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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1011 

av 24. april 2015 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika og 

rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med utgangsstoffer for narkotika 

mellom Unionen og tredjestater samt om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 11. februar 2004 om utgangsstoffer for 

narkotika(1), særlig artikkel 3 nr. 8, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 2, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 111/2005 av 22. desember 2004 om fastsettelse av regler for overvåking av handel 

med utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater(2), særlig artikkel 6 nr. 1 tredje ledd, artikkel 7 nr. 1 tredje 

ledd, artikkel 8 nr. 2, artikkel 9 nr. 2 annet ledd, artikkel 11 nr. 1 og 3, artikkel 19 og artikkel 32 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005(3) fastsettes det regler for gjennomføring av forordning (EF)  

nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 om utgangsstoffer for narkotika. Både forordning (EF) nr. 273/2004 og 

forordning (EF) nr. 111/2005 er blitt endret etter at forordning (EF) nr. 1277/2005 ble vedtatt, for å gi Kommisjonen 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter i henhold til artikkel 290 og 291 i traktaten. Det 

bør derfor vedtas nye regler i samsvar med denne nye myndigheten. 

2) Forordning (EF) nr. 273/2004 gjelder handel i Unionen, og forordning (EF) nr. 111/2005 gjelder internasjonal handel, 

men mange av bestemmelsene er felles for begge forordninger. For å sikre sammenheng er det berettiget å vedta én 

delegert rettsakt som dekker begge forordninger. 

3) For å sikre rettssikkerhet og en ensartet håndheving av bestemmelsene i denne forordning bør begrepet «forretnings-

lokaler» defineres. 

4) Tillatelser og registreringer som kreves for markedsdeltakere som ønsker å utøve virksomhet som involverer visse 

stoffer (utgangsstoffer for narkotika), og som kan brukes til ulovlig framstilling av narkotika eller psykotrope stoffer, 

bør bare utstedes til pålitelige markedsdeltakere som søker om det. Disse markedsdeltakerne bør ha truffet egnede tiltak 

som garanterer en sikker håndtering og oppbevaring av disse utgangsstoffene for narkotika, og de bør ha utpekt en 

identifiserbar person med ansvar for å sikre at virksomhet som involverer disse stoffene, finner sted i samsvar med 

relevante lovbestemmelser.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 162 av 27.6.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 21. 

(1) EUT L 47 av 18.2.2004, s. 1. 

(2) EUT L 22 av 26.1.2005, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika og for rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for 

overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mellom Fellesskapet og tredjestater (EUT L 202 av 3.8.2005, s. 7). 
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5) Visse markedsdeltakere som handler med utgangsstoffer for narkotika til medisinsk bruk, f.eks. apoteker og apoteker for 

veterinærpreparater, bør kunne unntas fra kravet om tillatelse eller registrering for å utøve virksomhet som involverer 

slike stoffer. Det samme bør gjelde for visse offentlige myndigheter. 

6) Markedsdeltakere som utøver virksomhet forbundet med utgangsstoffer for narkotika som ikke er beregnet på markedet 

i Unionen, men som er blitt brakt inn i Unionens tollområde, bør framlegge opplysninger som viser at eksporten av 

nevnte stoffer er foretatt i samsvar med relevante internasjonale konvensjoner, slik at det kan dokumenteres at den 

aktuelle transaksjonen har et lovlig formål. 

7) Markedsdeltakere som er etablert i Unionen, bør framlegge visse grunnleggende opplysninger om hvilke aktiviteter de 

har gjennomført for å tilrettelegge for at vedkommende myndigheter kan overvåke handelen med utgangsstoffer for 

narkotika. 

8) For å minimere risikoen for at visse utgangsstoffer for narkotika brukes til noe annet enn det de er beregnet på, bør det 

kreves en forhåndsmelding om eksport og en eksporttillatelse før de eksporteres. 

9) Det gjøres ofte endringer i listene over bestemmelsestredjestater for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 og 3 i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. For å gjøre det mulig å foreta en rask oppdatering av listene i samsvar med 

kriteriene fastsatt for disse listene i denne forordning bør listene offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. 

10) For å lette den administrative byrden ved handel med visse kategorier av utgangsstoffer for narkotika bør det fastsettes 

en forenklet framgangsmåte for forhåndsmelding om eksport og for eksporttillatelse. 

