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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/1013 

frá 25. júní 2015 

um reglur að því er varðar 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 (*) 

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 14. gr. 

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. (3. mgr.), 9. gr. (þriðja undirgrein 2. mgr.) og 28. gr., 

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 framkvæmdargerð 

sem nær yfir báðar reglugerðirnar. 

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

„athafnasvæði“. 

4) Núgildandi ákvæði, sem varða reglur um málsmeðferð við veitingu leyfa, málsmeðferð og snið fyrir veitingu upplýsinga 

sem þörf er á til að fylgjast með viðskiptum og snið og meðhöndlun á innflutnings- og útflutningsleyfum, hafa reynst 

skilvirk og því ættu þau að gilda áfram efnislega samkvæmt þessari reglugerð. 

5) Málsmeðferðarreglur við veitingu skráningar til rekstraraðila og notenda, eins og skilgreint er í reglugerð (EB)  

nr. 273/2004 og reglugerð (EB) nr. 111/2005, ættu að endurspegla þær sem gilda um veitingu leyfa. 

6) Til að tryggja gæði gagna og samfellu og forðast tvíverknað, að því er varðar upplýsingar sem settar eru í evrópskan 

gagnagrunn um forefni fíkniefna, ætti hvert aðildarríki að koma á einum tengilið sem sendir upplýsingarnar í 

gagnagrunninn. Senda ætti upplýsingar án ástæðulausra tafa. Upplýsingar um leyfi eða skráningu ættu að taka til þeirra 

þátta sem eru nauðsynlegir til að auðkenna rekstraraðilann eða notandann, sem er handhafi leyfisins eða 

skráningarinnar, sem og efnis eða efna sem falla þar undir. Aðgangur að upplýsingum ætti að takmarkast við það 

lágmark sem nauðsynlegt er til að opinber yfirvöld geti sinnt skyldustörfum sínum. 

7) Umbreytingarreglur ættu að heimila notkun á pappírseyðublöðum sem gefin eru út áður en þessi reglugerð öðlast gildi, í 

samræmi við fyrri reglur, þar til birgðir slíkra pappírseyðublaða eru uppurnar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 162, 27.6.2015, bls. 33. 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), 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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8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um forefni fíkniefna. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um samræmdar reglur um málsmeðferð við framkvæmd reglugerða (EB) nr. 273/2004 og (EB) 

nr. 111/2005 að því er varðar veitingu leyfis og skráningu rekstraraðila og notenda og skráningu þeirra í evrópskan gagnagrunn 

um forefni fíkniefna, tilhögun upplýsingamiðlunar frá rekstraraðilum varðandi upplýsingar sem þörf er á til að fylgjast með 

viðskiptum og leyfi fyrir útflutningi og innflutningi á sviði forefna 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. 

Málsmeðferð við veitingu leyfis 

1.  Rekstraraðili eða notandi skal senda lögbæru yfirvaldi umsókn um að öðlast leyfi, sem um getur í 2. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 273/2004 eða 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, með rafrænum hætti eða skriflega eins og 

viðkomandi aðildarríki mælir fyrir um. 

Umsókn skal teljast fullgerð þegar hún inniheldur allar upplýsingarnar sem eru tilgreindar í b-lið 2. mgr. 3. gr. framseldrar 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1011 (1). 

2.  Við mat á umsókn um að öðlast leyfi er lögbæru yfirvaldi einnig heimilt að taka tillit til niðurstaðna úr öllum fyrri mötum 

eða úttektum, sem gerðar hafa verið á rekstraraðila sem sækir um, sem hefur stöðu viðurkennds rekstraraðila eins og skilgreint 

er í 5. gr. a í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2913/92 (2), að því marki sem þær skipta máli fyrir rannsókn á skilyrðum fyrir veitingu 

leyfis. 

Þrátt fyrir 1. mgr. 3. gr. þessarar reglugerðar er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa rekstraraðilum, sem hafa stöðu viðurkenndra 

rekstraraðila, að leggja ekki fram allar upplýsingarnar, sem eru tilgreindar í b-lið 2. mgr. 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2015/1011, þegar þeir leggja fram umsókn. 

3.  Lögbært yfirvald skal fyrst meta hvort umsókn er fullgerð. 

Ef ekki er litið svo á að umsókn sé fullgerð skal lögbært yfirvald upplýsa umsækjandann um það og bjóða viðkomandi 

umsækjanda að leggja fram allar viðbótarupplýsingar sem vantar eða skipta máli. 

Þegar umsókn telst fullgerð skal lögbært yfirvald staðfesta við umsækjanda að fullgerð umsókn hafi verið móttekin.  

  

(1) 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 

(Stjtíð. ESB L 162, 27.6.2015, bls. 12). 

