L 330/30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2013 12 10

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013
2013 m. lapkričio 20 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių
ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos
taisykles
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(5)

šiuo reglamentu aiškiau apibrėžiama į oficialų sąrašą
įtraukta medžiaga: terminas „vaistinis preparatas“, kuris
paimtas iš 1988 m. gruodžio 19 d. Vienoje priimtos
Jungtinių Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta
narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (toliau –
Jungtinių Tautų konvencija), yra išbraukiamas, nes jį jau
apima atitinkamas Sąjungos teisės aktuose vartojamas
terminas „vaistai“. Be to, terminas „kiti preparatai“ išbrau
kiamas, nes jis dubliuoja toje apibrėžtyje jau pavartotą
terminą „mišiniai“;

(6)

turėtų būti nustatytos taisyklės dėl operacijos vykdytojo
registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba
panaikinimo, kad jos atitiktų dabartines taisykles dėl
licencijos galiojimo sustabdymo arba panaikinimo;

(7)

vaistai ir veterinariniai vaistai (toliau – vaistai), kurių
sudėtyje yra efedrino ar pseudoefedrino, turėtų būti kont
roliuojami netrukdant teisėtai jų prekybai. Tuo tikslu
Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedas, kuriame išvardyti
vaistai, kurių sudėtyje yra tam tikrų į oficialų sąrašą
įtrauktų medžiagų, turėtų būti papildytas nauja kategorija
(4 kategorija);

(8)

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais
šiuo reglamentu, priedo 4 kategorijoje išvardytų vaistų
eksporto atveju Sąjungos kompetentingos valdžios
institucijos paskirties valstybės kompetentingoms
valdžios institucijoms turėtų nusiųsti išankstinį eksporto
leidimą ir išankstinį pranešimą apie eksportą;

(9)

valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms
turėtų būti suteikti įgaliojimai sulaikyti arba konfiskuoti
tuos vaistus, kai jie eksportuojami, importuojami ar gabe
nami tranzitu, jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad jie
skirti neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų
gamybai;

(10)

siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas greičiau
reaguoti į naujas neteisėto narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo tendencijas,
turėtų būti patikslinta, kokių veiksmų galima imtis, kai
kyla įtarimų, kad sandoriai susiję su į oficialų sąrašą
neįtrauktomis medžiagomis. Tuo tikslu valstybės narės
turėtų galėti savo kompetentingoms valdžios instituci
joms suteikti įgaliojimus gauti informacijos apie bet
kokius užsakymus ar operacijas, susijusias su į oficialų
sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, ar patekti į patalpas
siekiant gauti įrodymų apie įtartinus sandorius, susijusius
su tokiomis medžiagomis. Be to, kompetentingos
valdžios institucijos turėtų užkirsti kelią į oficialų sąrašą

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
207 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus naciona
liniams parlamentams,
laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),
kadangi:
(1)

2010 m. sausio 7 d., remdamasi Tarybos reglamento (EB)
Nr. 111/2005 (2) 32 straipsniu, Komisija priėmė ataskaitą
dėl Bendrijos teisės aktų dėl prekybos narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) stebė
senos ir kontrolės įgyvendinimo ir veikimo;

(2)

dabartinėje Sąjungos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės sistemoje
prekyba vaistais nekontroliuojama, kadangi jiems šiuo
metu netaikoma į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų
apibrėžtis;

(3)

(4)

ataskaitoje Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad vaistai,
kurių sudėtyje yra efedrino ir pseudoefedrino, naudojami
neteisėtai narkotinių medžiagų gamybai už Sąjungos ribų,
kaip tarptautiniu lygiu kontroliuojamų efedrino ir pseu
doefedrino pakaitalai. Todėl Komisija rekomendavo
sugriežtinti tarptautinės prekybos vaistais, kurių sudėtyje
yra efedrino ar pseudoefedrino, eksportuojamais iš
Sąjungos muitų teritorijos ar gabenamais per ją, kontrolę,
kad būtų užkirstas kelias jų panaudojimui neteisėtai
narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai;
Taryba savo 2010 m. gegužės 25 d. išvadose dėl narko
tinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius)
reglamentuojančių ES teisės aktų veikimo ir įgyvendi
nimo paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės
aktų pakeitimo, kruopščiai įvertinus jų galimą poveikį
valstybių narių institucijoms ir ūkinės veiklos vykdyto
jams;