11) For å oppnå en bedre samordning av gjennomføringen av overvåkingstiltakene bør medlemsstatene regelmessig 

informere Kommisjonen om utgangsstoffer for narkotika som beslaglegges eller holdes tilbake. 

12) For å sikre konsekvens, sammenheng i regelverket og rettsikkerhet bør denne delegerte forordning få anvendelse fra 

samme dato som gjennomføringsforordningen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes vilkårene for utstedelse av tillatelser og registreringer, de tilfellene der en tillatelse og 

registrering ikke er påkrevd, kriteriene for å dokumentere at en transaksjon har et lovlig formål, hvilke opplysninger som kreves 

for å overvåke handelen, vilkårene for fastsettelse av listene over bestemmelsesstater for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 

og 3, kriteriene for fastsettelse av forenklede framgangsmåter for forhåndsmeldinger om eksport og for eksporttillatelser samt 

kravene til hvilke opplysninger som skal framlegges om gjennomføringen av overvåkingstiltakene med hensyn til handel med 

utgangsstoffer for narkotika. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med «forretningslokaler» den eller de bygningene og den tomten som en markedsdeltaker disponerer 

på ett og samme sted. 

Artikkel 3 

Vilkår for utstedelse av tillatelser 

1. For å få utstedt en tillatelse i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal markedsdeltakeren utpeke en 

person med ansvar for handelen med listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegget til nevnte forordning, underrette vedkommende 

myndighet om navnet på og kontaktopplysningene til denne personen og underrette nevnte myndighet umiddelbart om 

eventuelle endringer av disse opplysningene.  
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Den ansvarlige personen skal sikre at import, eksport eller formidlingsvirksomhet finner sted i samsvar med relevante 

lovbestemmelser og skal ha fullmakt til å representere markedsdeltakeren og til å treffe nødvendige beslutninger for å utføre 

denne oppgaven. 

2. Den berørte markedsdeltakeren skal oppfylle følgende krav og vilkår: 

a) Markedsdeltakeren skal treffe egnede tiltak for å hindre at listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegg I til forordning (EF)  

nr. 273/2004 og i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 fjernes ulovlig fra steder der listeførte stoffer lagres, 

produseres, framstilles og bearbeides, samt for å sikre forretningslokalene. 

b) Markedsdeltakeren skal inngi en søknad som skal inneholde følgende: 

i) Søkerens fulle navn, adresse, telefon- og/eller telefaksnummer samt e-postadresse. 

ii) Den ansvarlige personens fulle navn og kontaktopplysninger. 

iii) En beskrivelse av den ansvarlige personens stilling og oppgaver. 

iv) Den fullstendige adressen til forretningslokalene. 

v) En beskrivelse av alle stedene der transaksjonene beskrevet i bokstav x) finner sted. 

vi) Opplysninger som viser at de egnede tiltakene nevnt i nr. 2 bokstav a) er truffet. 

vii) De listeførte stoffenes navn og KN-kode som angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 111/2005. 

viii) Dersom det er snakk om en blanding eller et naturprodukt, angis følgende: 

a) Navnet på blandingen eller naturproduktet. 

b) Navnet på og KN-koden for de listeførte stoffene som angitt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, som inngår i blandingen eller naturproduktet. 

c) Den høyeste prosentdelen av slike listeførte stoffer som inngår i blandingen eller naturproduktet. 

ix) En beskrivelse av den planlagte typen transaksjoner nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 273/2004 og i artikkel 6  

nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005. 

x) Dersom det er relevant, et bekreftet utdrag fra handels- eller virksomhetsregisteret. 

xi) En vandelsattest for den berørte markedsdeltakeren og den ansvarlige personen eller et dokument som viser at de kan 

gi nødvendige garantier for at transaksjonene vil forløpe korrekt, eller opplysninger som gjør det mulig for 

vedkommende myndighet å få tilgang til et slikt dokument. 

3. Dersom markedsdeltakeren allerede har status som godkjent markedsdeltaker i samsvar med artikkel 5a i rådsforordning 

(EØF) nr. 2913/92(1), kan vedkommende ved søknad om tillatelse angi AEO-sertifikatnummeret, slik at vedkommende 

myndighet kan ta hensyn til vedkommendes AEO-status. 

4. På skriftlig anmodning fra den relevante vedkommende myndighet skal søkeren framlegge eventuelle andre relevante 

opplysninger. 

