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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 273/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
περί των προδρόµων ουσιών των ναρκωτικών
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (6). Για την
καλύτερη διασφάλιση της ταυτόχρονης εφαρµογής εναρµονισµένων κανόνων σε όλα τα κράτη µέλη, κρίνεται ότι ένας
κανονισµός αποτελεί πιο ενδεδειγµένο µέσο από την
ισχύουσα οδηγία.

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(4)

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
σηµαντικό η οδηγία 92/109/ΕΟΚ να µετατραπεί σε κανονισµό, δεδοµένου ότι κάθε τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας
και των παραρτηµάτων της θα είχε ως συνέπεια να προκαλέσει τη λήψη εθνικών µέτρων εφαρµογής σε 25 κράτη µέλη.

(5)

Η επιτροπή ναρκωτικών των Ηνωµένων Εθνών, µε αποφάσεις
που έλαβε κατά την 35η σύνοδό της το 1992, συµπεριέλαβε επιπλέον ουσίες στους πίνακες του παραρτήµατος της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών. Στον παρόντα κανονισµό
θα πρέπει να προβλεφθούν αντίστοιχες διατάξεις µε σκοπό
τον εντοπισµό τυχόν περιστατικών παράνοµης διοχέτευσης
πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών στην Κοινότητα και την
εξασφάλιση της εφαρµογής κοινών κανόνων παρακολούθησης στην κοινοτική αγορά.

(6)

Οι διατάξεις του άρθρου 12 της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών βασίζονται σε σύστηµα παρακολούθησης του εµπορίου των εν λόγω ουσιών. Το µεγαλύτερο µέρος του εµπορίου των ουσιών αυτών είναι απολύτως νόµιµο. Τα συνοδευτικά έγγραφα των αποστολών και η επισήµανση των ουσιών
αυτών θα πρέπει να είναι αρκούντως σαφή. Επιπλέον, ταυτόχρονα µε την παροχή των αναγκαίων µέσων δράσης στις
αρµόδιες αρχές, θα πρέπει να δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε
το πνεύµα της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών, µηχανισµοί
βασιζόµενοι στη στενή συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη συστηµάτων συλλογής
πληροφοριών.

(7)

Tα µέτρα που ισχύουν για το έλαιο σασσάφρου ερµηνεύονται σήµερα µε διαφορετικούς τρόπους στην Κοινότητα,
δεδοµένου ότι, σε ορισµένα κράτη µέλη, θεωρείται ως
µείγµα που περιέχει σαφρόλη, και κατά συνέπεια, ελέγχεται,
ενώ σε άλλα κράτη µέλη θεωρείται ως φυσικό προϊόν µη
ελεγχόµενο. Η προσθήκη στον ορισµό της «διαβαθµισµένης
ουσίας» µίας αναφοράς στα φυσικά προϊόντα θα επιλύσει
αυτή την ασυµφωνία και, εποµένως, θα επιτρέψει την εφαρµογή ελέγχων στο έλαιο σασσάφρου ο ορισµός θα πρέπει να
καλύπτει µόνο τα φυσικά προϊόντα από τα οποία µπορούν
εύκολα να εξαχθούν διαβαθµισµένες ουσίες.

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης εµπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, που συνοµολογήθηκε στη Βιέννη στις 19 ∆εκεµβρίου 1988, στο εξής
αποκαλούµενη «σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών», συνήφθη
από την Κοινότητα, µε την απόφαση 90/611/EΟΚ του Συµβουλίου (4).

(2)

Οι απαιτήσεις του άρθρου 12 της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών, όσον αφορά το εµπόριο προδρόµων ουσιών (δηλαδή
ουσιών που χρησιµοποιούνται συχνά στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών) εφαρµόζονται,
όσον αφορά το εµπόριο µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων
χωρών, µε βάση τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90 του
Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1990, για τη θέσπιση
µέτρων για την πρόληψη της διοχέτευσης ορισµένων ουσιών
στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών (5).

(3)

Το άρθρο 12 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών προβλέπει
τη θέσπιση κατάλληλων µέτρων για την παρακολούθηση της
παρασκευής και διανοµής προδρόµων ουσιών. Τούτο προϋποθέτει τη λήψη µέτρων για το εµπόριο προδρόµων ουσιών
µεταξύ κρατών µελών. Τέτοια µέτρα θεσπίσθηκαν µε την
οδηγία 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης ∆εκεµβρίου
1992, σχετικά µε την παρασκευή και τη διάθεση στην αγορά
ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη

(1) ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 160.
(2) ΕΕ C 95 της 23.4.2003, σ. 6.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ C 277 Ε της 18.11.2003, σ.
31) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου
2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 326 της 24.11.1990, σ. 56.
(5) ΕΕ L 357 της 20.12.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1232/2002 της Επιτροπής (ΕΕ
L 180 της 10.7.2002, σ. 5).

