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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 988/2002 VAN DE RAAD
van 3 juni 2002

tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3677/90 houdende maatregelen om te voorkomen dat
bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en

psychotrope stoffen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bĳ Verordening (EEG) nr. 3677/90 (2) zĳn maatregelen
vastgesteld om te voorkomen dat bepaalde stoffen
worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van
verdovende middelen of psychotrope stoffen.

(2) Ter wille van de duidelĳkheid en om te voldoen aan
artikel 12, lid 10, van het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen van 19 december 1988 en aan
Resolutie 20/4 van de speciale zitting van de algemene
vergadering van de Verenigde Naties over drugs van
1998, is het dienstig met betrekking tot de in categorie
1 van de bĳlage bĳ Verordening (EEG) nr. 3677/90
opgenomen geregistreerde stoffen, de bepalingen betref-
fende de uitvoervergunning te scheiden van de bepa-
lingen betreffende de voorafgaande kennisgeving van
uitvoer.

(3) Verordening (EEG) nr. 3677/90 moet dienovereenkom-
stig worden gewĳzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3677/90 wordt als volgt gewĳzigd:

1. in artikel 2, punt 1, wordt het derde streepje vervangen
door:

„— de namen en adressen van de exporteur, de importeur,
de distributeur en, overeenkomstig de artikelen 4, 4 bis,
5 en 5 bis, van de eindontvanger.”;

2. artikel 4 wordt vervangen door de volgende artikelen 4 en 4
bis:

„Artikel 4

Voorafgaande kennisgeving van uitvoer

Geregistreerde stoffen van categorie 1 van de bĳlage

1. Alle uitvoer van in categorie 1 van de bĳlage opge-
nomen geregistreerde stoffen, wordt voorafgegaan door een
voorafgaande kennisgeving van uitvoer die het land van
bestemming wordt toegezonden overeenkomstig artikel 12,
lid 10, van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
van 19 december 1988, hierna „VN-Verdrag” genoemd, en
Resolutie 20/4 van de speciale zitting van de algemene
vergadering van de Verenigde Naties over drugs van 1998.

Het land van bestemming krĳgt een termĳn van ten hoogste
15 werkdagen voor een antwoord, na het verstrĳken
waarvan de uitvoer door de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van uitvoer wordt toegestaan, indien geen gegevens
zĳn ontvangen die de uitvoer in de weg staan.

2. De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat
verstrekken, voorafgaand aan de uitvoer van geregistreerde
stoffen naar het land van bestemming, de bevoegde autori-
teiten van dit land de in artikel 4, lid 2, genoemde infor-
matie.

De autoriteit die dergelĳke inlichtingen verstrekt, verlangt
van de autoriteit van het derde land die deze ontvangt dat
zĳ het vertrouwelĳke karakter bewaart van alle economi-
sche, industriële, commerciële of beroepsgeheimen of van
alle informatie over een handelsprocédé die deze kunnen
bevatten.

Artikel 4 bis

Uitvoervergunning

Geregistreerde stoffen van categorie 1 van de bĳlage

1. Voor de uitvoer van geregistreerde stoffen die zĳn
opgenomen in categorie 1 van de bĳlage is een uitvoerver-
gunning vereist die voor elke verrichting wordt afgegeven
door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de
aangifte ten uitvoer volgens de geldende bepalingen moet
worden gedaan.

(1) Voorstel van 14 maart 2002 (nog niet verschenen in het Publica-
tieblad).

(2) PB L 357 van 20.12.1990, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳ-
zigd bĳ Verordening (EG) nr. 1116/2001 (PB L 153 van
8.6.2001, blz. 4). Verordening (EG) nr. 1116/2001 gerectificeerd
in PB L 215 van 9.8.2001, blz. 57.
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2. De in lid 1 bedoelde aanvragen voor een uitvoerver-
gunning moeten de volgende informatie bevatten:

a) de namen en adressen van de exporteur, de importeur in
het derde land en van elke andere bĳ de uitvoer of de
verzending betrokken deelnemer aan het handelsverkeer,
en van de eindontvanger,

b) de naam van de geregistreerde stof zoals die is vermeld
in categorie 1 van de bĳlage,

c) de hoeveelheid en het gewicht van de geregistreerde stof
of, wanneer het een mengsel betreft, de hoeveelheid en
het gewicht van het mengsel, en de hoeveelheid en het
gewicht of percentage van de in de bĳlage vermelde
geregistreerde stof of stoffen welke in het mengsel
aanwezig is of zĳn,

d) gegevens over het vervoer, met name de beoogde datum
van verzending, de wĳze van vervoer, het douanekantoor
waar de aangifte moet worden gedaan, en voorzover
deze gegevens in dit stadium bekend zĳn, het vervoer-
middel, de reisweg, de voorgenomen plaats van uitgang
uit het douanegebied van de Gemeenschap en die van
binnenkomst in het invoerende land.

In de in lid 9 bedoelde gevallen dient de door het land van
bestemming afgegeven invoervergunning bĳ het verzoek te
worden gevoegd.

3. Het besluit over de aanvraag wordt genomen binnen
een termĳn van 15 werkdagen na de datum waarop de
bevoegde autoriteiten het dossier volledig achten. Deze
termĳn kan worden verlengd indien, in de in lid 9 bedoelde
gevallen, de bevoegde autoriteiten aanvullend onderzoek
moeten verrichten om zich ervan te verzekeren dat de
vergunning voor de invoer van de stoffen naar behoren is
toegestaan.