(1) 2013 m. spalio 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendi
mas.
(2) 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,
nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmta
kais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos
taisykles (OL L 22, 2005 1 26, p. 1).
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neįtrauktoms medžiagoms patekti į Sąjungos muitų teri
toriją arba būti iš jos išgabentoms tais atvejais, kai galima
įrodyti, kad tokios medžiagos bus panaudotos neteisėtai
narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai. Tokios į
oficialų sąrašą neįtrauktos medžiagos turėtų būti
laikomos medžiagomis, kurias siūloma įtraukti į
medžiagų, neįtrauktų į oficialų sąrašą, savanoriškos stebė
senos sąrašą;

(11)

valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, pasi
telkdamos Europos narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) duomenų bazę (toliau
– Europos duomenų bazė), įsteigtą pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 (1),
turėtų tarpusavyje ir su Komisija keistis informacija apie
konfiskavimo atvejus ir sulaikytas siuntas, kad būtų page
rintas bendras informacijos apie prekybą narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), įskai
tant vaistus, lygis. Europos duomenų bazė turėtų būti
naudojama tam, kad valstybėms narėms būtų paprasčiau
pranešti apie konfiskuotas ir sulaikytas siuntas. Ji taip pat
turėtų būti naudojama kaip Europos licencijuotų ar
registruotų operacijų vykdytojų registras, kuris padės
tikrinti jų sandorių, susijusių su į oficialų sąrašą įtrauk
tomis medžiagomis, teisėtumą, ir turėtų padėti operacijų
vykdytojams teikti kompetentingoms valdžios instituci
joms informaciją apie į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų
eksportą, importą ar apie su jomis susijusią tarpininka
vimo veiklą. Tas Europos registras turėtų būti reguliariai
atnaujinamas, o jame esančią informaciją Komisija ir vals
tybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų
naudoti tik siekdamos užkirsti kelią narkotinių ir psichot
ropinių medžiagų pirmtakams (prekursoriams) patekti į
neteisėtą rinką;

(12)

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 numato duomenų tvar
kymą. Toks tvarkymas taip pat gali apimti ir asmens
duomenų tvarkymą, kuris turėtų būti vykdomas pagal
Sąjungos teisę;

(13)

Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais
šiuo reglamentu, ir deleguotųjų bei įgyvendinimo aktų,
priimtų pagal šį reglamentą, tikslais tvarkant asmens
duomenis turėtų būti gerbiama pagrindinė teisė į priva
taus ir šeimyninio gyvenimo apsaugą, pripažinta
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven
cijos 8 straipsniu, taip pat teisė į privatų ir šeimyninį
gyvenimą bei teisė į asmens duomenų apsaugą, pripa
žintos atitinkamai Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

(1) 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
(OL L 47, 2004 2 18, p. 1).
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(14)

valstybės narės ir Komisija turėtų tvarkyti asmens
duomenis tik tokiu būdu, kuris atitinka Reglamento
(EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo regla
mentu, ir pagal jį priimtų deleguotųjų ir įgyvendinimo
aktų tikslus. Tie duomenys turėtų būti tvarkomi pagal
Sąjungos teisės aktus dėl asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis, visų pirma pagal Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (2) ir Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (3);

(15)

Reglamentu (EB) Nr. 111/2005 Komisijai suteikti įgalio
jimai įgyvendinti tam tikras jo nuostatas, kuriais ji turi
naudotis laikydamasi Tarybos sprendime 1999/468/EB (4)
nustatytos tvarkos;

(16)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tie įgaliojimai turėtų būti
suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(toliau – SESV) 290 ir 291 straipsniais;

