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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1258/2013/EU RENDELETE
(2013. november 20.)
a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(5)

Be kell vezetni a „felhasználó” kifejezés meghatározását
olyan személyekre, akik vagy amelyek nem forgalomba
hozatal céljából birtokolják a szóban forgó anyagokat,
továbbá pontosítani kell, hogy a 273/2004/EK rendelet
I. mellékletének 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben
szereplő anyagokat nem forgalomba hozatal céljából
felhasználó személyek kötelesek engedélyt szerezni.

(6)

A nyilvántartásra vonatkozóan részletesebb szabályok
bevezetésére van szükség annak biztosítása érdekében,
hogy a 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 2. kategó
riájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok nyilvántartá
sára valamennyi tagállamban ugyanazon feltételek vonat
kozzanak. Az említett rendelet I. mellékletének új 2A.
alkategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok
tekintetében a nyilvántartásba vételi kötelezettséget a
gazdasági szereplők mellett a felhasználókra is ki kell
terjeszteni.

(7)

Amennyiben az engedély megadásáért vagy a nyilvántar
tásba vételért díjat vetnek ki, a tagállamoknak a mikro
vállalkozások versenyképességének védelme érdekében
mérlegelniük kell e díjak mértékének kiigazítását.

(8)

Annak érdekében, hogy a tagállamok gyorsabban reagál
hassanak a kábítószerek tiltott előállítása terén jelentkező
új tendenciákra, egyértelművé kell tenni, hogy fellép
hetnek a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcso
latos gyanús ügyletek esetén.

(9)

Létre kell hozni a kábítószer-prekurzorok európai adat
bázisát (a továbbiakban: európai adatbázis), hogy egysze
rűsödjön a lefoglalásokra és megállított szállítmányokra
vonatkozó tagállami jelentéstétel, amelynek lehetőleg
összesített és anonimizált formában és a személyes
adatok feldolgozását tekintve a magánéletet a lehető
legkevésbé zavaró módon kell történnie, figyelembe
véve a magánélet védelmét erősítő technológiák jelenlegi
állását és az adatkorlátozás elvét. Az európai adatbá
zisnak ezenkívül az engedéllyel rendelkező, illetve nyil
vántartásba vett gazdasági szereplők és felhasználók
európai nyilvántartásaként kell szolgálnia, amely
megkönnyíti a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcso
latos kereskedelmi ügyletek jogszerűségének ellenőrzését,
valamint lehetővé kell tennie, hogy a gazdasági szereplők
az illetékes hatóságok rendelkezésére tudják bocsátani a
jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos ügyleteikre
vonatkozó információkat.

(10)

Az e rendelet által módosított 273/2004/EK rendelet
előírja az információk feldolgozását – beleértve a
személyes adatok feldolgozását is – annak lehetővé tétele
céljából, hogy az illetékes hatóságok felügyeljék a kábító
szer-prekurzorok forgalomba hozatalát és megelőzzék a

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 114. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való
megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),
rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
mivel:
(1)

(2)

A Bizottság 2010. január 7-én jelentést fogadott el a
273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)
16. cikke alapján a kábítószer-prekurzorokkal való keres
kedelem felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó közös
ségi jogszabályok végrehajtásáról és működéséről.
E jelentésben a Bizottság azt javasolta, hogy tovább kell
vizsgálni az ecetsavanhidriddel – amely a 273/2004/EK
rendelet I. mellékletének 2. kategóriájába tartozó, az
említett rendelet 2. cikkének a) pontja szerinti jegyzékben
szereplő anyag – folytatott kereskedelem ellenőrzése
megszigorításának a lehetőségeit annak érdekében, hogy
hatékonyabban meg lehessen akadályozni az ecetsavan
hidridnek a heroin tiltott előállítása céljából történő elté
rítését.

(3)

A Tanács a kábítószer-prekurzorokra vonatkozó uniós
jogszabályok működéséről és végrehajtásáról szóló,
2010. május 25-i következtetéseiben felkérte a Bizott
ságot, hogy a tagállami hatóságokra és a gazdasági
szereplőkre gyakorolt lehetséges hatások gondos felmé
rését követően tegyen javaslatot jogszabály-módosítá
sokra.