5. Dersom søkeren er en fysisk person, får nr. 2 bokstav b) ii) og iii) ikke anvendelse, og nr. 2 bokstav b) iv) får bare 

anvendelse dersom det er relevant.  

  

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1). 
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6. Uten at det berører tiltakene truffet i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 273/2004 og artikkel 26 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 111/2005, skal vedkommende myndighet nekte å utstede tillatelsen dersom vilkårene i artikkel 3 nr. 2 

bokstav b) i denne forordning ikke er oppfylt, eller dersom det er rimelig grunn til å mistenke at de listeførte stoffene er 

beregnet på ulovlig framstilling av narkotika eller psykotrope stoffer. 

7. Ved handel mellom Unionen og tredjestater som nevnt i forordning (EF) nr. 111/2005 kan vedkommende myndighet 

enten begrense tillatelsens gyldighet til høyst tre år eller kreve at markedsdeltakerne minst hvert tredje år godtgjør at vilkårene 

for tildeling av tillatelsen fortsatt er oppfylt. 

Gyldigheten av tillatelser utstedt før ikrafttredelsen av denne forordning skal ikke berøres. 

8. En tillatelse kan ikke overdras. 

9. Innehaveren av tillatelsen skal søke om ny tillatelse dersom noe av det følgende planlegges: 

a) Tilføyelse av et listeført stoff. 

b) Påbegynnelse av en ny transaksjon. 

c) Adresseendring for forretningslokalet der transaksjonene finner sted. 

I slike tilfeller skal den eksisterende tillatelsen opphøre å være gyldig på den første av følgende datoer: 

i) Den datoen da gyldigheten utløper, når gyldighetstiden er fastsatt i samsvar med artikkel 3 nr. 6 i denne forordning eller i 

samsvar med artikkel 3 nr. 5 i forordning (EF) nr. 273/2004. 

ii) Den datoen da den nye tillatelsen begynner å gjelde. 

10. Nr. 9 får også anvendelse på tillatelser utstedt før datoen for anvendelse av denne forordning. 

11. Nr. 2–6 og nr. 8, 9 og 10 får også anvendelse på utstedelse av tillatelser i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 273/2004, med unntak av særskilte tillatelser. 

12. De offentlige myndighetene som er nevnt i artikkel 3 nr. 2 og 6 i forordning (EF) nr. 273/2004, skal omfatte 

tollmyndigheter, politi og vedkommende myndigheters offisielle laboratorier. 

Artikkel 4 

Tilfeller der det ikke kreves tillatelse 

Apoteker, apoteker for veterinærpreparater, tollmyndigheter, politi, væpnede styrker og vedkommende myndigheters offisielle 

laboratorier kan unntas fra kravet om tillatelse i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005, når disse 

markedsdeltakerne bruker utgangsstoffer for narkotika innenfor rammen av sitt offentlige verv. 

Markedsdeltakerne angitt i første ledd er også unntatt fra følgende: 

a) Framlegging av dokumentasjonen nevnt i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 111/2005. 

b) Plikten til å utpeke en ansvarlig person som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i denne forordning. 

Artikkel 5 

Vilkår for registrering 

1. For å bli registrert i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal markedsdeltakeren utpeke en person 

med ansvar for handelen med listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegget til nevnte forordning, underrette vedkommende 

myndighet om navnet på og kontaktopplysningene til denne personen og underrette nevnte myndighet umiddelbart om 

eventuelle endringer av disse opplysningene. 

Den ansvarlige personen skal sikre at import, eksport eller formidlingsvirksomhet finner sted i samsvar med relevante 

lovbestemmelser og skal ha fullmakt til å representere markedsdeltakeren og til å treffe nødvendige beslutninger for å utføre 

denne oppgaven.  
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2. Markedsdeltakere som driver virksomhet med listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, 

skal inngi en søknad som inneholder opplysningene og dokumentene nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b), med unntak av artikkel 

3 nr. 2 bokstav b) vi), x) og xi), med mindre vedkommende myndighet anmoder om det. 

Det samme gjelder markedsdeltakere som driver med eksport av listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegget til forordning (EF)  

nr. 111/2005. 

3. Artikkel 3 nr. 3 og 4 får også anvendelse. 

4. Nr. 2 første ledd og nr. 3 får tilsvarende anvendelse på markedsdeltakere og brukere nevnt i artikkel 3 nr. 6 i forordning 

(EF) nr. 273/2004 med hensyn til listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegg I til nevnte forordning. 