(17)

siekiant Reglamento (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais,
padarytais šiuo reglamentu, tikslų, pagal SESV 290
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai
priimti aktus, kuriais būtų nustatytos licencijų suteikimo
ir registravimo sąlygos ir atvejai, kuriais licencija ar regist
racija nereikalinga, nustatyti kriterijai, pagal kuriuos
nustatoma, kaip įrodyti, kad sandorio tikslai yra teisėti,
nustatyta informacija, kuri reikalinga kompetentingoms
valdžios institucijoms ir Komisijai, kad jos galėtų stebėti
eksportą, importą ar operacijų vykdytojų tarpininkavimo
veiklą, nustatyti paskirties valstybių, į kurias eksportuo
jant Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priedo 2 ir 3 kate
gorijos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas reikalingas
išankstinis pranešimas apie eksportą, sąrašus, nustatyta
supaprastinta išankstinio pranešimo apie eksportą proce
dūra ir nustatyti jai taikomi bendri kriterijai, kuriuos turi
taikyti kompetentingos valdžios institucijos, nustatyta
supaprastinta eksporto leidimo procedūra ir nustatyti jai
taikomi bendri kriterijai, kuriuos turi taikyti kompeten
tingos valdžios institucijos, taip pat pakeistas Reglamento

(2) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(3) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir
įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judė
jimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(4) 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nusta
tantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais
tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
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(EB) Nr. 111/2005 priedas, kad būtų reaguojama į naujas
narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekur
sorių) neteisėto naudojimo tendencijas ir atsižvelgiama į
bet kokį Jungtinių Tautų konvencijos priedo lentelių
dalinį pakeitimą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengia
mąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir
su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu
metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui
ir Tarybai;
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straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnyje ir 22 straipsnio pirmoje
pastraipoje terminas „Bendrijos muitų teritorija“ pakei
čiamas terminu „Sąjungos muitų teritorija“. 12 straipsnio
1 dalies pirmoje pastraipoje terminas „Bendrijos muitų teri
torija“ pakeičiamas terminu „Sąjungos muitų teritorija“.

2. 2 straipsnyje:

a) a punktas pakeičiamas taip:
(18)

(19)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr.
111/2005 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu,
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti
įgyvendinimo įgaliojimai, visų pirma nustatyti licencijų
modelį, procedūrines informacijos, kuri reikalinga
kompetentingoms valdžios institucijoms, kad jos galėtų
stebėti eksportą, importą ir operacijų vykdytojų tarpinin
kavimo veiklą, teikimo taisykles ir priemones, kuriomis
siekiama užtikrinti veiksmingą Sąjungos ir trečiųjų vals
tybių prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) stebėseną, visų pirma prie
mones dėl eksporto ir importo leidimo formų sudarymo
ir naudojimo, siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių
ir psichotropinių medžiagų naudojimui. Tais įgaliojimais
turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (1);
deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais, priimtais pagal
Reglamentą (EB) Nr. 111/2005 su pakeitimais, padarytais
šiuo reglamentu, turėtų būti užtikrinta sisteminga ir
nuosekli operacijų vykdytojų kontrolė ir stebėsena;

(20)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28
straipsnio 2 dalį, buvo pasikonsultuota su Europos
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė
nuomonę 2013 m. sausio 18 d. (2);

(21)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

„a) į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga – bet kuri priede
nurodyta medžiaga, kuri gali būti naudojama netei
sėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamy
bai, įskaitant tokių medžiagų turinčius mišinius ir
natūralius produktus, tačiau neįskaitant mišinių ir
natūralių produktų, kuriuose yra į oficialų sąrašą
įtrauktų medžiagų ir kurie pagaminti taip, kad į
oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų nebūtų galima
lengvai panaudoti arba išgauti greitai pritaikomomis
arba ekonomiškai prieinamomis priemonėmis, vais
tus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2001/83/EB (*) 1 straipsnio 2 punkte, ir
veterinarinius vaistus, kaip apibrėžta Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/82/EB (**)
1 straipsnio 2 punkte, išskyrus priede išvardytus
vaistus bei veterinarinius vaistus;