(4)

E rendelet pontosítja a jegyzékben szereplő anyag foga
lommeghatározását: e tekintetben a „gyógyszerészeti
készítmény” kifejezés – amelyet az Egyesült Nemzetek
1988. december 19-én Bécsben elfogadott, kábítószerek
és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni egyez
ményéből vettek át – törlendő, mivel arra az uniós jogi
aktusok vonatkozó terminológiája, azaz a „gyógyszer”
fogalma már kiterjed. Ezenfelül az „egyéb készítmények”
kifejezés törlendő, mivel az az említett fogalommeghatá
rozásban már használt „keverék” kifejezést ismétli.

(1) HL C 76., 2013.3.14., 54. o.
(2) Az Európai Parlament 2013. október 23-i álláspontja (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2013. november 15-i
határozata.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004.
február 11.) a kábítószer-prekurzorokról (HL L 47., 2004.2.18.,
1. o.).
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rendelkező vagy nyilvántartásba vett gazdasági szerep
lőknek és felhasználóknak az európai adatbázisba való
felvételéhez, a vevői nyilatkozatok beszerzéséhez és
felhasználásához, a jegyzékben szereplő anyagokat tartal
mazó keverékek dokumentációjához és címkézéséhez, a
jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos ügyletekre
vonatkozó információknak a gazdasági szereplők általi
rendelkezésre bocsátásához és a tagállamok által a
273/2004/EK rendeletben meghatározott felügyeleti
intézkedések végrehajtásáról nyújtandó tájékoztatáshoz
kapcsolódó követelmények és feltételek meghatározására,
valamint az említett rendelet mellékleteinek módosítására
vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak
meg kell határozniuk a személyes adatoknak a
tagállamok és a gazdasági szereplők által a 273/2004/EK
rendelet értelmében feldolgozható kategóriáit, a
személyes adatok európai adatbázisban tárolható kategó
riáit, és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó
biztosítékokat. Különösen fontos, hogy a Bizottság az
előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytas
son, többek között szakértői szinten is. A felhatalma
záson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor
a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumen
tumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére
történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbítá
sáról.

jegyzékben szereplő anyagok eltérítését. A személyes
adatok feldolgozását az említett rendelet céljának
megfelelő módon, valamint a 95/46/EK európai parla
menti és tanácsi irányelvvel (1) és a 45/2001/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (2), és különösen az
adatok minőségével, az arányossággal, a célhoz kötött
séggel és a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, az adatok
helyesbítéséhez, törléséhez és zárolásához való joggal, a
szervezeti és technikai intézkedésekkel és a személyes
adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatos követelmé
nyekkel összhangban kell végezni.
(11)

(12)

Az e rendelettel módosított 273/2004/EK rendelet, vala
mint az annak alapján elfogadott felhatalmazáson
alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusok alkalmazásában
a személyes adatok feldolgozásának tiszteletben kell
tartania az emberi jogok és alapvető szabadságok védel
méről szóló európai egyezmény 8. cikkében elismert, a
magán – és családi élet tiszteletben tartásához való alap
vető jogot, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartá
jának (Charta) 7. cikkében elismert, a magán – és családi
élet tiszteletben tartásához való jogot és a 8. cikkében
biztosított, a személyes adatok védelméhez való jogot. A
felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi aktu
soknak emellett biztosítaniuk kell, hogy a személyes
adatok feldolgozása a 95/46/EK irányelvvel és a
45/2001/EK rendelettel összhangban történjen.
A jelenleg a 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.
kategóriájába sorolt ecetsavanhidridet – annak érdekében,
hogy kereskedelmét fokozott ellenőrzés alá lehessen
vonni – a rendelet I. mellékletének új 2A. alkategóriájába
kell sorolni. A 273/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.
kategóriájába tartozó többi anyag a rendelet I. mellékle
tének 2B. alkategóriájába sorolandó.

(13)

A 273/2004/EK rendelet hatáskörrel ruházza fel a Bizott
ságot annak érdekében, hogy annak egyes rendelkezéseit
az 1999/468/EK tanácsi határozatban (3) megállapított
eljárásokkal összhangban végrehajtsa.