4. Onverminderd de eventuele toepassing van maatre-
gelen van strafrechtelĳke aard, wordt de in lid 1 bedoelde
uitvoervergunning geweigerd indien:

a) er redelĳke vermoedens bestaan dat de overeenkomstig
lid 2 verstrekte informatie vals of onjuist is;

b) in de in lid 9 bedoelde gevallen is vastgesteld dat de
vergunning voor de invoer van de geregistreerde stoffen
niet naar behoren door de bevoegde autoriteiten van het
land van bestemming is toegestaan;

c) er redelĳke vermoedens bestaan dat de betrokken stoffen
voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen
of psychotrope stoffen zĳn bestemd.

5. Wanneer de bĳzonderheden omtrent de reisweg en
het vervoermiddel niet in de in lid 2 bedoelde aanvraag
worden genoemd, moet op de uitvoervergunning zĳn
aangegeven dat de deelnemer aan het handelsverkeer
verplicht is deze gegevens vóór het fysieke vertrek van de
zending te verstrekken aan de douaneautoriteiten of een
andere bevoegde autoriteit op de plaats van uitgang waar de
stoffen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. In

dit geval moet bĳ de afgifte in de uitvoervergunning een
dienovereenkomstige vermelding worden opgenomen.

6. In alle gevallen moet bĳ de douaneaangifte ten uitvoer
de uitvoervergunning aan de douaneautoriteiten worden
overgelegd. Bovendien moet een exemplaar van deze
vergunning de zending begeleiden tot aan het douanekan-
toor van de plaats van uitgang waar de geregistreerde
stoffen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. Dit
kantoor vult in voorkomend geval de in de vergunning
vervatte gegevens met de in lid 5 bedoelde gegevens en alle
andere noodzakelĳk geachte gegevens aan, en plaatst op de
vergunning zĳn stempel alvorens deze aan de autoriteit van
afgifte terug te zenden.

7. De afgifte van een uitvoervergunning doet niet af aan
de eventuele administratiefrechtelĳke of andere aansprake-
lĳkheid van de houder van deze vergunning.

8. De bevoegde autoriteiten kunnen de vergunning
tĳdelĳk of definitief schorsen of intrekken indien er redelĳke
vermoedens bestaan dat het risico bestaat dat de geregi-
streerde stoffen voor de illegale vervaardiging van verdo-
vende middelen of psychotrope stoffen worden misbruikt.

9. Wanneer krachtens een overeenkomst tussen de
Gemeenschap en een derde land de uitvoer slechts is toege-
staan indien door de bevoegde autoriteit van dit land een
invoervergunning voor de betrokken stoffen is afgegeven,
deelt de Commissie de bevoegde autoriteit van de lidstaten
de naam en het adres van de bevoegde autoriteit van het
derde land mede, evenals alle praktische informatie die dit
land heeft verstrekt.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verzekeren zich
ervan dat elke invoer naar behoren is toegestaan, door zo
nodig aan de bevoegde autoriteit van het derde land bevesti-
ging te vragen.”;

3. artikel 5, lid 2, wordt vervangen door:

„2. De artikelen 4 en 4 bis zĳn van overeenkomstige
toepassing op de in lid 1 bedoelde uitvoer in alle gevallen
waarin deze rechtstreeks of indirect bestemd blĳkt te zĳn
voor een derde land waarvan is vastgesteld dat het bĳ de
illegale vervaardiging van verdovende middelen of psycho-
trope stoffen op basis van de genoemde geregistreerde
stoffen is betrokken. Deze vaststelling kan geschieden op
grond van een met redenen omkleed verzoek van het
betrokken derde land aan de Commissie.

Artikel 4 bis is ook van toepassing in alle gevallen waarin
geen individuele open vergunning overeenkomstig lid 3 kan
worden afgegeven.”;

4. artikel 5 bis, lid 2, wordt vervangen door:

„2. De artikelen 4 en 4 bis zĳn van overeenkomstige
toepassing op de in lid 1 bedoelde uitvoer van stoffen in alle
gevallen waarin specifieke overeenkomsten met de
betrokken derde landen voor elke transactie de afgifte van
uitvoervergunningen en voorafgaande kennisgevingen van
uitvoer voorschrĳven.



NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen11.6.2002 L 151/3

Artikel 4 bis is ook van toepassing in alle gevallen waarin
geen individuele open vergunning overeenkomstig lid 3 kan
worden afgegeven.”;

5. artikel 6, lid 1 en 2, wordt vervangen door:

„1. Teneinde de juiste toepassing van de artikelen 2, 4, 4
bis, 5 en 5 bis te waarborgen, treft iedere lidstaat overeen-
komstig zĳn eigen wettelĳke bepalingen de nodige maatre-
gelen om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen:

a) inlichtingen in te winnen over alle bestellingen van of
verrichtingen in verband met geregistreerde stoffen;

b) de bedrĳfsruimten van de betrokken deelnemers aan het
handelsverkeer te betreden teneinde bewĳzen van onre-
gelmatigheden te verzamelen.

2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4, 4 bis, 5
en 5 bis en lid 1 van het onderhavige artikel, kunnen de
bevoegde autoriteiten van elke lidstaat het binnenbrengen in
het douanegebied van de Gemeenschap of het verlaten
ervan van geregistreerde stoffen verbieden, indien zĳ rede-
lĳke vermoedens hebben dat deze stoffen voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope
stoffen zĳn bestemd.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 3 juni 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

J. C. APARICIO PÉREZ