(2) 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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4.  Lögbært yfirvald skal taka ákvörðun um hvort það veitir leyfi eða ekki innan 60 virkra daga frá viðtökudegi fullgerðrar 

umsóknar ef um er að ræða nýtt leyfi og innan 30 virkra daga ef um er að ræða endurnýjun á leyfi. 

5.  Allar ákvarðanir um að veita ekki leyfi skulu rökstuddar og tilkynntar umsækjanda með rafrænum hætti eða skriflega. 

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

4. gr. 

Gildissvið leyfis 

Lögbæru yfirvaldi er heimilt að veita leyfi: 

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

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

5. gr. 

Snið leyfis 

Leyfið, sem um getur í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004 eða 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, skal gefið 

út á sniðinu sem sett er fram í I. viðauka við þessa reglugerð. 

6. gr. 

Síðari breytingar 

Ef upplýsingar sem gefnar eru í umsókn um leyfi, aðrar en upplýsingarnar sem um getur í 9. mgr. 3. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/1011, breytast eftir að leyfið hefur verið veitt skal leyfishafi upplýsa lögbært yfirvald um það með rafrænum hætti 

eða skriflega innan 10 virkra daga eftir breytinguna. 

Ef skilyrðin, sem um getur í 3. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/1011, eru áfram uppfyllt eftir breytinguna og 

upplýsingarnar sem á að breyta eru í leyfinu skal lögbært yfirvald breyta leyfinu til samræmis við það. 

7. gr. 

Gildistími leyfa og tímabundin eða varanleg afturköllun þeirra 

1.  Ef gildistími leyfis er runninn út eða ef leyfi hefur verið varanlega afturkallað skal leyfishafi skila leyfi, sem er ekki lengur 

í gildi, til lögbærs yfirvalds innan 10 virkra daga eftir þann dag sem gildistími leyfisins rennur út eða sem það er varanlega 

afturkallað. 

2.  Ef lögbært yfirvald ákveður að afturkalla leyfi tímabundið eða varanlega skal ákvörðunin lögð fyrir leyfishafa með 

rafrænum hætti eða skriflega og þar skal tilgreina þær ástæður sem réttlæta tímabundnu eða varanlegu afturköllunina. 

8. gr. 

Sérstök leyfi 

Ákvæði 3. til 7. gr. þessarar reglugerðar gilda ekki um sérstök leyfi sem um getur í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004.  
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9. gr. 

Málsmeðferð við skráningu 

1.  Ákvæði 3., 4., 6. og 7. gr. gilda um málsmeðferð við skráningu skv. 3. gr. (6. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 273/2004 eða  

7. gr. (1. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 111/2005. 

2.  Skráning skv. 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004 eða 1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005 skal veitt á 

sniðinu sem sett er fram í II. viðauka. 

3.  Þrátt fyrir 2. mgr. er lögbæru yfirvaldi heimilt að leyfa skráningu á eyðublað, sem er prentað fyrir gildistökudag þessarar 

reglugerðar og samræmist þeim landsbundnu reglum sem eru í gildi fyrir gildistökudag þessara reglugerðar, þar til birgðir eru 

uppurnar. 

4.  Ákvæði 1., 2. og 3. mgr. gilda ekki um sérstakar skráningar sem um getur í 6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004. 

10. gr. 

Upplýsingar sem þörf er á til að fylgjast með viðskiptum 

1.  Rekstraraðilar skulu veita upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004, með rafrænum 

hætti eða skriflega, eins og viðkomandi aðildarríki mælir fyrir um, fyrir 15. febrúar á hverju almanaksári að því er varðar skráð 

efni í 1. og 2. flokki í I. viðauka við þá reglugerð. 

2.  Rekstraraðilar skulu veita upplýsingarnar, sem um getur í 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, með rafrænum 

hætti eða skriflega, eins og viðkomandi aðildarríki mælir fyrir um, fyrir 15. febrúar á hverju almanaksári. 

3.  Rekstraraðili skal leggja fram ársskýrslurnar, sem um getur í 1. og 2. mgr., þó að engin viðskipti hafi átt sér stað á tilteknu 

ári. 

11. gr. 

Útflutnings- og innflutningsleyfi 

1.  Útflutnings- og innflutningsleyfin, sem um getur í 28. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005, skulu vera á sniðinu sem sett er 

fram í III. eða IV. viðauka við þessa reglugerð, eftir því sem við á. 

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein má reiturinn sem tengist leyfisnúmerinu vera á öðru sniði í tilvikum þar sem útflutnings- eða 

innflutningsleyfið er veitt á rafrænan hátt. 