(14)

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében
ezeket a hatásköröket hozzá kell igazítani az Európai
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és
291. cikkéhez.

(15)

Az e rendelet által módosított 273/2004/EK rendelet
céljainak elérése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást
kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfele
lően jogi aktusokat fogadjon el az engedélyek megadásá
hoz, illetve a nyilvántartásba vételhez, az engedéllyel

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995.
október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL
L 281., 1995.11.23., 31. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000.
december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, vala
mint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
(3) A Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások
megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

2013.12.10.

(16)

Fontos továbbá, hogy a Bizottság a személyes adatok
feldolgozását érintő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
előkészítésekor kikérje az európai adatvédelmi biztos
véleményét.

(17)

A 273/2004/EK rendelet végrehajtása egységes feltétele
inek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási
hatásköröket kell ruházni. Ezeket a 182/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell
gyakorolni. A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni
azon végrehajtási jogi aktusok elfogadására, amelyek rész
letesen meghatározzák, hogy hogyan kell a vevői nyilat
kozatokat elektronikus formában rendelkezésre bocsátani,
és hogy miként kell az európai adatbázis részére rendel
kezésre bocsátani a gazdasági szereplők jegyzékben
szereplő anyagokkal kapcsolatos ügyleteire vonatkozó
információkat.

(18)

Mivel e rendelet céljait, nevezetesen az azon gazdasági
szereplőkre vonatkozó nyilvántartási szabályok megszi
gorítását, amely gazdasági szereplők a 273/2004/EK
rendelet I. mellékletének 2. kategóriájába tartozó, jegy
zékben szereplő anyagokat, különösen ecetsavanhidridet
hoznak forgalomba, vagy ilyen anyagokat birtokolnak, és
annak megelőzését, hogy ezen anyagokat a kábítószerek
tiltott előállítása céljából eltérítsék, a tagállamok nem
tudják kielégítően megvalósítani, mivel a tiltott keres
kedelmet bonyolítók kiaknázzák a nyilvántartásban
mutatkozó nemzeti különbségeket és tiltott tevékenysé
güket oda helyezik át, ahol a kábítószer-prekurzorok elté
rítése a legegyszerűbb; az Unió szintjén azonban a java
solt intézkedés terjedelme vagy hatása miatt e célok
jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EK rendelete (2011.
február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és
általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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az Európai Unióról szóló szerződés 5.
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az
foglalt arányosság elvének megfelelően
lépi túl az e célok eléréséhez szükséges

cikkében foglalt
említett cikkben
e rendelet nem
mértéket.

(19)

A 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével
összhangban egyeztetésre került sor az európai adatvé
delmi biztossal, aki 2013. január 18-án véleményt nyil
vánított (1).

(20)