(6) ΕΕ L 370 της 19.12.1992, σ. 76· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003. σ. 1).

L 47/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(8)

Οι ουσίες που χρησιµοποιούνται συνήθως στην παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών θα πρέπει να
απαριθµούνται σε παράρτηµα.

(9)

Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η παρασκευή ή η χρήση
ορισµένων διαβαθµισµένων ουσιών που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα Ι, προϋποθέτει την κατοχή άδειας. Επιπλέον, η
προµήθεια τέτοιων ουσιών θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο
εφόσον τα άτοµα στα οποία πρόκειται να παραδοθούν οι εν
λόγω ουσίες είναι κάτοχοι άδειας ή έχουν υπογράψει
δήλωση πελάτη. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, θα πρέπει να καθορισθούν οι αναλυτικοί κανόνες για τη δήλωση πελάτη.

(10)

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να ενθαρρυνθούν
οι επιχειρήσεις να κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές τις
ύποπτες συναλλαγές που αφορούν τις διαβαθµισµένες
ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.

(11)

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται
ο καλύτερος έλεγχος του ενδοκοινοτικού εµπορίου των διαβαθµισµένων ουσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι.

(12)

Όλες οι συναλλαγές που οδηγούν στη διάθεση στην αγορά
διαβαθµισµένων ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος Ι, θα πρέπει να τεκµηριώνονται δεόντως. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιούν στις αρµόδιες αρχές
τυχόν ύποπτες συναλλαγές που αφορούν τις ουσίες που
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι. Ωστόσο, θα πρέπει να
ισχύουν εξαιρέσεις για τις συναλλαγές που αφορούν τις
ουσίες της κατηγορίας 2 του παραρτήµατος Ι, εφόσον οι
ποσότητες που αφορούν οι εν λόγω συναλλαγές δεν υπερβαίνουν εκείνες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.

(13)

Σηµαντικός αριθµός άλλων ουσιών, πολλές από τις οποίες
αποτελούν αντικείµενο νόµιµου εµπορίου σε µεγάλες
ποσότητες, έχουν αναγνωρισθεί ως πρόδροµες ουσίες που
χρησιµοποιούνται στην παράνοµη παρασκευή συνθετικών
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Η υπαγωγή των εν
λόγω ουσιών στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους µε εκείνους
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, θα αποτελούσε
περιττό εµπόδιο στις συναλλαγές, αφού θα συνεπαγόταν την
έκδοση αδειών λειτουργίας και την υποβολή εγγράφων για
τις συναλλαγές. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµη η καθιέρωση
ενός ελαστικότερου µηχανισµού σε κοινοτικό επίπεδο, µέσω
του οποίου θα κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών παρόµοιες συναλλαγές.

(14)

Στο πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των
ναρκωτικών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Σάντα Μαρία ντα Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου 2000,
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προβλέπεται η εισαγωγή διαδικασίας συνεργασίας. Για τη
στήριξη αυτής της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών
των κρατών µελών και της χηµικής βιοµηχανίας, ιδίως όσον
αφορά τις ουσίες οι οποίες, παρόλο που δεν αναφέρονται
στον παρόντα κανονισµό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την παράνοµη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών, θα πρέπει να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραµµές ώστε να βοηθηθεί η χηµική βιοµηχανία.
(15)

Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη θεσπίζουν
κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που εφαρµόζονται για την
παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. ∆εδοµένου ότι το εµπόριο πρόδροµων ουσιών των ναρκωτικών
µπορεί να οδηγήσει στην παράνοµη παρασκευή συνθετικών
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τις πλέον αποτρεπτικές κυρώσεις που διαθέτει η εθνική τους νοµοθεσία.

(16)

Tα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(17)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή
η εναρµονισµένη παρακολούθηση της εµπορίας πρόδροµων
ουσιών και η αποφυγή της διοχέτευσής του στην παράνοµη
παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη
και µπορούν, συνεπώς, λόγω του διεθνούς και µεταβαλλόµενου χαρακτήρα του εµπορίου αυτού, να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει
µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο
παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη αυτών των στόχων.

