Nr. 45/178

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
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2020/EØS/45/20

av 29. juni 2016
om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og rådsforordning
(EF) nr. 111/2005 med hensyn til oppføring av visse utgangsstoffer for narkotika på listen
over listeførte stoffer(*)

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 15,
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 30a, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Både vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 inneholder en liste over
listeførte stoffer som er underlagt en rekke harmoniserte kontroll- og overvåkingstiltak fastsatt i nevnte forordninger.

2)

De listeførte stoffene som er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i vedlegget til forordning (EF)
nr. 111/2005, er inndelt i kategorier som omfattes av forskjellige tiltak, med henblikk på å oppnå en rimelig balanse
mellom omfanget av trusselen som hvert bestemt stoff utgjør, og byrden for den lovlige handelen.

3)

De strengeste kontroll- og overvåkingstiltakene får anvendelse på listeførte stoffer i kategori 1. Markedsdeltakere og
brukere må ha en tillatelse for å kunne være i besittelse av disse stoffene og gjennomføre alle former for transaksjoner
der disse stoffene er involvert.

4)

Klorefedrin og klorpseudoefedrin kan konverteres direkte til metamfetamin med et høyt utbytte. Medlemsstatene har
vist at klorefedrin og klorpseudoefedrin siden 2013 flere ganger er blitt brukt i Unionen som utgangsstoffer for ulovlig
framstilling av metamfetamin (også kalt «crystal meth»). Utenfor Unionen er det også rapportert om flere tilfeller der
disse to stoffene er blitt brukt til framstilling av metamfetamin.

5)

Handel med og besittelse av klorefedrin og klorpseudoefedrin er for tiden ikke underlagt noen rettslige begrensninger,
og kontrollen med stoffene er begrenset til at markedsdeltakere i Unionen har en frivillig forpliktelse til å overvåke
handelen og rapportere om mistenkelige transaksjoner med disse stoffene.

6)

Det ble ikke funnet viktige lovlige bruksområder for klorefedrin og klorpseudoefedrin under samrådene med
medlemsstatene og representanter fra den kjemiske industrien. I 2013 og 2014 ble over tre tonn av disse stoffene
beslaglagt av vedkommende myndigheter i medlemsstatene for å hindre at de brukes til ulovlig framstilling av
metamfetamin.

7)

På grunn av den høye risikoen for avledning av klorefedrin og klorpseudoefedrin, og tatt i betraktning at det ikke vil ha
noen vesentlig innvirkning på den lovlige handelen dersom de listeføres, bør disse stoffene oppføres i kategori 1 i
vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 og i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005.

8)

Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 bør derfor endres.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 1.9.2016, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2018 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. 23.
(1) EUT L 47 av 18.2.2004, s. 1.
(2) EUT L 22 av 26.1.2005, s. 1.
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9)
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Forordning (EF) nr. 273/2004 og forordning (EF) nr. 111/2005 gjennomfører sammen visse bestemmelser i De forente
nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotropiske stoffer av 19. desember 1988( 1).
Ettersom det er en nær innholdsmessig forbindelse mellom nevnte forordninger, er det berettiget å vedta endringene i
form av én delegert rettsakt.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Endring av forordning (EF) nr. 273/2004
I tabellen for listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 tilføyes følgende rader:
«(1R,2S)-(-)-klorefedrin

29399900

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klorefedrin

29399900

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin

29399900

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-klorpseudoefedrin

29399900

771434-80-1»

Artikkel 2
Endring av forordning (EF) nr. 111/2005
I tabellen for listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegget til forordning (EF) nr. 111/2005 tilføyes følgende rader:
«(1R,2S)-(-)-klorefedrin

29399900

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klorefedrin

29399900

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-klorpseudoefedrin

29399900

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-klorpseudoefedrin

29399900

771434-80-1»

Artikkel 3
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 29. juni 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

(1) EFT L 326 av 24.11.1990, s. 56.