A 273/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 273/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk
Hatály és célkitűzések
E rendelet összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábí
tószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során
gyakran felhasznált egyes anyagok Unión belüli ellenőrzé
sére és felügyeletére vonatkozóan az ilyen anyagok tiltott
célra való eltérítésének megakadályozása céljából.”
2. A 2. cikkben:
a) az a) pont helyébe a következő szöveg lép:
„a) »jegyzékben szereplő anyag«: az I. mellékletben felso
rolt valamennyi anyag, amely kábítószerek vagy
pszichotróp anyagok tiltott előállítására használható,
ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket
és természetes termékeket is; nem tartoznak ide a
jegyzékben szereplő anyagot tartalmazó olyan keve
rékek és természetes termékek, amelyek összetétele
nem teszi lehetővé az ilyen anyagok könnyű felhasz
nálását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazda
ságosan megvalósítható módon történő kinyerését,
valamint a 2001/83/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (*) 1. cikke 2. pontjában meghatá
rozott gyógyszerek és a 2001/82/EK európai parla
menti és tanácsi irányelv (**) 1. cikke 2. pontjában
meghatározott állatgyógyászati készítmények;
___________
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november
6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311.,
2001.11.28., 67. o.).
(**) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november
6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati készít
mények közösségi kódexéről (HL L 311.,
2001.11.28., 1. o.).”;
b) a c) pont helyébe a következő szöveg lép:
„c) »forgalomba hozatal«: valamely jegyzékben szereplő
anyag Unión belüli rendelkezésre bocsátása, akár
térítés ellenében, akár ingyenesen; az ilyen anyag
Unión belüli rendelkezésre bocsátás céljából végzett
(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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tárolása, előállítása, termelése, feldolgozása, keres
kedelme, forgalmazása, illetve ügynök általi közvetí
tése;”
c) a cikk a következő pontokkal egészül ki:
„h) »felhasználó«: a gazdasági szereplőktől eltérő olyan
természetes vagy jogi személy, aki vagy amely jegy
zékben szereplő anyagot birtokol, és a jegyzékben
szereplő anyagok feldolgozásával, összeállításával,
fogyasztásával, raktározásával, tárolásával, kezelésé
vel, tárolóedénybe töltésével, egyik tárolóedényből
a másikba történő áthelyezésével, keverésével, átala
kításával vagy bármilyen egyéb felhasználásával
foglalkozik;
i) »természetes termék«: élő szervezet, vagy annak egy
része bármely formában, vagy bármely, az
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rende
let (*) 3. cikke 39. pontjában meghatározott termé
szetben előforduló anyag.
___________
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december
18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396.,
2006.12.30., 1. o.).”
3. A 3. cikkben:
a) a (2) és a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A gazdasági szereplőknek és a felhasználóknak
engedélyt kell beszerezniük a letelepedésük helye szerinti
tagállam illetékes hatóságaitól az I. melléklet 1. kategó
riájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok birtoklá
sához vagy forgalomba hozatalához. Az illetékes ható
ságok különleges engedélyeket adhatnak meg gyógyszer
tárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, vala
mint meghatározott típusú közigazgatási szervek vagy
fegyveres erők részére. Az ilyen különleges engedélyek
csak az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó jegyzékben
szereplő anyagoknak az érintett gazdasági szereplők
hivatalos feladatai ellátása keretében való felhasználására
érvényesek.
(3)
Az engedéllyel rendelkező gazdasági szereplő csak