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 skráða efninu og þeim skal framvísað á tollskrifstofunni þar sem útflutningsyfirlýsing tollayfirvalda 

er gerð og síðar til lögbærs yfirvalds á brottfararstað frá tollsvæði Sambandsins. Lögbært yfirvald á brottfararstaðnum skal 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 skráða 

efninu frá komustað, inn á tollsvæði Sambandsins og inn á athafnasvæði innflytjandans, sem skal senda þetta afrit til 

útgáfuyfirvaldsins. Afrit nr. 4 geymist hjá innflytjanda. 

4.  Eitt útflutnings- eða innflutningsleyfi skal ekki ná yfir fleiri en tvö skráð efni.  
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5.  Leyfi skal gefið út á einu eða fleiri opinberum tungumálum Sambandsins. Það skal vera í stærðinni A4 og með prentuðu 

bakgrunnsmynstri sem gerir allar falsanir með vélrænum eða efnafræðilegum aðferðum augljósar, nema það sé veitt á rafrænan 

hátt. 

6.  Aðildarríki getur sjálft prentað leyfiseyðublöðin eða látið prentsmiðjur, sem það samþykkir, prenta þau fyrir sig. Í síðara 

tilvikinu skal hvert leyfiseyðublað innihalda tilvísun í slíkt samþykki og bera nafn og heimilisfang prentsmiðjunnar eða tákn 

sem gefur til kynna hver hún er. 

7.  Þrátt fyrir 1.–6. mgr. er aðildarríki heimilt að gefa út innflutnings- eða útflutningsleyfi á eyðublað, sem er prentað fyrir 

gildistökudag þessarar reglugerðar og samræmist reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1277/2005, þar til birgðir eru 

uppurnar. 

8.  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 III. viðauka. 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 afriti nr. 2 til útflytjandans. 

9.  Rekstraraðilinn skal rita leyfisnúmerið og orðin „einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis“ á tollskýrsluna 

fyrir hver útflutningsviðskipti. Ef brottflutningstollskrifstofan er ekki á brottfararstað tollsvæðis Sambandsins skulu 

upplýsingarnar koma fram í skjölunum sem fylgja vörusendingunni sem flutt er út. 

10.  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. 

12. gr. 

Skráning rekstraraðila og notenda í evrópskan gagnagrunn um forefni fíkniefna 

1.  Að því er varðar skráningu rekstraraðila og notenda, sem hafa fengið leyfi eða skráningu skv. 7. mgr. 3. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 273/2004, í evrópskan gagnagrunn um forefni fíkniefna skal hvert aðildarríki tilnefna einn tengilið og tilkynna 

framkvæmdastjórninni um samskiptaupplýsingarnar. 

2.  Tengiliður, sem ber ábyrgð, skal senda viðkomandi upplýsingar með rafrænum hætti innan 30 virkra daga frá því að hann 

gefur út leyfi eða skráningu. Ef viðkomandi rekstraraðili eða notandi tilkynnir breytingar á viðkomandi upplýsingum til lögbærs 

yfirvalds eða ef leyfi eða skráning er afturkölluð tímabundið eða varanlega skal tengiliður, sem ber ábyrgð, uppfæra 

upplýsingarnar innan 30 virkra daga frá móttöku breytinganna eða tímabundinnar eða varanlegrar afturköllunar leyfis eða 

skráningar. 

3.  Framkvæmdastjórnin skal tryggja að: 

a)  rafræn sending upplýsinga sé örugg, 

b)  aðgangur að gagnagrunninum sé takmarkaður og að hann sé einungis aðgengilegur tilnefndum fulltrúum, sem aðildarríkin 

tilnefna, og fulltrúum framkvæmdastjórnarinnar sem bera ábyrgð á evrópska gagnagrunninum. 

4.  Framkvæmdastjórnin og lögbær yfirvöld skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að upplýsingar um 

rekstraraðila og notendur, sem eru skráðir í gagnagrunninn, séu einungis notaðar vegna opinberra skyldustarfa tilnefndra 

fulltrúa og fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar. 

5.  Upplýsingar um rekstraraðila og notendur skulu innihalda fullt nafn, heimilisfang, leyfis- eða skráningarnúmer, 

gildisstöðu leyfisins eða skráningarinnar og heiti og SN-númer skráðu efnanna sem falla undir viðkomandi leyfi eða skráningu. 

6.  Framkvæmdastjórnin skal hafa upplýsingar um leyfi og skráningar, sem hafa runnið út eða verið varanlega afturkölluð, 

tiltækar í gagnagrunninum í a.m.k. þrjú ár eftir þann dag sem gildistími leyfisins eða skráningarinnar rennur út eða sem leyfið 

eða skráningin er varanlega afturkölluð. 
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13. gr. 

Gildistaka og beiting 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja 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 Brussel 25. júní 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

 

  

Evrópusambandið 

Leyfi 

(2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004) 

(1. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005) 

  AÐILDARRÍKI:  ...............................................................  