___________
(*) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos
kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus
vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
(**) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos
kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus
(OL L 311, 2001 11 28, p. 1).“;

b) c punktas pakeičiamas taip:
1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 iš dalies keičiamas taip:
1. Reglamento pavadinime, 1 straipsnyje, 2 straipsnio d ir e
punktuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio pirmoje
pastraipoje, 20 straipsnio pirmoje pastraipoje ir 25 straips
nyje daiktavardis „Bendrija“ pakeičiamas daiktavardžiu
„Sąjunga“. 2 straipsnio e punkte, 13 straipsnio 1 dalies d
punkte, 14 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 14
(1) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mecha
nizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

„c) importas – bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų
medžiagų, turinčių ne Sąjungos prekių statusą, pate
kimas į Sąjungos muitų teritoriją, įskaitant jų laiki
nąjį saugojimą, padėjimą į laisvąją zoną ar laisvąjį
sandėlį, pateikimą sąlyginio neapmokestinimo
procedūrai ir išleidimą į laisvą apyvartą, kaip
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 (*)

___________
(*) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr.
2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą
(OL L 302, 1992 10 19, p. 1).“;
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c) j punktas pakeičiamas taip:
„j) natūralus produktas – organizmas arba jo dalis bet
kuriuo pavidalu, arba bet kokios gamtoje randamos
medžiagos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (*) 3
straipsnio 39 punkte;
___________
(*) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autori
zacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos
cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos
reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB,
93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30,
p. 1).“