olyan gazdasági szereplő vagy felhasználó részére szál
líthat az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben
szereplő anyagot, aki vagy amely szintén rendelkezik
engedéllyel és aláírta a 4. cikk (1) bekezdésében előírt
vevői nyilatkozatot.”;
b) az (5), (6) és (7) bekezdés helyébe a következő szöveg
lép:
„(5)
A (8) bekezdés sérelme nélkül, az illetékes ható
ságok legfeljebb három évre korlátozhatják az engedély
érvényességét vagy kötelezhetik a gazdasági szereplőket
és felhasználókat arra, hogy három évet meg nem
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haladó időközönként igazolják, hogy még mindig fenn
állnak azok a feltételek, amelyek alapján az engedélyt
megadták. Az engedélyben fel kell tüntetni azt a tevé
kenységet vagy tevékenységeket, amelyre vagy amelyekre
az engedély szól, valamint az érintett, jegyzékben
szereplő anyagokat. Az illetékes hatóságok különleges
engedélyt adhatnak elvben korlátlan időtartamra, de
amennyiben ésszerű okkal feltételezhető, hogy az enge
dély birtokosa már nem minősül az engedély birtoklá
sára alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha az enge
dély megadásának alapjául szolgáló feltételek már nem
teljesülnek, felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az
engedélyt.
(6)
A gazdasági szereplők az I. melléklet 2. kategóri
ájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok forgalomba
hozatalát megelőzően kötelesek nyilvántartásba vetetni
magukat a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes
hatóságainál 2015. július 1-jétől kezdődően a felhasz
nálók az I. melléklet 2A. alkategóriájába tartozó, jegy
zékben szereplő anyagok birtoklását megelőzően köte
lesek nyilvántartásba vetetni magukat a letelepedésük
helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál. Az illetékes
hatóságok különleges nyilvántartásba vételt biztosít
hatnak a gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények
kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazga
tási szervek vagy fegyveres erők részére. Az ilyen külön
leges nyilvántartásba vétel csak az I. melléklet 2. kate
góriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagoknak az
érintett gazdasági szereplők vagy felhasználók hivatalos
feladatai ellátása keretében való felhasználására érvényes.
(6a)
Az a gazdasági szereplő, aki vagy amely nyilván
tartásba vétel jogosultja, csak olyan gazdasági szereplő
vagy felhasználó részére szállíthat az I. melléklet 2A.
alkategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot,
aki vagy amely szintén ilyen nyilvántartásba vétel jogo
sultja és aláírta a 4. cikk (1) bekezdésében előírt vevői
nyilatkozatot.
(6b)
A nyilvántartásba vétel elbírálása során az ille
tékes hatóságok figyelembe veszik különösen a kérel
mező hozzáértését és feddhetetlenségét. Az illetékes
hatóságok megtagadják a nyilvántartásba vételt, ameny
nyiben valamely ésszerű ok alapján kétségbe vonható a
kérelmező vagy a jegyzékben szereplő anyagok keres
kedelméért felelős személy alkalmassága és megbízható
sága. Az illetékes hatóságok felfüggeszthetik vagy vissza
vonhatják a nyilvántartásba vételt, amennyiben ésszerű
okkal feltételezhető, hogy a nyilvántartásba vétel jogo
sultja már nem minősül a nyilvántartásba vételre
alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha a nyilvántar
tásba vétel alapjául szolgáló feltételek már nem teljesül
nek.
(6c)
Az illetékes hatóságok a gazdasági szereplőket és
felhasználókat az engedély vagy a nyilvántartásba vétel
iránti kérelemre vonatkozóan díj fizetésére kötelezhetik.
Díj kivetése esetén az illetékes hatóságok mérlegelik a díj
mértékének kiigazítását a vállalat méretétől függően. Az
ilyen díjakat megkülönböztetéstől mentes módon kell
kivetni, és azok mértéke nem haladhatja meg a kérelem
feldolgozásának költségeit.

