SKÝRSLUGJAFAR UM ÍÐEFNI 

1.  AÐALVIÐTAKANDI 

2.  Viðbótarviðtakandi 

3.  Viðbótarviðtakandi 

4.  Heiti 5.  Yfirvald (nafn og heimilisfang) 6.  Land 

7.  Sími 8.  Bréfasímanúmer 9.  Tölvupóstur 

10.  Undirskrift og dagsetning 

11.  Þessi sending  HELDUR ÁFRAM/  HELDUR EKKI áfram ef svar berst ekki innan ... daga. 

12.  Hefur skrifstofa yðar eitthvað við þessa sendingu að athuga?  Já  Nei  Frekari rannsóknar er þörf 

Ef svarið er JÁ, tilgreinið nánari upplýsingar og ástæður: 

 A-HLUTI  

Þessi marghliða tilkynning vegna skýrslugjafar um íðefni nær yfir: 

  ein útflutningsviðskipti eða 

  fleiri en eitt tilvik útflutningsviðskipta sem eiga að fara fram innan tiltekins tímaramma (Upphaf: .........  Lok:  ....... ). 

13.  Heiti skráðs efnis 14.  Magn og þyngd 15.  SN-númer 

16.  Útflutningsland 17.  Brottfararstaður 18.  Brottfarardagur 

19.  Innflutningsland 20. Komustaður 21.  Áætlaður komudagur 

22.  Umfermingarleið (þ.m.t. frísvæði og lokaviðtökustaður) 23.  Flutningatæki: 

24.  Innflytjandi (nafn, heimilisfang, símanúmer og bréfasímanúmer) 

25.  Leyfisnúmer innflutnings/útflutnings 

26.  Endanlegur viðtakandi (nafn, heimilisfang, símanúmer og bréfasímanúmer) 

27.  Aðrar athugasemdir 

 B-HLUTI  

28.  Útflytjandi, framleiðandi eða birgir (nafn, heimilisfang, símanúmer og bréfasímanúmer) 

29.  Milliliðir (nafn, heimilisfang, símanúmer og bréfasímanúmer) 

30.  Umflutningsfyrirtæki (nafn, heimilisfang, símanúmer og bréfasímanúmer) 

31.  Nánari upplýsingar um flutning (flugnr./nr. skips o.s.frv.) 
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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 hún nær yfir fleiri en eitt tilvik 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. 

4. Vernd persónuupplýsinga 

Ef framkvæmdastjórn Evrópusambandsins vinnur persónuupplýsingar sem koma fram í þessu skjali gildir reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir 

og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. 

Ef lögbært yfirvald aðildarríkis vinnur persónuupplýsingar sem koma fram í þessu skjali gilda landsákvæði til 

framkvæmdar tilskipun 95/46/EB. 

Tilgangurinn með vinnslu persónuupplýsinga er vöktun viðskipta með forefni fíkniefna innan Sambandsins í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 273/2004, eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) nr. 1258/2013, og milli Sambandsins og þriðju 

landa í samræmi við reglugerð (EB) nr. 111/2005, eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) nr. 1259/2013. 

Ábyrgðaraðili, að því er tekur til vinnslu gagna, er lögbæra landsyfirvaldið þar sem þetta skjal var lagt fram. Listi yfir 

lögbær yfirvöld er birtur á vefsetri framkvæmdastjórnarinnar: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/ 

national_competent_authorities.pdf 

Í samræmi við 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 um reglur um vöktun viðskipta með forefni ávana- og fíkniefna milli 

Sambandsins og þriðju landa, með fyrirvara um gildandi ákvæði um gagnavernd í Sambandinu og í því skyni að hafa eftirlit 

með og vakta tiltekin efni, sem oft eru notuð til ólöglegrar framleiðslu fíkniefna eða geðvirkra efna, er 

framkvæmdastjórninni og lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna heimilt að deila persónuupplýsingum og upplýsingum, sem 

er að finna í þessu skjali, með viðkomandi yfirvöldum í þriðju löndum. 

Skráður aðili á rétt til aðgangs að persónuupplýsingum, sem hann varða, sem verða unnar og, eftir því sem við á, rétt til að 

lagfæra, þurrka út eða loka fyrir persónuupplýsingar í samræmi við reglugerð (EB) nr. 45/2001 eða landslög til 

framkvæmdar tilskipun 95/46/EB. 

Allar beiðnir um að nýta rétt til aðgangs, lagfæringar, eyðingar eða hindrunar á aðgangi skulu lagðar fyrir lögbær yfirvöld 

þar sem þetta skjal var lagt fram og unnar af þeim. 

Lagagrundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga er 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 og 13. gr. b í reglugerð (EB)  

nr. 273/2004. 

Ekki skal varðveita persónuupplýsingar, sem er að finna í þessu skjali, lengur en þörf er á miðað við tilganginn með söfnun 

þeirra. 

Ef um ágreining er að ræða er hægt að beina kvörtunum til viðkomandi landsbundins gagnaverndaryfirvalds. 

Samskiptaupplýsingar landsbundinna gagnaverndaryfirvalda eru tiltækar á vefsetri stjórnarsviðs dómsmála hjá 

framkvæmdastjórninni: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 
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Ef kvörtunin varðar vinnslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á persónuupplýsingum skal beina henni til Evrópsku 

persónuverndarstofnunarinnar: 

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/). 
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