5. Brukere av listeførte stoffer i kategori 2A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 skal også framlegge opplysninger 

om bruken av de listeførte stoffene. 

Artikkel 6 

Tilfeller der det ikke kreves registrering 

Følgende kategorier kan unntas fra kravet om registrering i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005: 

a) Apoteker, apoteker for veterinærpreparater, tollmyndigheter, politi, vedkommende myndigheters offisielle laboratorier og 

væpnede styrker når disse markedsdeltakerne bruker utgangsstoffer for narkotika innenfor rammen av sitt offentlige verv. 

b) Markedsdeltakere som driver med eksport av listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, dersom 

summen av mengdene som eksporteres i foregående kalenderår (1. januar–31. desember), ikke overskrider mengdene angitt i 

vedlegg I til denne forordning. Dersom disse mengdene overskrides i inneværende kalenderår, skal markedsdeltakeren 

umiddelbart oppfylle kravet om registrering. 

c) Markedsdeltakere som driver med eksport av blandinger som inneholder listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 111/2005, dersom mengden av det listeførte stoffet som finnes i blandingen, i det foregående 

kalenderåret ikke overskrider mengdene angitt i vedlegg I til denne forordning. Dersom disse mengdene overskrides i 

inneværende kalenderår, skal markedsdeltakeren umiddelbart oppfylle kravet om registrering. 

Artikkel 7 

Vilkår for unntak fra visse krav 

Med hensyn til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 273/2004 skal kundene underrette sine leverandører om hvorvidt nevnte artikkel 

får anvendelse på dem. 

Artikkel 8 

Kriterier for å fastslå om en transaksjon har et lovlig formål 

1. Markedsdeltakeren skal framlegge opplysninger om at forsendelsen har forlatt eksportstaten i samsvar med gjeldende 

nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til artikkel 12 i De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med 

narkotika og psykotropiske stoffer(1), for å dokumentere at transaksjonen har et lovlig formål i henhold til artikkel 8 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 111/2005. 

2. For dette formål skal markedsdeltakeren enten bruke malen i vedlegg II til denne forordning eller framlegge 

importtillatelsen nevnt i artikkel 20 i forordning (EF) nr. 111/2005 eller kundeerklæringen nevnt i artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 273/2004.  

  

(1) Rådsvedtak 90/611/EØF av 22. oktober 1990 (EFT L 326 av 24.11.1990, s. 56). 
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Artikkel 9 

Opplysninger som kreves for å overvåke handelen 

1. Med hensyn til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 273/2004 skal markedsdeltakerne underrette vedkommende 

myndigheter i form av et sammendrag om mengdene av listeførte stoffer som er brukt eller levert, og, når det gjelder levering, 

om mengden som er levert til hver tredjepart. 

For listeførte stoffer i kategori 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 får første ledd bare anvendelse på anmodning fra 

vedkommende myndigheter. 

2. Med hensyn til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal markedsdeltakere underrette vedkommende 

myndigheter om følgende: 

a) Eksport av listeførte stoffer som omfattes av en eksporttillatelse. 

b) All import av listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 som krever en importtillatelse, eller 

alle tilfeller der listeførte stoffer i kategori 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 innføres til en frisone av 

kontrolltype II, er satt under en suspensjonsprosedyre, bortsett fra transitt, eller er frigitt for fri omsetning. 

c) All formidlingsvirksomhet som omfatter listeførte stoffer i kategori 1 og 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. 

3. Opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav a) skal vise til bestemmelsesstatene, mengdene som er eksportert, og eventuelt 

eksporttillatelsenes referansenumre. 

4. Opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav b) skal vise til eksporttredjestaten og eventuelt importtillatelsenes referansenumre. 

5. Opplysningene nevnt i nr. 2 bokstav c) skal vise til tredjestatene som er involvert i denne formidlingsvirksomheten, og 

eventuelt til eksport- eller importtillatelsene. Markedsdeltakerne skal på anmodning fra vedkommende myndigheter framlegge 

ytterligere opplysninger. 