(Leyfisnúmer) 

F
R

U
M

R
IT

 

1. Leyfishafi 

 (nafn, heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóst-

fang) 

2. Útgáfuyfirvald 

 1a. Viðbótarupplýsingar 1b. Viðbótarupplýsingar 

 3. Gildi     

 Upphaf:   Lok:  

 4. Leyfið nær yfir eftirfarandi: 

 Skráð efni SN-númer Starfsemi Athafnasvæði 

     

     

     

     

     

 5. Viðbótarupplýsingar/skilyrði 

 6. Dagsetning  Undirskrift 

Heiti 

Stimpill 
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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 fulltrúa sem ber ábyrgð. 

Reitur 3 (gildistími/lokadagur): Tilgreinið gildistíma eða hvort leyfishöfum 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 (SN-númer): Auk SN-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). 

5.  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 og 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.  
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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. Samskipta-

upplýsingar 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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II. VIÐAUKI 

 

  
Evrópusambandið 

Skráning 

(6. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 273/2004) 

(1. mgr. 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 111/2005) 

  AÐILDARRÍKI:  ................................................................  

(Skráningarnúmer) 

F
R

U
M

R
IT

 1. Leyfishafi 

 (nafn, heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóst-

fang) 

2. Útgáfuyfirvald 

 1a. Viðbótarupplýsingar 1b. Viðbótarupplýsingar 

 3. Gildi     

 Upphaf:   Lok:  

 4. Skráningin nær yfir eftirfarandi: 

 Skráð efni SN-númer Starfsemi Athafnasvæði 

     

     

     

     

     

 5. Viðbótarupplýsingar/skilyrði 

 6. Dagsetning  Undirskrift 

Heiti 

Stimpill 
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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 (Skráningarhafi): Bæta má við nafni þess fulltrúa sem ber ábyrgð. 

Reitur 3 (gildistími/lokadagur): Tilgreinið upphaf og, ef við á, lok gildistíma. 

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 (SN-númer): Auk SN-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). 

5.  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 og 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.  
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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 

EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 ÚTFLUTNINGSLEYFI 

 

1 
1. Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 2. LEYFISnúmer 

 Útgáfudagur:  ________  staður:  ________________  

A
F

R
IT

 Ú
T

G
Á

F
U

Y
F

IR
V

A
L

D
S

 

3. Einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis  

JÁ  ..........  / NEI  .................  

4. Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

5. Innflytjandi í ákvörðunarlandinu (nafn og heimilisfang) 

 Nr. innflutningsleyfis 

6. (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (nafn, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang) 

7. Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

8. Tollstöð þar sem tollskýrsla verður fyllt út (nafn og 

heimilisfang) 

9. Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)  10. Brottfararstaður 11. Komustaður til innflutn-

ingslandsins 

 12. Flutningatæki 13.  Leiðarlýsing  

 14a.  Skráð efni 15a.  SN-númer 

 16a.  Eigin þyngd 

 17a.  % af blöndu 

 1 18a.  Vörureikningsnúmer 

 14b.  Skráð efni 15b.  SN-númer 

16b.  Eigin þyngd 

17b.  % af blöndu 

18b.  Vörureikningsnúmer 
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 19.  Yfirlýsing umsækjanda 

 Nafn:  ___________________________________  

 Í forsvari fyrir:  ________________  (Umsækjandi) 

 Undirskrift:  _______  Dagsetning:  ____________  

20.  (Til útfyllingar hjá tollstöð þar sem útflutningsskýrslan 

er gerð nema einfölduð málsmeðferð við veitingu 

útflutningsleyfis sé notuð) 

 Tilvísunarnúmer tollskýrslu:  

  _______________________________________  

 Stimpill:  

 21.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi nema einfölduð máls-

meðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

 Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 18: 

JÁ  .................  / NEI  ....................  

 Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 7, 8, 10–13: 

JÁ  .................  / NEI  ....................  

 Undirskrift:  ______________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Dagsetning:  ___________  Stimpill:  

22.  STAÐFESTING Á BROTTFÖR FRÁ ESB 

 Til útfyllingar hjá lögbærum yfirvöldum á brottfararstað 

af tollsvæði Sambandsins nema einfölduð máls-

meðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

 Brottfarardagur:  __________________________ 

 Undirskrift fulltrúa:  ________________________ 

 Starfsheiti:  ________  Staður:  _______________ 

 Dagsetning:  ___________  Stimpill: 
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 ÚTFLUTNINGSLEYFI 

 

2 
1.  Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 2.  LEYFISnúmer 

  Útgáfudagur:  ________  staður:  _____________  

A
F

R
IT

 S
E

M
 F

Y
L

G
IR

 V
Ö

R
U

N
U

M
 T

IL
 B

R
O

T
T

F
A

R
A

R
S

T
A

Ð
A

R
 (

*)
 

3.  Einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis  

JÁ  .............  /NEI  ...................  