(18)

Η οδηγία 92/109/EΟΚ, οι οδηγίες της Επιτροπής 93/46/
EΟΚ (2), 2001/8/EΚ (3) και 2003/101/ΕΚ (4) και οι κανονισµοί της Επιτροπής (EΚ) αριθ. 1485/96 (5) και (EΚ) αριθ.
1533/2000 (6) θα πρέπει να καταργηθούν,

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) Οδηγία 93/46/EΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1993, για την
αντικατάσταση και τροποποίηση των παραρτηµάτων της οδηγίας 92/
109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παρασκευή και την εµπορία
ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 134).
(3) Οδηγία 2001/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2001, για
αντικατάσταση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών
που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 39 της 9.2.2001, σ. 31).
(4) Οδηγία 2003/101/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεµβρίου 2003, για
την τροποποίηση της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την παρασκευή και την εµπορία ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται
για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L
286 της 4.11.2003, σ. 14).
5
( ) Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1485/96 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου
1996, περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας
92/109/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τις δηλώσεις του πελάτη σχετικά µε
τη συγκεκριµένη χρήση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την
παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (ΕΕ L 188
της 27.7.1996, σ. 28)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1533/2000 (ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 75).
6
( ) Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1533/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, που τροποποιεί τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1485/96 περί καθορισµού λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας 92/109/ΕΟΚ του
Συµβουλίου για τις δηλώσεις του πελάτη σχετικά µε τη συγκεκριµένη
χρήση ορισµένων ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και στόχοι
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει εναρµονισµένα µέτρα για τον ενδοκοινοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση ορισµένων ουσιών που
χρησιµοποιούνται συχνά για την παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών
ή ψυχοτρόπων ουσιών µε σκοπό την πρόληψη της διοχέτευσης των
εν λόγω ουσιών.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «διαβαθµισµένες ουσίες»: οι ουσίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι, συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων και των
φυσικών προϊόντων που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Από την
κατηγορία αυτή εξαιρούνται τα φάρµακα, όπως ορίζονται στην
οδηγία 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (1),
τα φαρµακευτικά παρασκευάσµατα, τα µείγµατα, τα φυσικά
προϊόντα και άλλα παρασκευάσµατα που περιέχουν διαβαθµισµένες ουσίες συνδυασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε οι ουσίες
αυτές να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα ή να εξαχθούν µε εύχρηστα ή οικονοµικά πρόσφορα µέσα·
β) «µη διαβαθµισµένες ουσίες»: οι ουσίες που αν και δεν απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, αναγνωρίζεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων
ουσιών·
γ) «διάθεση στην αγορά»: κάθε είδους προµήθεια, έναντι αµοιβής
ή δωρεάν, διαβαθµισµένων ουσιών στην Κοινότητα· ή η αποθήκευση, παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία, διανοµή ή
µεσιτεία των εν λόγω ουσιών µε σκοπό τη διάθεσή τους στην
Κοινότητα·
δ) «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διάθεση διαβαθµισµένων ουσιών στην αγορά·
ε) «διεθνής επιτροπή ελέγχου ναρκωτικών»: το όργανο που έχει
συσταθεί µε την ενιαία σύµβαση για τα ναρκωτικά του 1961,
όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1972·
στ) «ειδική άδεια»: η άδεια που χορηγείται σε συγκεκριµένο τύπο
επιχείρησης·
ζ) «ειδική καταχώριση»: η καταχώριση που γίνεται για συγκεκριµένο τύπο επιχείρησης.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά διαβαθµισµένων
ουσιών
1.
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να διαθέσουν στην αγορά διαβαθµισµένες ουσίες υπαγόµενες στις κατηγορίες 1 και 2 του
παραρτήµατος Ι, πρέπει να διορίζουν υπάλληλο υπεύθυνο για το
εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών, να κοινοποιούν στις αρµόδιες
(1) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/63/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 159 της
27.6.2003, σ. 46).
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αρχές το όνοµα και τα λοιπά στοιχεία του υπαλλήλου αυτού και να
κοινοποιούν στις αρχές αυτές αµέσως κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των πληροφοριών αυτών. Ο υπάλληλος µεριµνά ώστε το
εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών που διεξάγει η επιχείρηση να γίνεται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Ο υπάλληλος εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση και να λαµβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις προκειµένου να εκτελεί τα καθήκοντα που περιγράφονται ανωτέρω.

2. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν άδεια που χορηγείται
από τις αρµόδιες αρχές προτού να έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν ή να διαθέτουν στην αγορά διαβαθµισµένες ουσίες που
υπάγονται στην κατηγορία 1 του παραρτήµατος Ι. Οι αρµόδιες
αρχές µπορούν να χορηγούν ειδικές άδειες στα φαρµακεία, κτηνιατρεία, σε ορισµένους τύπους δηµοσίων υπηρεσιών ή στις ένοπλες
δυνάµεις. Οι εν λόγω ειδικές άδειες ισχύουν µόνο για τη χρήση των
πρόδροµων ουσιών στο πλαίσιο των επισήµων καθηκόντων των
οικείων επιχειρήσεων.

3. Κάθε επιχείρηση που διαθέτει την άδεια που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 προµηθεύει διαβαθµισµένες ουσίες της κατηγορίας 1
του παραρτήµατος Ι µόνο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν την εν λόγω άδεια και έχουν υπογράψει δήλωση πελάτη κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

4. Οι αρµόδιες αρχές, κατά την εξέταση της δυνατότητας
χορήγησης άδειας λαµβάνουν ιδίως υπόψη την ικανότητα και την
ακεραιότητα του αιτούντος. Η άδεια δεν πρέπει να χορηγείται εάν
υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που θέτουν σε αµφισβήτηση την καταλληλότητα και την αξιοπιστία του αιτούντος ή του υπαλλήλου που
είναι υπεύθυνος για το εµπόριο διαβαθµισµένων ουσιών. Η άδεια
δύναται να αναστέλλεται ή να ανακαλείται από τις αρµόδιες αρχές
οσάκις ευλόγως πιστεύεται ότι ο κάτοχος της άδειας δεν είναι
πλέον αξιόπιστος και ικανός να κατέχει άδεια και ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, οι αρµόδιες αρχές µπορούν είτε να περιορίζουν την περίοδο ισχύος της αδείας σε τρία έτη
κατ' ανώτατο όριο ή να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να καταδεικνύουν κατά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των τριών ετών ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
χορηγήθηκε η άδεια. Στην άδεια αναφέρεται η πράξη ή οι πράξεις
για τις οποίες ισχύει, καθώς και οι ουσίες τις οποίες αφορά. Οι
ειδικές άδειες κατά την έννοια της παραγράφου 2, χορηγούνται
κατ' αρχήν επ'αόριστον αλλά οι αρµόδιες αρχές δύνανται να τις
αναστέλλουν ή να τις ανακαλούν υπό τους όρους της παραγράφου
4 τρίτη πρόταση.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διάθεσης στην αγορά διαβαθµισµένων
ουσιών που υπάγονται στην κατηγορία 2 του παραρτήµατος Ι,
πρέπει να δηλώνουν προς καταχώριση αµελλητί, στις αρµόδιες
αρχές, και να τις επικαιροποιούν τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων
στις οποίες παρασκευάζουν ή από τις οποίες εµπορεύονται τις εν
λόγω ουσίες, πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα φαρµακεία,
κτηνιατρεία, ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων αρχών ή οι ένοπλες
δυνάµεις δύνανται να υπόκεινται σε ειδική καταχώριση. Οι εν λόγω
καταχωρίσεις θεωρείται ότι ισχύουν µόνο για τη χρήση των πρόδροµων ουσιών στο πλαίσιο των επισήµων καθηκόντων των οικείων
φορέων.
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7.
Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να ζητούν από τις επιχειρήσεις
να καταβάλλουν τέλος για την αίτηση έκδοσης αδείας ή την αίτηση
καταχώρισης αδείας. Τα τέλη αυτά εισπράττονται κατά τρόπο που
να µη δηµιουργεί διακρίσεις και δεν υπερβαίνουν το κόστος
εξέτασης της αίτησης.

2. Τα εµπορικά έγγραφα, όπως τιµολόγια, φορτωτικές, διοικητικά έγγραφα, έγγραφα µεταφοράς και άλλα έγγραφα αποστολής,
πρέπει να περιλαµβάνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να προσδιορίζονται µε βεβαιότητα τα εξής:

Άρθρο 4

β) η ποσότητα και το βάρος της διαβαθµισµένης ουσίας και, εφόσον αυτή συνίσταται σε µείγµα ή φυσικό προϊόν, η ποσότητα
και το βάρος του µείγµατος ή του φυσικού προϊόντος, καθώς
και η ποσότητα και το βάρος ή το ποσοστό κατά βάρος της
ουσίας ή των ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος Ι, οι οποίες περιέχονται στο µείγµα·