6. Vedkommende myndigheter skal behandle opplysningene nevnt i denne artikkel som fortrolige forretningsopplysninger. 

Artikkel 10 

Vilkår for fastsettelse av lister over bestemmelsesstater for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 og 3 

Listene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 skal inneholde alle følgende opplysninger: 

a) Tredjestater som Unionen har inngått en særskilt avtale med om utgangsstoffer for narkotika. 

b) Tredjestater som har anmodet om å motta forhåndsmeldinger om eksport i samsvar med artikkel 12 nr. 10 i De forente 

nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotropiske stoffer fra 1988. 

c) Tredjestater som har anmodet om å motta forhåndsmeldinger om eksport i samsvar med artikkel 24 i De forente nasjoners 

konvensjon vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotropiske stoffer fra 1988. 

Listene over de spesifikke bestemmelsesstatene for eksport av listeførte stoffer i kategori 2 og 3 i vedlegget som er nevnt i 

bokstav a), b) og c), skal offentliggjøres på Kommisjonens nettsted. 

Artikkel 11 

Kriterier for fastsettelse av forenklede framgangsmåter for forhåndsmeldinger om eksport 

1. I henhold til artikkel 11 nr. 3 i forordning (EF) nr. 111/2005 kan vedkommende myndighet sende en forenklet 

forhåndsmelding om eksport som omfatter flere eksporttransaksjoner gjennomført i et bestemt tidsrom på enten seks eller 

tolv måneder, dersom det dreier seg om eksport som omfattes av den forenklede framgangsmåten for eksporttillatelse.  
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2. Vedkommende myndighet i eksportstaten skal framlegge opplysningene angitt i artikkel 13 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 111/2005 for vedkommende myndighet i bestemmelsestredjestaten. 

3. Vedkommende myndighet skal underrette bestemmelsesstaten om dette og skal for dette formål bruke det nettbaserte 

systemet for forhåndsmeldinger om eksport (PEN) eller «den multilaterale meldingen for rapportering av kjemiske stoffer» i 

vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 12 

Kriterier for fastsettelse av forenklede framgangsmåter for eksporttillatelser 

1. Etter søknad fra den berørte markedsdeltakeren kan vedkommende myndighet utstede en eksporttillatelse ved bruk av en 

forenklet framgangsmåte i henhold til artikkel 19 i forordning (EF) nr. 111/2005 i tilfelle av hyppig eksport av et bestemt 

listeført stoff i kategori 3 og 4 i vedlegget til nevnte forordning, som involverer samme eksportør etablert i Unionen og samme 

importør i den samme bestemmelsestredjestaten, i et bestemt tidsrom på enten seks eller tolv måneder. 

En slik forenklet eksporttillatelse kan bare utstedes i følgende tilfeller: 

a) Når markedsdeltakeren i forbindelse med tidligere eksport har vist evne til å oppfylle alle forpliktelser knyttet til denne 

eksporten, og ikke har overtrådt relevant regelverk. 

b) Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at disse eksporttransaksjonene har et lovlig formål. 

2. Søknaden om forenklet eksporttillatelse skal minst inneholde følgende: 

a) Navnet på og adressen til eksportøren, importøren i tredjestaten og sluttmottakeren. 

b) Navnet på det listeførte stoffet, som fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005, eller dersom det gjelder en 

blanding eller et naturprodukt, blandingens eller naturproduktets navn og KN-kode og navnet på alle listeførte stoffer som 

finnes i blandingen eller naturproduktet, som angitt i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005. 

c) Den største mengden av det listeførte stoffet som er beregnet på eksport. 

d) Det bestemte tidsrommet som er planlagt for eksporttransaksjonene. 

3. Vedkommende myndighet skal treffe beslutning om søknaden om forenklet eksporttillatelse innen en frist på 15 virkedager 

fra datoen da den mottok de påkrevde opplysningene. 

4. I medisinske akuttsituasjoner skal vedkommende myndighet, dersom vilkårene i nr. 1 bokstav a) og b) i denne artikkel er 

oppfylt, treffe beslutning om søknaden om forenklet eksporttillatelse for eksport av listeførte stoffer i kategori 4 oppført i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 umiddelbart eller senest innen tre virkedager etter mottak av søknaden. 

Artikkel 13 

Vilkår og krav angående opplysningene som skal framlegges om gjennomføringen av overvåkingstiltakene 

1. Medlemsstatene skal oversende opplysningene nevnt i artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 13 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 273/2004 til Kommisjonen i måneden etter hvert kalenderkvartal. Disse skal omfatte opplysninger om alle 

tilfeller der frigivelsen av listeførte og ikke-listeførte stoffer er blitt midlertidig opphevet, eller der listeførte og ikke-listeførte 

stoffer er blitt holdt tilbake. 