4.  Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

5.  Innflytjandi í ákvörðunarlandinu (nafn og heimilisfang) 

 Nr. innflutningsleyfis 

6.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (nafn, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang) 

7.  Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

8. Tollstöð þar sem tollskýrsla verður fyllt út (nafn og 

heimilisfang) 

9.  Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)  10. Brottfararstaður 11. Komustaður til innflutn-

ingslandsins 

 12. Flutningatæki 13.  Leiðarlýsing  

 14a.  Skráð efni 15a.  SN-númer 

 16a.  Eigin þyngd 

 17a.  % af blöndu 

 2 18a.  Vörureikningsnúmer 

 14b.  Skráð efni 15b.  SN-númer 

16b.  Eigin þyngd 

17b.  % af blöndu 

18b.  Vörureikningsnúmer 
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 19.  Yfirlýsing umsækjanda 

Nafn:  __________________________________  

Í forsvari fyrir:  _________________  (Umsækjandi) 

Undirskrift:  ______  Dagsetning:  ____________  

20.  (Til útfyllingar hjá tollstöð þar sem útflutningsskýrslan 

er gerð nema einfölduð málsmeðferð við veitingu 

útflutningsleyfis sé notuð) 

Tilvísunarnúmer tollskýrslu:  _____________________  

Stimpill:  

 21.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi nema einfölduð 

málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 18: 

JÁ …………… / NEI ……………… 

Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 7, 8, 10–13: 

JÁ …………… / NEI ……………… 

Undirskrift:  _______________________________  

Starfsheiti:  _______________________________  

Dagsetning:  __________  Stimpill:  

22.  STAÐFESTING Á BROTTFÖR FRÁ ESB 

Til útfyllingar hjá lögbærum yfirvöldum á brottfararstað 

af tollsvæði Sambandsins nema einfölduð máls-

meðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

Brottfarardagur:  ___________________________  

Undirskrift fulltrúa:  _________________________  

Starfsheiti:  _________  Staður:  ______________  

Dagsetning:  ___________  Stimpill:  
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Einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis 

23.  Eigin þyngd 26.  Tollskýrslur 

(tilvísunarnúmer og 

dagsetning) 

27.  (Til útfyllingar hjá tollstöð þar sem 

tollskýrslan er gerð) 

 Aðildarríki, nafn og heimilisfang 

tollstöðvar, dagsetning, stimpill og 

undirskrift fulltrúans. 

24.  Fyrirliggjandi magn (1) 

og magn sem flytja á út 

hverju sinni (2) 

25.  Magn sem flytja 

á út hverju sinni 

(með bók-

stöfum). 
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 ÚTFLUTNINGSLEYFI 

 

3 
1.  Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 2.  LEYFISnúmer 

Útgáfudagur:  _______  staður:  ______________  
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3.  Einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis 

JÁ .............. / NEI ............. 

4.  Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

5.  Innflytjandi í ákvörðunarlandinu (nafn og heimilisfang) 

 Nr. innflutningsleyfis 

6.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (nafn, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang) 

7.  Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

8. Tollstöð þar sem tollskýrsla verður fyllt út (nafn og 

heimilisfang) 

9.  Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)  10. Brottfararstaður 11. Komustaður til innflutn-

ingslandsins 

 12. Flutningatæki 13.  Leiðarlýsing  

 14a. Skráð efni 15a.  SN-númer 

 16a.  Eigin þyngd 

 17a.  % af blöndu 

 3 18a.  Vörureikningsnúmer 

 14b. Skráð efni 15b.  SN-númer 

16b.  Eigin þyngd 

17b.  % af blöndu 

18b.  Vörureikningsnúmer 
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 19.  Yfirlýsing umsækjanda 

Nafn:  ___________________________________  

Í forsvari fyrir:  _________________ (Umsækjandi) 

Undirskrift:  _______ Dagsetning:  ____________  

20.  (Til útfyllingar hjá tollstöð þar sem útflutningsskýrslan 

er gerð nema einfölduð málsmeðferð við veitingu 

útflutningsleyfis sé notuð) 

Tilvísunarnúmer tollskýrslu: __________________  

Stimpill:  

 21.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi nema einfölduð 

málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 18:  

JÁ …………… / NEI …………… 

 Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 7, 8, 10–13: 

JÁ …………… / NEI …………… 

Undirskrift:  _______________________________  

Starfsheiti:  _______________________________  

Dagsetning:  _________  Stimpill:  

22.  STAÐFESTING Á BROTTFÖR FRÁ ESB 

Til útfyllingar hjá lögbærum yfirvöldum á brottfararstað 

af tollsvæði Sambandsins nema einfölduð 

málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

Brottfarardagur:  ___________________________  

Undirskrift fulltrúa:  _________________________  

Starfsheiti:  _________  Staður:  ______________  

Dagsetning:  ___________  Stimpill:  
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 ÚTFLUTNINGSLEYFI 

 

4 
1.  Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 2.  LEYFISnúmer 

 Útgáfudagur:  ________  staður:  _____________  
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3.  Einfölduð málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis  

JÁ  ............  / NEI  ................  