∆ήλωση πελάτη
1.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 6 και 14, κάθε επιχείρηση
εγκατεστηµένη στην Κοινότητα που προµηθεύει πελάτη µε διαβαθµισµένη ουσία των κατηγοριών 1 ή 2 του παραρτήµατος Ι, λαµβάνει από τον πελάτη δήλωση στην οποία να αναγράφεται(-ονται) η
(οι) συγκεκριµένη(-ες) χρήση(-εις) των διαβαθµισµένων ουσιών.
Απαιτείται χωριστή δήλωση για κάθε διαβαθµισµένη ουσία. Η
δήλωση αυτή ανταποκρίνεται στο υπόδειγµα του σηµείου 1 του
παραρτήµατος ΙΙΙ. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η δήλωση
γίνεται σε ενεπίγραφο χάρτη.
2.
Εναλλακτικά προς την προαναφερόµενη δήλωση µεµονωµένης
συναλλαγής, η επιχείρηση που προµηθεύει τακτικά ένα πελάτη µε
διαβαθµισµένη ουσία που περιλαµβάνεται στην κατηγορία 2 του
παραρτήµατος Ι, µπορεί να αποδέχεται µία και µόνη δήλωση για
περισσότερες συναλλαγές µε αντικείµενο την εν λόγω διαβαθµισµένη ουσία, πραγµατοποιούµενες κατά τη διάρκεια χρονικής
περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον η επιχείρηση
βεβαιώνεται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο πελάτης έχει προµηθευθεί από την επιχείρηση την εν λόγω
ουσία τουλάχιστον τρεις φορές κατά τους προηγούµενους
δώδεκα µήνες·

α) η ονοµασία της διαβαθµισµένης ουσίας, των κατηγοριών 1 και
2 του παραρτήµατος Ι·

γ) το όνοµα και η διεύθυνση του προµηθευτή, του διανοµέα και
του παραλήπτη και, ει δυνατόν, των λοιπών επιχειρήσεων που
συµµετέχουν άµεσα στη συναλλαγή, κατά τα αναφερόµενα στο
άρθρο 2 στοιχεία γ) και δ).
3. Στα έγγραφα πρέπει επιπλέον να περιέχεται δήλωση πελάτη,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.
4. Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τα λεπτοµερή αρχεία για τις
δραστηριότητές τους, στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την
τήρηση των υποχρεώσεών τους δυνάµει της παραγράφου 1.
5. Tα έγγραφα και τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, πρέπει να φυλάσσονται, για περίοδο τριών τουλάχιστον ετών από το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο
πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο
1, και να είναι αµέσως διαθέσιµα για έλεγχο εκ µέρους των αρµόδιων αρχών, κατόπιν αιτήσεως.

β) η επιχείρηση δεν έχει λόγους να υποθέτει ότι η ουσία προορίζεται για παράνοµη χρήση·

6. Τα έγγραφα µπορούν να φυλάσσονται επίσης υπό τη µορφή
αντιγράφων ή υποθέµατος εικόνων ή άλλης βάσης δεδοµένων.
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα αποθηκευόµενα δεδοµένα:

γ) οι παραγγελθείσες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τη συνήθη
κατανάλωση του συγκεκριµένου πελάτη.

α) αντιστοιχούν µε τα έγγραφα σε εµφάνιση και περιεχόµενο κατά
την ανάγνωσή τους, και

Η δήλωση αυτή ανταποκρίνεται στο υπόδειγµα του σηµείου 2 του
παραρτήµατος ΙΙΙ. Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η δήλωση
γίνεται σε ενεπίγραφο χάρτη.
3.
Κάθε επιχείρηση που προµηθεύει διαβαθµισµένες ουσίες της
κατηγορίας 1 του παραρτήµατος Ι θέτει τη σφραγίδα της και χρονοσήµαντρο επί αντιγράφου της δήλωσης πελάτη, ώστε να πιστοποιείται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. Το εν
λόγω αντίγραφο πρέπει να συνοδεύει πάντα τις ουσίες της κατηγορίας 1 κατά τη διακίνησή τους εντός της Κοινότητας και πρέπει να
παρουσιάζεται στις αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο του
περιεχοµένου των οχηµάτων που τις µεταφέρουν, κατόπιν αιτήσεως.

β) είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα, µπορούν να αναγνωσθούν
αµελλητί και να αναλυθούν ηλεκτρονικά για τη διάρκεια της
περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
Άρθρο 6
Eξαιρέσεις
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 5 δεν
ισχύουν για τις συναλλαγές που αφορούν διαβαθµισµένες ουσίες
της κατηγορίας 2 του παραρτήµατος Ι, εφόσον οι οικείες ποσότητες δεν υπερβαίνουν εκείνες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ για
περίοδο ενός έτους.