2013.12.10.

(7)
Az illetékes hatóságok az engedélyt szerző vagy
nyilvántartásba vett gazdasági szereplőket és felhaszná
lókat felveszik a 13a. cikkben említett európai adatbá
zisba.
(8)
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a.
cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktu
sokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozó követelmé
nyek és feltételek tekintetében:
a) az engedély megadása, ideértve adott esetben a
személyes adatok rendelkezésre bocsátandó kategó
riáit;
b) a nyilvántartásba vétel, ideértve adott esetben a
személyes adatok rendelkezésre bocsátandó kategó
riáit;
c) a gazdasági szereplőknek és felhasználóknak a 13a.
cikkben említett európai adatbázisba történő felvétele
e cikk (7) bekezdésével összhangban.
A személyes adatok e bekezdés első albekezdésének a)
és b) pontjában említett kategóriái közé nem tartoz
hatnak a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elv (*) 8. cikke (1) bekezdésében említett különleges
adatkategóriák.
___________
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október
24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldol
gozása vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281.,
1995.11.23., 31. o.).”
4. A 4. cikkben:
a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
Az e cikk (4) bekezdése, valamint a 6. és a
14. cikk sérelme nélkül, az Unióban letelepedett olyan
gazdasági szereplő, aki vagy amely az I. melléklet 1.
vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő
anyagot szállít vevője részére, köteles a vevőtől olyan
nyilatkozatot beszerezni, amely feltünteti a jegyzékben
szerelő anyagok pontos felhasználásának célját vagy
céljait. A gazdasági szereplőnek minden egyes jegy
zékben szereplő anyagra vonatkozóan külön nyilatko
zatot kell beszereznie. E nyilatkozatnak meg kell felelnie
a III. melléklet 1. pontjában szereplő mintának. Jogi
személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron
kell megtenni.”;
b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3)
Az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegy
zékben szereplő anyagot szállító gazdasági szereplőnek
le kell bélyegeznie, és keltezéssel kell ellátnia a nyilat
kozat egy példányát, igazolva, hogy e példány az eredeti
hiteles másolata. Az Unión belül történő szállításuk
során az 1. kategóriába tartozó anyagokat minden
esetben ilyen példánynak kell kísérnie, és kérésre be
kell azt mutatni a jármű rakományát a szállítás során
ellenőrző illetékes hatóságoknak.
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(4)
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a.
cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktu
sokat fogadjon el a vevői nyilatkozatok beszerzésének és
felhasználásának követelményeire és feltételeire vonatko
zóan.”
5. Az 5. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(7)
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a.
cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó
keverékek dokumentációjának követelményeire és feltéte
leire vonatkozóan.”
6. A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó
keverékek címkézésének követelményeire és feltételeire
vonatkozóan.”
7. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„8. cikk
Az illetékes hatóságok értesítése
(1)
A gazdasági szereplő köteles haladéktalanul értesíteni
az illetékes hatóságokat bármely olyan körülményről, így
például a forgalomba hozandó, jegyzékben szereplő anya
gokkal kapcsolatos szokatlan megrendelésekről vagy ügyle
tekről, amely arra utal, hogy az ilyen anyagokat eltéríthetik
kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása
céljából. E célból a gazdasági szereplő valamennyi rendel
kezésére álló információt rendelkezésre bocsátja annak
lehetővé tétele érdekében, hogy az illetékes hatóságok ellen
őrizhessék a vonatkozó megrendelés vagy ügylet jogszerű
ségét.
(2)
A gazdasági szereplő összesített formában az ille
tékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a megfelelő infor
mációkat a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos
ügyleteiről.
(3)
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a.
cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében említett információk
gazdasági szereplők általi rendelkezésre bocsátásának köve
telményeire és feltételeire vonatkozóan, beleértve adott
esetben a személyes adatok e célból feldolgozandó kategó
riáit és az ilyen személyes adatok feldolgozásával kapcso
latos biztosítékokat.
(4)
A gazdasági szereplő az e rendelet alapján összegyűj
tött személyes adatokat nem közölheti az illetékes hatósá
gokon kívül senki mással.”
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9. A 10. cikkben:
a) az (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő
szöveg lép:
„b) belépés a gazdasági szereplők és felhasználók telep
helyeire azzal a céllal, hogy bizonyítékot szerez
zenek a szabálytalanságokról;
c) szükség esetén az olyan szállítmányok visszatartása,
illetve lefoglalása, amelyek nem felelnek meg e
rendeletnek.”;
b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A tagállamok elfogadhatnak olyan intézkedése
ket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy illetékes hatósá
gaik ellenőrizhessék és felügyelhessék a jegyzékben nem
szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyleteket és
különösen, hogy:
a) információt szerezhessenek a jegyzékben nem
szereplő anyagokkal kapcsolatos bármely megrende
lésről vagy tevékenységről;
b) telephelyekre léphessenek be a jegyzékben nem
szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletekre
vonatkozó bizonyítékok szerzése céljából;
c) szükség esetén szállítmányokat tarthassanak vissza,
illetve foglalhassanak le annak megakadályozása érde
kében, hogy egyes, jegyzékben nem szereplő anya
gokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott
előállítása céljából használjanak fel.
(3)
Az illetékes hatóságok tiszteletben tartják a
bizalmas jellegű üzleti információkat.”
10. A 13–16. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„13. cikk
A tagállamok által közlendő információk
(1)
A jegyzékben szereplő és a jegyzékben nem szereplő
anyagok kereskedelmének felügyeletére hozott intézkedések
szükséges módosításainak lehetővé tétele érdekében az
egyes tagállamok illetékes hatóságai elektronikus formában,
a 13a. cikkben említett európai adatbázison keresztül
időben közlik a Bizottsággal az e rendeletben megállapított
felügyeleti intézkedések végrehajtására vonatkozó vala
mennyi lényeges információt, különösen a kábítószerek és
pszichotróp anyagok tiltott előállítására használt anyagokat,
azok eltérítésének és tiltott előállításának módszereit, vala
mint azok törvényes kereskedelmét illetően.

8. A 9. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„(1)
A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki és tart
naprakészen az illetékes hatóságok, a gazdasági szereplők
és a vegyipar közötti együttműködés elősegítése érdekében,
különösen a jegyzékben nem szereplő anyagokat illetően.”