4.  Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

5.  Innflytjandi í ákvörðunarlandinu (nafn og heimilisfang) 

 Nr. innflutningsleyfis 

6.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (nafn, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang) 

7.  Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

8. Tollstöð þar sem tollskýrsla verður fyllt út (nafn og 

heimilisfang) 

9.  Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)  10. Brottfararstaður 11. Komustaður til innflutn-

ingslandsins 

 12. Flutningatæki 13.  Leiðarlýsing  

 14a.  Skráð efni 15a.  SN-númer 

 16a.  Eigin þyngd 

 17a.  % af blöndu 

 4 18a.  Vörureikningsnúmer 

 14b.  Skráð efni 15b.  SN-númer 

16b.  Eigin þyngd 

17b.  % af blöndu 

18b.  Vörureikningsnúmer 

  



19.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 25/383 

 

 19.  Yfirlýsing umsækjanda 

 Nafn:  ___________________________________  

 Í forsvari fyrir:  ________________  (Umsækjandi) 

 Undirskrift:  _______  Dagsetning:  ___________  

20.  (Til útfyllingar hjá tollstöð þar sem útflutningsskýrslan 

er gerð nema einfölduð málsmeðferð við veitingu 

útflutningsleyfis sé notuð) 

 Tilvísunarnúmer tollskýrslu:  _________________  

 Stimpill:  

 21.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi nema einfölduð 

málsmeðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

 Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 18: 

JÁ  ............  / NEI  ...............  

 Enn gerð krafa um upplýsingar í reit 7, 8, 10–13: 

JÁ  ............  / NEI  ...............  

 Undirskrift:  ______________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Dagsetning:  ___________  Stimpill:  

22.  STAÐFESTING Á BROTTFÖR FRÁ ESB 

 Til útfyllingar hjá lögbærum yfirvöldum á brottfararstað 

af tollsvæði Sambandsins nema einfölduð máls-

meðferð við veitingu útflutningsleyfis sé notuð) 

 Brottfarardagur:  __________________________  

 Undirskrift fulltrúa:  ________________________  

 Starfsheiti:  ___________  Staður:  ___________  

 Dagsetning:  ___________  Stimpill:  

Athugasemdir 

I. 

1.  Leyfið skal vera á einhverju hinna opinberu tungumála Sambandsins; 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 tollsvæði Sambandsins í síðasta 

lagi áður en vörurnar sjálfar eru fluttar á brott. 

3.  Reitir 1, 5, 7 og 9: Færið inn full nöfn og heimilisföng (símanúmer, símbréf, tölvupóstfang). 

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 (símanúmer, símbréf, tölvupóst fang) allra annarra rekstraraðila sem koma 

að útflutningsaðgerðinni, t.d. flutningsaðila, milliliða, tollmiðlara. 

6.  Reitur 9: Færið inn fullt nafn og heimilisfang (símanúmer, símbréf, tölvupóstfang) 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.  
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10.  Reitur 13: Gefið eins ítarlegar upplýsingar og mögulegt er um leiðina sem farin er. 

11.  Reitir 14a, 14b: Færið inn heiti skráða efnisins eins og það er tilgreint í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005, 

verslunarheiti lyfsins sem er skráð í 4. flokk, fjölda eininga í sendingunni, fjölda taflna/lykja í hverri einingu, innihald 

skráða efnisins í stakri einingu (eftir töflu/lykju) eða, þegar um er að ræða blöndu eða náttúruafurð, færið inn heitið og 8 

tölustafa SN-númerið sem og verslunarheitið. 

12.  Reitir 15a, 15b: Færið inn 8 tölustafa SN-númer skráðu efnanna eins og þau eru tilgreind í viðaukanum við reglugerð (EB) 

nr. 111/2005. 

13.  Reitir 16a, 16b: Að því er varðar 4. flokk: færið inn samanlagða eigin þyngd skráða efnisins í lyfjasendingunni. 

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 þess að hafa áhrif á mögulega beitingu refsiákvæða skal þessi 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. 

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, 8, 10 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. Að því er varðar 4. flokk: færið inn samanlagða eigin þyngd 

skráða efnisins í lyfjasendingunni. 

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

4. flokk: færið inn samanlagða eigin þyngd skráða efnisins í lyfjasendingunni. 