3. 3 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:
„Visa į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus priedo 4
kategorijoje išvardytas medžiagas, importo, eksporto, ar
tarpininkavimo veikla turi būti operacijų vykdytojo
pagrįsta muitinės ir komerciniais dokumentais, tokiais
kaip bendrosios deklaracijos, muitinės deklaracijos,
sąskaitos faktūros, krovinių deklaracijos, transporto ir kiti
vežimo dokumentai.“
4. 5 straipsnis pakeičiamas taip:
„5 straipsnis
Operacijų vykdytojai užtikrina, kad ant bet kurios pakuo
tės, kurioje yra į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų, išskyrus
priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, būtų pritvir
tintos etiketės, kuriose nurodomas priede nurodytas jų
pavadinimas arba, kai tai yra mišinys ar natūralus produk
tas, jo pavadinimas ir į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos,
išskyrus priedo 4 kategorijoje išvardytas medžiagas, kurios
yra mišinyje arba natūraliame produkte, priede nurodytas
pavadinimas. Operacijų vykdytojai gali papildomai pritvir
tinti savo įprastines etiketes.“
5. 6 straipsnyje:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Jei nenumatyta kitaip, išskyrus muitinės tarpi
ninkus ir vežėjus, kurie verčiasi tik ta veikla, Sąjungoje
įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys importo,
eksporto ar tarpininkavimo veiklą, susijusią su į oficialų
sąrašą įtrauktomis priedo 1 kategorijoje išvardytomis
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medžiagomis, turi turėti licenciją. Licenciją išduoda
valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas,
kompetentinga valdžios institucija.
Spręsdama, ar išduoti licenciją, kompetentinga valdžios
institucija atsižvelgia į pareiškėjo kompetenciją ir pati
kimumą, visų pirma į tai, ar nėra padaryta rimtų pažei
dimų ar pakartotinių pažeidimų teisės aktų dėl narko
tinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
srityje ir ar nėra užregistruota rimtos nusikalstamos
veikos.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus, kuriais išdėstomos licen
cijų išdavimo sąlygos ir nustatomi atvejai, kuriais licen
cijos nereikalaujama.“;
b) papildoma šia dalimi:
„3.
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais
nustato licencijų pavyzdį. Tie įgyvendinimo aktai
priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos
nagrinėjimo procedūros.“
6. 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis
1.
Jei nenumatyta kitaip, išskyrus muitinės tarpininkus
ir vežėjus, kurie verčiasi tik ta veikla, Sąjungoje įsisteigę
operacijų vykdytojai, vykdantys importo, eksporto ar tarpi
ninkavimo veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis
priedo 2 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, arba
eksporto veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktomis
priedo 3 kategorijoje išvardytomis medžiagomis, turi turėti
registracijos pažymėjimą. Registracijos pažymėjimą išduoda
valstybės narės, kurioje įsisteigęs operacijų vykdytojas,
kompetentinga valdžios institucija.
Spręsdama, ar išduoti registracijos pažymėjimą, kompeten
tinga valdžios institucija atsižvelgia į pareiškėjo kompeten
ciją ir patikimumą, visų pirma, į tai, ar nėra padaryta rimtų
pažeidimų ar pakartotinių pažeidimų teisės aktų dėl narko
tinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
srityje ir ar nėra užregistruota rimtos nusikalstamos veikos.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais išdėstomos registracijos pažy
mėjimų išdavimo sąlygos ir nustatomi atvejai, kuriais
registracijos pažymėjimo nereikalaujama.
2.
Kompetentinga valdžios institucija gali sustabdyti ar
panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą, kai nebeten
kinamos sąlygos, kuriomis jis buvo išduotas, arba kai yra
pagrįstų priežasčių įtarti, kad kyla neteisėto į oficialų sąrašą
įtrauktų medžiagų naudojimo rizika.“
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7. 8 straipsnis pakeičiamas taip:
„8 straipsnis
1.
Kai į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos patenka į
Sąjungos muitų teritoriją siekiant jas iškrauti ar pervežti,
laikinai saugoti, saugoti I kontrolės tipo laisvojoje zonoje
ar laisvajame sandėlyje, ar siekiant joms taikyti išorinio
Sąjungos tranzito procedūrą, kompetentingų institucijų
prašymu operacijų vykdytojas turi įrodyti teisėtus tikslus.
2.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi teisėtų
sandorio tikslų įrodymo kriterijai, ir taip užtikrinama,
kad kompetentingos valdžios institucijos galėtų stebėti
visą į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų judėjimą Sąjungos
muitų teritorijoje ir kad neteisėto naudojimo rizika būtų
kuo labiau sumažinta.“
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Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato tokios
informacijos teikimo, įskaitant, atitinkamais atvejais, infor
macijos elektroniniu pavidalu teikimo Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 (*) įsteigtai
Europos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų
(prekursorių) duomenų bazei (toliau – Europos duomenų
bazė), procedūros taisykles. Tie įgyvendinimo aktai
priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagri
nėjimo procedūros.

___________
(*) 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL L 47, 2004 2 18,
p. 1).“

9. 10 straipsnis papildomas šiomis dalimis:
8. 9 straipsnis pakeičiamas taip:
„9 straipsnis
1.
Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai kompetentin
goms institucijoms nedelsdami praneša apie visas aplinky
bes, tokias kaip su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžia
gomis susiję neįprasti užsakymai ir sandoriai, rodantys,
kad tokios medžiagos, kurias siekiama importuoti, ekspor
tuoti ar dėl jų tarpininkauti, gali būti panaudotos neteisėtai
narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.
Tuo tikslu operacijų vykdytojai pateikia visą turimą infor
maciją, pavyzdžiui:
a) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimą;
b) į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos kiekį ir svorį;
c) eksportuotojo, importuotojo, galutinio gavėjo ir, atitin
kamais atvejais, asmens, vykdančio tarpininkavimo
veiklą, pavadinimus (vardus, pavardes) ir adresus.

Ta informacija renkama tik siekiant užkirsti kelią netei
sėtam į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui.
2.
Operacijų vykdytojai pateikia kompetentingoms
valdžios institucijoms informacijos apie eksporto, importo
ar tarpininkavimo veiklą santrauką.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kokios informa
cijos kompetentingoms valdžios institucijoms reikia tai
veiklai stebėti.