(2)
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a.
cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az e cikk (1) bekezdése szerint rendelkezésre
bocsátandó információkra vonatkozó feltételek és követel
mények meghatározása tekintetében.
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(3)
Az ENSZ-egyezmény 12. cikkének (12) bekezdésével
összhangban és a tagállamokkal folytatott konzultációt
követően a Bizottság az e cikk (1) bekezdésének megfelelő
közlésekről összefoglalót nyújt be a Nemzetközi Kábító
szer-ellenőrző Szervnek.
13a. cikk
A kábítószer-prekurzorok európai adatbázisa
(1)
A Bizottság létrehozza a kábítószer-prekurzorok
európai adatbázisát, amely az alábbi funkciókat látja el:
a) megkönnyíti a 13. cikk (1) bekezdése szerinti informá
ciók – lehetőség szerint összesített és anonimizált
módon történő – közlését, a közölt információk uniós
szintű összegezését és elemzését, valamint a Nemzetközi
Kábítószer-ellenőrző Szerv részére a 13. cikk (3) bekez
dése szerinti jelentéstételt;
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13b. cikk
Adatvédelem
(1)
A személyes adatok tagállami illetékes hatóságok
általi feldolgozásának a 95/46/EK irányelvet átültető
nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezé
sekkel összhangban és az említett irányelv 28. cikkében
említett tagállami felügyelő hatóság felügyelete alatt kell
történnie.
(2)
A 95/46/EK irányelv 13. cikkének sérelme nélkül, az
e rendelet alapján megszerzett vagy feldolgozott személyes
adatok csak a jegyzékben szereplő anyagok eltérítése
megakadályozásának céljára használhatók fel.
(3)
A Bizottságnak a személyes adatok – többek között
az európai adatbázis céljából való – feldolgozását a
45/2001/EK rendelettel összhangban és az európai adatvé
delmi biztos felügyelete alatt kell végeznie.

b) létrehozza az engedéllyel rendelkező, illetve a nyilván
tartásba vett gazdasági szereplők és felhasználók európai
nyilvántartását;

(4)
A tagállamok és a Bizottság nem dolgozhatnak fel
személyes adatokat a 13a. cikkben meghatározott céloknak
nem megfelelő módon.

c) lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy a
8. cikk (2) bekezdése szerinti, ügyleteikkel kapcsolatos
információkat a 14. cikk szerint elfogadott végrehajtási
intézkedésekben meghatározottak szerint elektronikus
formában bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezé
sére.

14. cikk

Személyes adatok csak a 3. cikk (8) bekezdésében, illetve a
8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok elfogadása után vehetők fel az európai adatbá
zisba.
(2)
A Bizottság és az illetékes hatóságok minden szük
séges intézkedést megtesznek az európai adatbázisban
foglalt személyes adatok biztonságának, bizalmas kezelé
sének és pontosságának biztosítása érdekében, továbbá
azért, hogy a 95/46/EK irányelvnek és a 45/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (*) megfelelően
biztosított legyen az érintettek jogainak védelme.
(3)
Az e rendelet alapján megszerzett információkat,
köztük a személyes adatokat, a személyes adatok védelmére
alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kell felhasz
nálni, és nem őrizhetőek meg az e rendelet céljainak telje
sítéséhez szükségesnél hosszabb ideig. A 95/46/EK irányelv
8. cikkének (1) bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet
10. cikkének (1) bekezdésében említett különleges adatka
tegóriák feldolgozása tilos.
(4)
A Bizottság a 45/2001/EK rendelet 10. és
11. cikkével összhangban világos, átfogó és érthető
formában nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az európai
adatbázisra vonatkozó információkat.

Végrehajtási jogi aktusok
(1)
A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a
következők vonatkozásában:
a) szabályok arra vonatkozóan, hogy adott esetben hogyan
kell a 4. cikkben említett vevői nyilatkozatokat elektro
nikus formában rendelkezésre bocsátani;
b) szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a 8. cikk
(2) bekezdésében említett információkat – többek között
adott esetben elektronikus formában – az európai adat
bázis részére rendelkezésre bocsátani;
c) eljárási szabályok az engedélyek megadására, a nyilván
tartásba vételre és a gazdasági szereplőknek és a felhasz
nálóknak az európai adatbázisba való felvételére a 3. cikk
(2), (6) és (7) bekezdése szerint.
(2)
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14a. cikk (2)
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében
kell elfogadni.
14a. cikk
A bizottsági eljárás
(1)
A Bizottság munkáját a 111/2005/EK tanácsi rende
let (**) 30. cikkével létrehozott, Kábítószer-prekurzor
Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (***) szerinti bizottságnak
minősül.
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(2)
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor
182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