Άρθρο 5
Έγγραφα
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι όλες οι συναλλαγές που οδηγούν στη διάθεση στην αγορά
διαβαθµισµένων ουσιών των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος
Ι, συνοδεύονται από κατάλληλα έγγραφα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5. Η εν λόγω υποχρέωση δεν εφαρµόζεται σε όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ειδικές άδειες ή υπόκεινται σε ειδική καταχώριση δυνάµει του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 6, αντιστοίχως.

Άρθρο 7
Επισήµανση
Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι τοποθετούνται ετικέτες στις διαβαθµισµένες ουσίες των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήµατος Ι
πριν από την προµήθειά τους. Στις εν λόγω ετικέτες πρέπει να
αναγράφονται οι ονοµασίες των ουσιών, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι. Οι επιχειρήσεις µπορούν επιπλέον να τοποθετούν τις συνήθεις ετικέτες τους.
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Άρθρο 8

Άρθρο 11

Κοινοποίηση στις αρµόδιες αρχές

Συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής

1.
Οι επιχειρήσεις κοινοποιούν αµέσως στις αρµόδιες αρχές
οποιαδήποτε περιστατικά, όπως ασυνήθεις παραγγελίες ή συναλλαγές µε αντικείµενο διαβαθµισµένες ουσίες, από τα οποία διαφαίνεται ότι οι ουσίες αυτές που προορίζονται να διατεθούν στην
αγορά ενδέχεται να διοχετευθούν στην παράνοµη παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών.
2.
Οι επιχειρήσεις παρέχουν στις αρµόδιες αρχές συνοπτικές
πληροφορίες όσον αφορά τις συναλλαγές τους µε αντικείµενο διαβαθµισµένες ουσίες, όπως ορίζεται στα µέτρα εφαρµογής που
θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14.
Άρθρο 9
Κατευθυντήριες γραµµές
1.
Για να διευκολυνθεί η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων
αρχών, των επιχειρήσεων και της χηµικής βιοµηχανίας, ιδίως όσον
αφορά µη διαβαθµισµένες ουσίες, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, καταρτίζει και ενηµερώνει
κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να βοηθηθεί η χηµική βιοµηχανία.
2.
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Οι κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν κυρίως:

α) πληροφορίες για τον τρόπο αναγνώρισης και κοινοποίησης
ύποπτων συναλλαγών·
β) κατάλογο, που ενηµερώνεται τακτικά, των µη διαβαθµισµένων
ουσιών ώστε η βιοµηχανία να είναι σε θέση να παρακολουθεί σε
εκούσια βάση το εµπόριο των ουσιών αυτών·
γ) άλλες πληροφορίες που ενδεχοµένως κρίνονται χρήσιµες.
3.
Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι κατευθυντήριες
γραµµές και ο κατάλογος των µη διαβαθµισµένων ουσιών διανέµονται τακτικά κατά τον τρόπο που θεωρούν ενδεδειγµένο οι αρµόδιες
αρχές σύµφωνα µε τους στόχους των κατευθυντήριων γραµµών.
Άρθρο 10
Εξουσίες και υποχρεώσεις των αρµόδιων αρχών
1.
Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των άρθρων 3 έως
8, κάθε κράτος µέλος θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου οι
αρµόδιες αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα ελέγχου
και εποπτείας, και ιδίως:
α) να συλλέγουν πληροφορίες για οποιαδήποτε παραγγελία διαβαθµισµένων ουσιών ή πράξη που αφορά διαβαθµισµένες
ουσίες·
β) να έχουν πρόσβαση στους επαγγελµατικούς χώρους των επιχειρήσεων για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για παρατυπίες·