„4.
Kad būtų greitai reaguojama į naujas neteisėto
medžiagų naudojimo tendencijas, valstybių narių kompe
tentingos valdžios institucijos ir Komisija gali pasiūlyti į 2
dalies b punkte nurodytą sąrašą įtraukti į oficialų sąrašą
neįtrauktą medžiagą, siekiant laikinai stebėti prekybą ja.
Išsamios sąlygos ir kriterijai, kuriais remiantis medžiagos
įtraukiamos į sąrašą arba išbraukiamos iš jo, pateikiami 1
dalyje nurodytose gairėse.

5.
Jei manoma, kad pramonės vykdomos savanoriškos
stebėsenos neužtenka norint užkirsti kelią į oficialų sąrašą
neįtrauktos medžiagos naudojimui narkotinėms ar psichot
ropinėms medžiagoms neteisėtai gaminti, Komisija pagal
30b straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais į
oficialų sąrašą neįtraukta medžiaga įtraukiama į priedą.“

10. 11 straipsnyje:

a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.
Apie visus į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 1 ir 4
kategorijose išvardytų medžiagų eksporto atvejus ir apie
į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose
išvardytų medžiagų eksporto į tam tikras paskirties
šalis atvejus kompetentingos Sąjungos institucijos
pagal Jungtinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 10
dalį paskirties šalies kompetentingoms valdžios institu
cijoms pateikia išankstinį pranešimą apie eksportą.
Komisijai pagal šio reglamento 30b straipsnį suteikiami
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nusta
tomi į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 2 ir 3 kategorijose
išvardytų medžiagų eksporto paskirties šalių sąrašai,
siekiant kuo labiau sumažinti neteisėto į oficialų sąrašą
įtrauktų medžiagų naudojimo riziką.“;
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b) 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Kompetentingos valdžios institucijos gali taikyti
supaprastintas išankstinio pranešimo apie eksportą
procedūras, jeigu jos yra įsitikinusios, kad tai nesukels
neteisėto į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimo
rizikos. Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgalio
jimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos
tokios procedūros ir bendri kompetentingų valdžios
institucijų taikytini kriterijai.“
11. 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:
„Tačiau į oficialų sąrašą įtrauktų priedo 3 kategorijoje
išvardytų medžiagų eksporto leidimas yra reikalingas tik
tada, kai reikalingas išankstinis pranešimas apie eksportą.“
12. 13 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:
„Prašyme išduoti eksporto leidimą į oficialų sąrašą įtrauk
toms priedo 4 kategorijoje išvardytoms medžiagoms
eksportuoti pateikiama bent jau informacija, nurodyta
pirmos pastraipos a–e punktuose.“
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b) įterpiamos šios dalys:

„3a.
Kiekvienos valstybės narės kompetentingos
valdžios institucijos uždraudžia įvežti į oficialų sąrašą
neįtrauktų medžiagų krovinius į Sąjungos muitų terito
riją arba juos iš jos išvežti, jeigu yra pakankamai
įrodymų, kad tos medžiagos yra skirtos neteisėtai
narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

Kompetentinga valdžios institucija nedelsdama infor
muoja apie tai kitų valstybių narių kompetentingas
valdžios institucijas ir Komisiją pagal 27 straipsnyje
nurodytą procedūrą.

Tos medžiagos laikomos medžiagomis, kurias siūloma
įtraukti į 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą į
oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą.

3b.
Kiekviena valstybė narė gali priimti priemones,
kurios būtinos, kad jos kompetentingos valdžios
institucijos galėtų kontroliuoti ir stebėti įtartinus sando
rius, susijusius su į oficialų sąrašą neįtrauktomis
medžiagomis, visų pirma, siekiant:

13. 19 straipsnis pakeičiamas taip:
„19 straipsnis
Kompetentingos valdžios institucijos gali taikyti supapras
tintas eksporto leidimo išdavimo procedūras, jeigu jos yra
įsitikinusios, kad tai nesukels neteisėto į oficialų sąrašą
įtrauktų medžiagų naudojimo rizikos. Komisijai pagal
30b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius
aktus, kuriais nustatomos tokios procedūros ir bendri
kompetentingų valdžios institucijų taikytini kriterijai.“
14. 20 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:
„Tačiau toks importo leidimas nereikalaujamas, kai pirmoje
pastraipoje nurodytos medžiagos yra iškraunamos arba
perkraunamos, laikinai saugomos, laikomos I kontrolės
tipo laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje, arba
joms taikoma išorinio Sąjungos tranzito procedūra.“

a) gauti informacijos apie visus į oficialų sąrašą
neįtrauktų medžiagų užsakymus arba su šiomis
medžiagomis susijusias operacijas;

b) patekti į verslo patalpas siekiant gauti įtartinų sando
rių, susijusių su į oficialų sąrašą neįtrauktomis
medžiagomis, įrodymų.“

16. V skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

„DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI“.

17. 28 straipsnis pakeičiamas taip:

15. 26 straipsnyje:
„28 straipsnis
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Nedarant poveikio 11–25 straipsniams ir šio
straipsnio 2 ir 3 dalims, kiekvienos valstybės narės
kompetentingos valdžios institucijos uždraudžia įvežti
į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas į Sąjungos muitų
teritoriją arba jas iš jos išvežti, jei yra pagrįstų prie
žasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai
narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.“;

Be 26 straipsnyje nurodytų priemonių, Komisijai sutei
kiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais, jei
būtina, nustatomos priemonės, skirtos veiksmingai
prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais
(prekursoriais) stebėsenai užtikrinti, visų pirma priemonės
dėl eksporto ir importo leidimo formų sudarymo ir naudo
jimo, siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių ir
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudoji
mui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
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18. 29 straipsnis išbraukiamas.

19. 30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis
1.
Komisijai padeda Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) komitetas. Tas komitetas
– tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir
Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*).
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3.
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada
atšaukti 6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 7
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 8 straipsnio 2
dalyje, 9 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 10
straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 19 ir
30a straipsniuose bei 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšau
kimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidi
nyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio
jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

2.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento
(ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

4.
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama
vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

___________
(*) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos
valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų
taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28,
p. 13).“

5.
Pagal 6 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 7
straipsnio 1 dalies trečią pastraipą, 8 straipsnio 2 dalį, 9
straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 10 straipsnio 5 dalį, 11
straipsnio 1 ir 3 dalis, 19 ir 30a straipsnius bei 32
straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštara
vimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva
šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

20. Įterpiami šie straipsniai:

„30a straipsnis
Komisijai pagal šio reglamento 30b straipsnį suteikiami
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais jo priedas
priderinamas prie naujų neteisėto narkotinių ir psichotro
pinių medžiagų, visų pirma medžiagų, kurias nesunku
paversti į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, pirm
takų (prekursorių) naudojimo tendencijų ir atsižvelgiama į
Jungtinių Tautų konvencijos priedo lentelių pakeitimą.

30b straipsnis
1.
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai
suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.
6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 7 straipsnio
1 dalies trečioje pastraipoje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9
straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5
dalyje, 11 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 19 ir 30a straipsniuose
bei 32 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gruo
džio 30 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki
kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija
parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laiko
tarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus
ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio
pabaigos.

21. 32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis
1.
Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios
institucijos pasitelkusios Europos duomenų bazę elektro
niniu pavidalu laiku perduoda Komisijai visą svarbią infor
maciją apie šiame reglamente nustatytų stebėsenos prie
monių įgyvendinimą, visų pirma, informaciją apie medžia
gas, naudojamas neteisėtai narkotinių ar psichotropinių
medžiagų gamybai, jų neteisėto naudojimo ir neteisėtos
gamybos metodus, bei teisėtą prekybą jomis.

2.
Komisijai pagal 30b straipsnį suteikiami įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos su šio
straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija susijusios sąlygos
ir reikalavimai.