a

15. cikk
A mellékletek kiigazítása
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az I., II. és III. mellékletnek a kábítószer-prekur
zorok eltérítése terén jelentkező új tendenciákhoz való
igazítására, illetve az ENSZ-egyezmény mellékletében foglalt
jegyzékek módosításainak megfelelő változtatására vonatko
zóan.
15a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek
mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi
aktus elfogadására.
(2)
A Bizottságnak a 3. cikk (8) bekezdésében, a 4. cikk
(4) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésében, a 7. cikk
második bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, a
13. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felha
talmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felha
talmazása ötéves időtartamra szól 2013. december 30-tól
kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal
az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalma
zásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács
nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal
az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hall
gatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező
időtartamra.
(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor
visszavonhatja a 3. cikk (8) bekezdésében, a 4. cikk (4)
bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésében, a 7. cikk
második bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, a
13. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikkben említett felha
talmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az
abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a
benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A hatá
rozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson
alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus
elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti
az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfoga
dásáról.
(5)
A 3. cikk (8) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, az
5. cikk (7) bekezdése, a 7. cikk második bekezdése, a 8. cikk
(3) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk értel
mében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak
akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két
hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács
nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam
lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a
Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog
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kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács
kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosz
szabbodik.
16. cikk
A tagállamok által
kapcsolatos információ

elfogadott

intézkedésekkel

(1)
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az általuk e
rendelet, és a 10. és 12. cikk alapján elfogadott intézkedé
sekről. A tagállamok értesítik a Bizottságot azok vala
mennyi későbbi módosításáról is.
(2)
A Bizottság közli ezen információkat a többi
tagállammal.
(3)
A Bizottság 2013. december 31-ig jelentést nyújt be
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végre
hajtásáról és működéséről és különösen arról, hogy van-e
szükség a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos
gyanús ügyletek felügyeletét és ellenőrzését célzó további
intézkedésre.
___________
(*) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december
18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közös
ségi intézmények és szervek által történő feldolgozása
tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen
adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12.,
1. o.).
(**) A Tanács 2004. december 22-i 111/2005/EK rende
lete a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és
harmadik országok közötti kereskedelme nyomon
követésére vonatkozó szabályok megállapításáról
(HL L 22., 2005.1.26., 1. o.).
(***) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i
182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatás
köreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési
mechanizmusok szabályainak és általános elveinek
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”
11. Az I. mellékletben:
a) a cím helyébe a következő cím lép:
„A jegyzékben szereplő anyagok listája”;
b) az 1. kategóriában a norefedrin KN-kódjának helyébe a
következő szám lép:
„2939 44 00”;
c) az 1. kategóriába tartozó anyagok listája a következő
anyaggal egészül ki:
„Alfa-fenilacetoacetonitril, (KN-kód) 2926 90 95, (CASszám) 4468-48-8”;
d) a 2. kategória szövege helyébe e rendelet mellékletének
szövege lép.
12. A III. mellékletben a „Felhatalmazás/” szövegrészt el kell
hagyni.
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2013. november 20-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS

2013.12.10.
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MELLÉKLET
2. KATEGÓRIA
2A. ALKATEGÓRIA
Anyag

KN-megnevezés
(ha eltérő)

Ecetsavanhidrid

KN-kód (1)

CAS-szám (2)

2915 24 00

108 -24 -7

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek.

2B. ALKATEGÓRIA
Anyag

KN-megnevezés
(ha eltérő)

KN-kód (1)

CAS-szám (2)

Fenilecetsav

2916 34 00

103-82-2

Antranilsav

2922 43 00

118-92-3

Piperidin

2933 32 00

110-89-4

Kálium-permanganát

2841 61 00

7722-64-7

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek.
(1) HL L 290., 2002.10.28., 1. o.
(2) A CAS-szám a „chemical abstracts service registry number”, amely az egyes anyagokra és azok szerkezetére jellemző egyedi azonosító
szám. A CAS-szám minden egyes izomer és valamennyi izomer minden egyes sója esetében egyedi. Figyelembe kell venni, hogy a fent
felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.