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει την αρµόδια αρχή ή αρχές που
είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
2. Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού
και µε την επιφύλαξη του άρθρου 15, εφαρµόζονται, τηρουµένων
των αναλογιών, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 515/97
του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας
συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και
της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη
διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών
ρυθµίσεων (1), και ιδίως οι διατάξεις περί του εµπιστευτικού
χαρακτήρα των πληροφοριών. Η αρµόδια αρχή ή αρχές που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενεργούν ως αρµόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 515/97.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
κανονισµού και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη
διασφάλιση της εφαρµογής τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 13
Ανακοινώσεις των κρατών µελών
1. Προκειµένου να καταστεί δυνατή οιαδήποτε αναγκαία αναπροσαρµογή των διατάξεων για την παρακολούθηση του εµπορίου
διαβαθµισµένων ουσιών και µη διαβαθµισµένων ουσιών, οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών ανακοινώνουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή
κάθε πληροφορία σχετική µε την εφαρµογή των µέτρων παρακολούθησης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, ιδίως όσον
αφορά τις ουσίες που χρησιµοποιούνται συχνά για την παράνοµη
παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και τις µεθόδους παράνοµης διοχέτευσης και παρασκευής.
2. Η Επιτροπή υποβάλλει στη διεθνή επιτροπή ελέγχου ναρκωτικών, περίληψη των ανακοινώσεων που διενεργούνται δυνάµει της
παραγράφου 1, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 12 της
σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών και µετά από διαβούλευση µε τα
κράτη µέλη.
Άρθρο 14
Εφαρµογή
Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 θεσπίζονται, οσάκις απαιτείται, τα ακόλουθα µέτρα για την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού:
α) καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων για τη χορήγηση
της άδειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 και των λεπτοµερειών που αφορούν την άδεια·

γ) να κατακρατούν, ενδεχοµένως, τις αποστολές που δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό.

β) καθορισµός, εφόσον είναι απαραίτητο, των όρων που ισχύουν
για τα έγγραφα και την επισήµανση µειγµάτων και παρασκευασµάτων που περιέχουν τις ουσίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα Ι, όπως προβλέπεται στα άρθρα 5 έως 7·

2.
Οι αρµόδιες αρχές σέβονται τον εµπιστευτικό χαρακτήρα των
επαγγελµατικών πληροφοριών.

(1) ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
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γ) κάθε τροποποίηση του παραρτήµατος Ι η οποία καθίσταται
αναγκαία λόγω τροποποιήσεων των πινάκων του παραρτήµατος
της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών·

18.2.2004

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στα λοιπά κράτη
µέλη και αξιολογεί την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού τρία
έτη µετά την έναρξη ισχύος του.

δ) τροποποιήσεις των κατωφλίων που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ·
ε) ο καθορισµός των όρων και των απαιτήσεων όσον αφορά τις
δηλώσεις πελάτη που αναφέρονται στο άρθρο 4, καθώς και οι
λεπτοµερείς κανόνες που αφορούν τη χρήση τους. Περιλαµβάνονται κανόνες, ενδεχοµένως, ως προς τον τρόπο διάθεσης των
δηλώσεων πελάτη µε ηλεκτρονική µορφή·
στ) λοιπά απαραίτητα µέτρα για την αποτελεσµατική εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 15
Σύσταση επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συνιστάται
βάσει του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3677/90.
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
Άρθρο 16
Ενηµέρωση για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα µέτρα που λαµβάνουν κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, και ιδίως για τα
µέτρα που λαµβάνουν δυνάµει των άρθρων 10 και 12. Κοινοποιούν
επίσης στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 17
Κατάργηση
1. Η οδηγία 92/109/EΟΚ του Συµβουλίου, οι οδηγίες της Επιτροπής 93/46/ΕΟΚ, 2001/8/EΚ και 2003/101/ΕΚ και οι κανονισµοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1485/96 και (EΚ) αριθ. 1533/2000
καταργούνται.
2. Οι παραποµπές στις καταργηθείσες οδηγίες ή κανονισµούς
νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό.
3. ∆εν επηρεάζεται η εγκυρότητα των µητρώων που έχουν
δηµιουργηθεί, των αδειών που έχουν χορηγηθεί και των δηλώσεων
πελάτη που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις καταργούµενες οδηγίες
ή κανονισµούς.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 18 Αυγούστου 2005,
εκτός των άρθρων 9, 14 και 15, τα οποία τίθενται σε ισχύ την
ηµέρα της δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να καταστεί
δυνατή η θέσπιση των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
Τα εν λόγω µέτρα τίθενται σε ισχύ το νωρίτερο στις 18 Αυγούστου
2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. McDOWELL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ιαβαθµισµένες ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α)
ΚATΗΓΟΡΙΑ 1
Ουσία

Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Κωδικός ΣΟ (1)

Αριθ. CAS (2)