3.
Remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informa
cija, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis,
įvertina šio reglamento veiksmingumą ir, laikydamasi Jung
tinių Tautų konvencijos 12 straipsnio 12 dalies, parengia
metinį pranešimą, kurį pateikia Tarptautinei narkotikų
kontrolės valdybai.
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4.
Komisija ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d.
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio
reglamento įgyvendinimą ir veikimą, visų pirma apie
galimą poreikį imtis papildomų veiksmų stebint ir kontro
liuojant įtartinus sandorius dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų
medžiagų.“
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Nr. 95/46/EB arba Reglamentui (EB) Nr. 45/2001, ir nelai
komi ilgiau nei būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti.

5.
Valstybės narės ir Komisija netvarko asmens
duomenų tokiu būdu, kuris yra nesuderinamas su 32a
straipsnyje nustatytais tikslais.

22. Įterpiamas šis straipsnis:

„32a straipsnis
Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir
Komisija, laikydamosi Europos duomenų bazės naudojimui
taikomų sąlygų, naudojasi ja šiais tikslais:

a) sudaryti palankesnes sąlygas perduoti informaciją pagal
32 straipsnio 1 dalį ir teikti pranešimus Tarptautinės
narkotikų kontrolės valdybai pagal 32 straipsnio 3 dalį;

b) tvarkyti Europos operacijų vykdytojų, kuriems išduota
licencija arba registracijos pažymėjimas, registrą;

c) sudaryti operacijų vykdytojams sąlygas elektroniniu
pavidalu teikti kompetentingoms valdžios institucijoms
informaciją apie eksportą, importą ar tarpininkavimo
veiklą pagal 9 straipsnio 2 dalį.“

Nedarant poveikio Direktyvos 95/46/EB 13 straipsniui,
pagal šį reglamentą gauti arba tvarkomi asmens duomenys
naudojami tik siekiant užkirsti kelią neteisėtam į oficialų
sąrašą įtrauktų medžiagų naudojimui.

___________
(*) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judė
jimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(**) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo
(OL L 8, 2001 1 12, p. 1).“

24. Priede:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:
23. 33 straipsnis pakeičiamas taip:

„33 straipsnis
1.
Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos
asmens duomenis tvarko vadovaudamosi nacionaliniais
įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais į nacionalinę teisę
perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
95/46/EB (*), prižiūrint valstybės narės priežiūros instituci
jai, nurodytai tos direktyvos 28 straipsnyje.

2.
Komisija asmens duomenis tvarko, taip pat Europos
duomenų bazės tikslais, pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (**), prižiūrint
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

3.
Šio reglamento tikslais netvarkomos jokios ypatingų
duomenų kategorijos, nurodytos Direktyvos Nr. 95/46/EB
8 straipsnio 1 dalyje.

4.
Šio reglamento tikslais renkami asmens duomenys
toliau netvarkomi tokiu būdu, kuris prieštarautų Direktyvai

„Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas“;

b) prieš pirmą lentelę įterpiama ši antraštė:

„1 kategorija“;

c) 1 kategorijoje norefedrino KN kodas pakeičiamas taip:

„2939 44 00“;

d) 1 kategorijos
medžiaga:

medžiagų

sąrašas

papildomas

šia

„ALFA-fenilacetoacetonitrilas, (KN kodas) 2926 90 95,
(CAS numeris) 4468–48–8“;
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e) papildoma šia kategorija:

Vaistai ir veterinari
niai vaistai, kurių
sudėtyje yra efed
rino arba jo druskų

KN pavadinimas
(jei skiriasi)

Medžiaga

„4 kategorija

Medžiaga

2013 12 10

KN pavadinimas
(jei skiriasi)

Sudėtyje yra
efedrino arba jo
druskų

KN kodas

Vaistai ir veterinari
niai vaistai, kurių
sudėtyje yra pseu
doefedrino arba jo
druskų

Sudėtyje yra
pseudoefedrino
(INN) arba jo
druskų

KN kodas

3003 40 30
3004 40 30“

3003 40 20
3004 40 20

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. lapkričio 20 d.

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