2. Opplysningene skal inneholde følgende: 

a) Stoffenes navn. 
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b) Stoffenes opprinnelse, proveniens og bestemmelsessted, dersom dette er kjent. 

c) Mengden av stoffene, deres tollmessige status og hvilke transportmidler som er brukt. 

3. Ved utgangen av hvert kalenderår skal Kommisjonen underrette alle medlemsstatene om de opplysningene den har mottatt 

i henhold til nr. 1. 

Artikkel 14 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1277/2005 oppheves. 

Artikkel 15 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 24. april 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Stoff Mengde 

Aceton(1) 50 kg 

Etyleter(1) 20 kg 

Metyletylketon(1) 50 kg 

Toluen(1) 50 kg 

Svovelsyre 100 kg 

Saltsyre 100 kg 

(1) Saltene av disse stoffene når forekomsten av slike salter er mulig. 
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VEDLEGG II 

 

 

Den europeiske union 

Markedsdeltakerens erklæring om innførsel av 

listeførte stoffer til Unionens tollområde 

(artikkel 8 i forordning (EF) nr. 111/2005) 

 Artikkel 12 i De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig 

handel med narkotika og psykotropiske stoffer 

O
R

IG
IN

A
L

 

1.  Markedsdeltaker 

(navn, adresse, telefon, telefaks, e-post) 

2.a. Eksportstat 

2.b.  Transittstat(er) 

2.c.  Endelig bestemmelsesstat 

3a. Eksportør i eksportstaten (navn, adresse, telefon, 

telefaks, e-post) 

3b.  Vedkommende myndighet i eksportstaten (navn, 

adresse, telefon, telefaks, e-post) 

4a.  Importør i bestemmelsesstaten (navn, adresse, 

telefon, telefaks, e-post) 

4b.  Vedkommende myndighet i importstaten (navn, 

adresse, telefon, telefaks, e-post) 

5a.  Listeført stoff 5a.  KN-kode 

 5a.  Nettovekt 

 5a.  % av blandingen 

 5b.  Listeført stoff 5b.  KN-kode 

 5b.  Nettovekt 

 5b.  % av blandingen 

6a.  Nummer på eksportstatens konnossement/luft-

fraktbrev eller andre transportdokumenter 

6b.  Referansenummer på eksporttillatelsen til eksportøren 

i eksporttredjestaten (valgfritt) 

7.  Markedsdeltakerens erklæring: 

Navn:  ______________________________  Representant for:  ________________________________  (markedsdeltaker) 

Undertegnede erklærer herved at de listeførte stoffene, så vidt jeg kjenner til, har forlatt eksportstaten i samsvar med 

de gjeldende bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 12 i De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig 

handel med narkotika og psykotropiske stoffer. Følgende dokumentasjon er vedlagt (valgfritt): 

 Kopi av eksporttillatelse  Kopi av tillatelse/registrering 

Underskrift:  ____________________  Sted:  ____________________________  Dato:  _______________________  
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Merknader 

1. Malens utforming er ikke bindende. 

2. Nummerrekkefølgen og teksten i malen er bindende. 

3. Vern av personopplysninger 

Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater i 

samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er 

inngitt til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

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

competent_authorities.pdf 

I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med 

utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av 

personopplysninger i Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig 

framstilling av narkotika og psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

utveksle personopplysninger og informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 

Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å 

rette, slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av 

vedkommende myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 

13b i forordning (EF) nr. 273/2004. 

Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål 

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

Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

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

 _____  
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VEDLEGG III 

 

MULTILATERAL MELDING FOR RAPPORTERING AV KJEMISKE STOFFER 

1.  HOVEDMOTTAKER 

2.  Ytterligere mottaker 

3.  Ytterligere mottaker 

4.  Navn 5.  Organ/etat (navn og adresse) 6.  Stat 

7.  Telefonnummer 8.  Telefaks 9.  E-post 

10.  Underskrift og dato 

11.  Denne forsendelsen  VIL / VIL IKKE bli gjennomført dersom det ikke mottas et svar innen ... dager. 

12.  Har ditt tollsted / din etat noen innvendinger mot denne forsendelsen?  Ja  Nei  Krever ytterligere 

undersøkelse 

Dersom svaret er JA, vennligst gi nærmere opplysninger og begrunnelse. 