1-φαινυλο-2-προπανόνη

Φαινυλακετόνη

2914 31 00

103-79-7

Ακετυλανθρανιλικό οξύ

2-ακεταµιδοβενζοϊκό οξύ

2924 23 00

89-52-1

2932 91 00

120-58-1

2932 92 00

4676-39-5

Πιπερονάλη

2932 93 00

120-57-0

Σαφρόλη

2932 94 00

94-59-7

Εφεδρίνη

2939 41 00

299-42-3

Ψευδοεφεδρίνη

2939 42 00

90-82-4

Ισοσαφρόλη (cis + trans)
3,4-µεθυλενοδιοξυφαινυλοπροπαν-2-όνη

1-(1,3-βενζοδιοξολ-5-υλο)προπαν-2-όνη

Νορεφεδρίνη

ex 2939 49 00

Εργοµετρίνη

2939 61 00

60-79-7

Εργοταµίνη

2939 62 00

113-15-5

Λυσεργικό οξύ

2939 63 00

82-58-6

14838-15-4

Οι στερεοϊσοµερικές µορφές των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών δεν πρέπει να είναι καθίνη (3) όταν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες µορφές.
Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή και δεν είναι
άλατα καθίνης.
(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.
(2) Ο αριθµός CAS είναι ο «αριθµός καταχώρισης της Υπηρεσίας Chemical Abstract», που είναι ένας ενιαίος αναγνωριστικός αριθµός ειδικός για
κάθε ουσία και τη δοµή της. Ο αριθµός CAS είναι ειδικός για κάθε ισοµερές και για κάθε άλας κάθε ισοµερούς, εξυπακουοµένου ότι οι
αριθµοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθµούµενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόµενους.
(3) Ονοµάζεται επίσης (+)-νορψευδοεφεδρίνη, κωδικός ΣΟ 2939 43 00, αριθ. CAS 492-39-7.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Ουσία

Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Κωδικός ΣΟ (1)

Αριθ. CAS (2)

Οξικός ανυδρίτης

2915 24 00

108-24-7

Φαινυλοξικό οξύ

2916 34 00

103-82-2

Ανθρανιλικό οξύ

2922 43 00

118-92-3

Πιπεριδίνη

2933 32 00

110-89-4

Υπερµαγγανικό κάλιο

2841 61 00

7722-64-7

Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή.
(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.
(2) Ο αριθµός CAS είναι ο «αριθµός καταχώρισης της Υπηρεσίας Chemical Abstracts», που είναι ένας ενιαίος αναγνωριστικός αριθµός ειδικός
για κάθε ουσία και τη δοµή της. Ο αριθµός CAS είναι ειδικός για κάθε ισοµερές και για κάθε άλας κάθε ισοµερούς, εξυπακουοµένου ότι οι
αριθµοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθµούµενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόµενους.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
Χαρακτηρισµός ΣΟ
(εάν διαφέρει)

Ουσία

Υδροχλωρικό οξύ

Χλωριούχο υδρογόνο

Κωδικός ΣΟ (1)

Αριθ. CAS (2)

2806 10 00

7647-01-0

Θειϊκό οξύ

2807 00 10

7664-93-9

Τολουόλιο

2902 30 00

108-88-3

2909 11 00

60-29-7

2914 11 00

67-64-1

2914 12 00

78-93-3

Αιθυλαιθέρας

∆ιαιθυλικός αιθέρας

Ακετόνη
Μεθυλαιθυλκετόνη

Βουτανόνη

Τα άλατα των απαριθµούµενων στην εν λόγω κατηγορία ουσιών οσάκις η ύπαρξη των εν λόγω αλάτων είναι δυνατή και δεν είναι
άλατα υδροχλωρικού οξέος και θειϊκού οξέος.
(1) ΕΕ L 290 της 28.10.2002, σ. 1.
(2) Ο αριθµός CAS είναι ο «αριθµός καταχώρισης της Υπηρεσίας Chemical Abstracts», που είναι ένας ενιαίος αναγνωριστικός αριθµός ειδικός
για κάθε ουσία και τη δοµή της. Ο αριθµός CAS είναι ειδικός για κάθε ισοµερές και για κάθε άλας κάθε ισοµερούς, εξυπακουοµένου ότι οι
αριθµοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθµούµενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόµενους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ουσία

Οξικός ανυδρίτης
Υπερµαγγανικό κάλιο

Κατώφλιο

100 l
100 kg

Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά του

1 kg

Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του

1 kg

Πιπεριδίνη και τα άλατά της

0,5 kg
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
1. Υπόδειγµα δήλωσης µεµονωµένων συναλλαγών (κατηγορία 1 ή 2)
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2. Υπόδειγµα δήλωσης πολλαπλών συναλλαγών (κατηγορία 2)
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