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

Reitur 26: Tilvísunarnúmer og dagsetning tollskýrslunnar. 

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.  
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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 og 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. Samskipta-

upplýsingar 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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IV. VIÐAUKI 

EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 INNFLUTNINGSLEYFI 

 

1 1.  Innflytjandi (nafn og heimilisfang) 2.  LEYFISnúmer _____________________________  

 Útgáfudagur:  _________  staður:  _____________  
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3.  Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

4.  Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 5.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (heiti, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang 

ábyrgs fulltrúa) 

6.  Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

7. Lögbært yfirvald útflutningslandsins 

8.  Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)   9. Komustaður inn á tollsvæði Sambandsins 

 10. Flutningatæki/-aðferðir 

 11a.  Skráð efni 12a.  SN-númer 

 13a.  Eigin þyngd 

 14a.  % af blöndu 

 1 15a.  Vörureikningsnúmer 

 11b.  Skráð efni 12b.  SN-númer 

13b.  Eigin þyngd 

14b.  % af blöndu 

15b.  Vörureikningsnúmer 
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 16.  Yfirlýsing umsækjanda 

 Nafn:  _____________________________  Í forsvari fyrir:  _________________________  (Umsækjandi) 

 Undirskrift:  ________________________  Dagsetning:  ______________________  

 17.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) 

 Enn gerð krafa um reiti 7, 9, 10:  

JÁ  ............  / NEI  ...............  

 Undirskrift:  ______________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Dagsetning:  _____________  Stimpill:  

18.  (Til útfyllingar hjá tollstöð í Sambandinu) 

 Tolltilvísun:  ________________________________  

 (yfirlýsing um komu inn í ferlið eða tilvísunarnúmer til 

viðurkenndrar tollmeðferðar eða notkunar) 

 Undirskrift fulltrúa:  ________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Staður:  _______  Dagsetning:  _____  Stimpill:  
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 INNFLUTNINGSLEYFI 

 

2 1.  Innflytjandi (nafn og heimilisfang) 2.  LEYFISnúmer  ____________________________  

 Útgáfudagur:  ________  staður:  ______________  

A
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3.  Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

4.  Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 5.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (heiti, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang 

ábyrgs fulltrúa) 

6.  Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

7. Lögbært yfirvald útflutningslandsins 

8. Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)  9. Komustaður inn á tollsvæði Sambandsins 

 10. Flutningatæki/-aðferðir 

 11a.  Skráð efni 12a.  SN-númer 

 13a.  Eigin þyngd 

 14a.  % af blöndu 

 2 15a.  Vörureikningsnúmer 

 11b.  Skráð efni 12b.  SN-númer 

13b.  Eigin þyngd 

14b.  % af blöndu 

15b.  Vörureikningsnúmer 

 16.  Yfirlýsing umsækjanda 

 Nafn:  _______________________________  Í forsvari fyrir:  __________________________  (Umsækjandi) 

 Undirskrift:  __________________________  Dagsetning:  _________________________  
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 17.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) 

 Enn gerð krafa um reiti 7, 9, 10:  

JÁ  ............  / NEI  ...............  

 Undirskrift:  ______________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Dagsetning:  ___________  Stimpill:  

18.  (Til útfyllingar hjá tollstöð í Sambandinu) 

 Tolltilvísun:  ________________________________  

 (yfirlýsing um komu inn í ferlið eða tilvísunarnúmer til 

viðurkenndrar tollmeðferðar eða notkunar) 

 Undirskrift fulltrúa:  ________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Staður:  ______  Dagsetning:  _____  Stimpill:  
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 INNFLUTNINGSLEYFI 

 

3 1.  Innflytjandi (nafn og heimilisfang) 2.  LEYFISnúmer  ____________________________  

  Útgáfudagur:  _______  staður:  ______________  

A
F

R
IT

 S
E

M
 F

Y
L

G
IR

 V
Ö

R
U

N
U

M
 

3.  Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

4.  Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 5.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (heiti, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang 

ábyrgs fulltrúa) 

6.  Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

7. Lögbært yfirvald útflutningslandsins 

8.  Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)  9. Komustaður inn á tollsvæði Sambandsins 

 10. Flutningatæki/-aðferðir 

 11a.  Skráð efni 12a.  SN-númer 

 13a.  Eigin þyngd 

 14a.  % af blöndu 

 3 15a.  Vörureikningsnúmer 

 11b.  Skráð efni 12b.  SN-númer 

13b.  Eigin þyngd 

14b.  % af blöndu 

15b.  Vörureikningsnúmer 

 16.  Yfirlýsing umsækjanda 

 Nafn:  ________________________________  Í forsvari fyrir:  _________________________  (Umsækjandi) 

 Undirskrift:  ___________________________  Dagsetning:  _______________________  
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 17.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) 

 Enn gerð krafa um reiti 7, 9, 10: 

JÁ  ............  / NEI  ...............  