 
DEL A 

 

Denne multilaterale meldingen for rapportering av kjemiske stoffer omfatter 

 én eksporttransaksjon eller 

 flere eksporttransaksjoner som skal gjennomføres innenfor en bestemt tidsramme (Startdato: ......  Sluttdato:  ..... ). 

13.  Det listeførte stoffets navn 14.  Mengde og vekt 15.  KN-kode 

16.  Eksportstat 17.  Utførselssted 18.  Avgangsdato 

19.  Importstat 20. Innførselssted 21.  Forventet ankomstdato 

22.  Omlastingsrute (inkludert frisoner og endelig bestemmelsessted) 23.  Transportmiddel 

24.  Importør (navn, adresse, telefon og telefaks) 

25.  Import-/eksporttillatelsens nummer 

26.  Sluttmottaker (navn, adresse, telefon og telefaks) 

27.  Andre merknader 

 
DEL B 

 

28.  Eksportør, framstiller eller leverandør (navn, adresse, telefon og telefaks) 

29.  Mellommenn (navn, adresse, telefon og telefaks) 

30.  Transittselskaper (navn, adresse, telefon og telefaks) 

31.  Transportopplysninger (rutenr./fartøy o.l.) 
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Merknader 

1. Malens utforming er ikke bindende. 

2. Nummerrekkefølgen og teksten i malen er bindende. Feltene med tekst i fet skrift må fylles ut. 

3. Nærmere opplysninger om feltene: 

Feltet «Del A»: Angi om meldingen omfatter én eller flere eksporttransaksjoner. Dersom den omfatter flere transaksjoner, 

angis den planlagte tidsrammen. 

Felt 14 (mengde og vekt): Dersom meldingen omfatter flere eksporttransaksjoner, angis største mengde og vekt. 

Felt 18 (avgangsdato): Dersom meldingen omfatter flere eksporttransaksjoner, angis den siste anslåtte avgangsdatoen i dette 

feltet. 

4. Vern av personopplysninger 

Når Europakommisjonen behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets 

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger anvendelse. 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat behandler personopplysninger som forekommer i dette dokumentet, får 

nasjonale bestemmelser som gjennomfører direktiv 95/46/EF, anvendelse. 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å overvåke handelen med utgangsstoffer for narkotika i Unionen i 

samsvar med forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved forordning (EU) nr. 1258/2013, og mellom Unionen og tredjestater i 

samsvar med forordning (EF) nr. 111/2005, endret ved forordning (EU) nr. 1259/2013. 

Behandlingsansvarlig for behandling av opplysningene er vedkommende nasjonale myndighet som dette dokumentet er 

inngitt til. Listen over vedkommende myndigheter er offentliggjort på Kommisjonens nettsted: 

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

national_competent_authorities.pdf 

I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handel med 

utgangsstoffer for narkotika mellom Unionen og tredjestater og uten at det berører gjeldende bestemmelser om vern av 

personopplysninger i Unionen, og for det formål å kontrollere og overvåke visse stoffer som ofte brukes til ulovlig 

framstilling av narkotika og psykotrope stoffer, kan Kommisjonen og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

utveksle personopplysninger og informasjon i dette dokumentet med relevante myndigheter i tredjestater. 

Den registrerte har rett til å få innsyn i personopplysninger om vedkommende selv som vil bli behandlet, og eventuelt til å 

rette, slette eller blokkere personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 eller de nasjonale lovene som 

gjennomfører direktiv 95/46/EF. 

Alle anmodninger om å utøve retten til innsyn, retting, sletting eller blokkering skal inngis til og behandles av 

vedkommende myndigheter som dette dokumentet er inngitt til. 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er artikkel 33 i forordning (EF) nr. 111/2005 og artikkel 

13b i forordning (EF) nr. 273/2004. 

Personopplysningene i dette dokumentet skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålene som de ble 

samlet inn for. 

Ved eventuelle konflikter kan klager inngis til den relevante nasjonale personvernmyndigheten. Kontaktopplysninger til 

nasjonale personvernmyndigheter finnes på nettstedet til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for rettslige spørsmål 

(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1). 
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Dersom klagen gjelder Europakommisjonens behandling av personopplysninger, skal den inngis til EUs datatilsyn: 

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

 __________  