 Undirskrift:  ______________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Dagsetning:  _________  Stimpill:  

18.  (Til útfyllingar hjá tollstöð í Sambandinu) 

 Tolltilvísun:  ________________________________  

 (yfirlýsing um komu inn í ferlið eða tilvísunarnúmer til 

viðurkenndrar tollmeðferðar eða notkunar) 

 Undirskrift fulltrúa:  ________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Staður:  ______  Dagsetning:  _____  Stimpill:  
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EVRÓPUSAMBANDIÐ 

VÖRUR SEM ERU HÁÐAR ÚTFLUTNINGSEFTIRLITI 

 FOREFNI FÍKNIEFNA – REGLUGERÐ (EB) nr. 111/2005 INNFLUTNINGSLEYFI 

 

4 1.  Innflytjandi (nafn og heimilisfang) 2.  LEYFISnúmer  ____________________________  

  Útgáfudagur:  _________  staður:  ____________  

A
F

R
IT

 F
Y

R
IR

 I
N

N
F

L
Y

T
J

A
N

D
A

 

3.  Gildistími:  

 Upphaf:  Lok:  

4.  Útflytjandi (nafn og heimilisfang) 5.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) Útgáfuyfirvald (heiti, 

heimilisfang, símanúmer, símbréf, tölvupóstfang 

ábyrgs fulltrúa) 

6.  Annar rekstraraðili/aðrir rekstraraðilar (nafn og 

heimilisfang)  

7. Lögbært yfirvald útflutningslandsins 

8.  Endanlegur viðtakandi (nafn og heimilisfang)  9. Komustaður inn á tollsvæði Sambandsins 

 10. Flutningatæki/-aðferðir 

 11a.  Skráð efni 12a.  SN-númer 

 13a.  Eigin þyngd 

 14a.  % af blöndu 

 2 15a.  Vörureikningsnúmer 

 11b.  Skráð efni 12b.  SN-númer 

13b.  Eigin þyngd 

14b.  % af blöndu 

15b.  Vörureikningsnúmer 

 16.  Yfirlýsing umsækjanda 

 Nafn:  ________________________________  Í forsvari fyrir:  _________________________  (Umsækjandi) 

 Undirskrift:  ___________________________  Dagsetning:  ______________________  
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 17.  (Til útfyllingar hjá útgáfuyfirvaldi) 

 Enn gerð krafa um reiti 7, 9, 10:  

JÁ  ............  / NEI  ...............  

 Undirskrift:  ______________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Dagsetning:  _________  Stimpill:  

18.  (Til útfyllingar hjá tollstöð í Sambandinu) 

 Tolltilvísun:  ________________________________  

(yfirlýsing um komu inn í ferlið eða tilvísunarnúmer til 

viðurkenndrar tollmeðferðar eða notkunar) 

 Undirskrift fulltrúa:  ________________________  

 Starfsheiti:  ______________________________  

 Staður:  _____  Dagsetning:  _____  Stimpill:  

Athugasemdir 

1.  Leyfið skal fyllt út á einu af opinberum tungumálum Sambandsins. 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 Sambandsins. 

3.  Reitir 1, 4: Færið inn full nöfn og heimilisföng (símanúmer, símbréf, tölvupóstfang). 

4.  Reitur 6: Færið inn fullt nafn og heimilisfang (símanúmer, símbréf, tölvupóstfang) allra annarra rekstraraðila sem koma að 

innflutningsaðgerðinni, t.d. flutningsaðila, milliliða, 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 (símanúmer, símbréf og tölvupóstfang) 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 11a, 11b: Færið inn heiti skráða efnisins eins og það er tilgreint í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 111/2005, 

verslunarheiti lyfsins sem er skráð í 4. flokk, fjölda eininga í sendingunni, fjölda taflna/lykja í hverri einingu, innihald 

skráða efnisins í stakri einingu (eftir töflu/lykju) eða, þegar um er að ræða blöndu eða náttúruafurð, færið inn heitið og 8 

tölustafa SN-númerið sem og verslunarheitið. 

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

nr. 111/2005. 

 Reitir 13 a, 13b: Að því er varðar 4. flokk: færið inn samanlagða eigin þyngd skráða efnisins í lyfjasendingunni. 

12.  Reitur 16: 

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

umsóknina.  
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– 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 þess að hafa áhrif á mögulega beitingu refsiákvæða skal þessi 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. 

13.  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/nationa

l_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 og 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. Samskipta-

upplýsingar landsbundinna gagnaverndaryfirvalda eru tiltækar á vefsetri stjórnarsviðs dómsmála hjá framkvæmda-

stjórninni: (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/). 

 __________  


