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ИЗМЕНЕНИЯ 001-022 
внесени от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Доклад
Михал Бони A8-0359/2016
Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на 
риска относно новите психоактивни вещества

Предложение за регламент (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Новите психоактивни вещества 
могат да представляват сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, 
което налага засилването на 
мониторинга, ранното 
предупреждение и борбата с тези 
заплахи.

(1) Новите психоактивни вещества, 
които могат да имат многобройни 
търговски и промишлени употреби, 
както и употреби за научни цели, 
могат да представляват сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, най-
вече поради тяхното разнообразие и 
бързината, с която се появяват. 
Бързото нарастване на пазара на 
тези нови продукти продължава да 
представлява предизвикателство, 
като налага засилването на системите 
на мониторинг и ранно 
предупреждение, осъществяването на 
оценка на здравните, социалните и 
свързаните с безопасността рискове, 
с оглед разработването на начини за 
откликване, като например мерки за 
ограничаване на риска с цел борба с 
тези заплахи.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Настоящият регламент следва 
да взема предвид факта, че уязвимите 
групи от населението и по-специално 
младите хора, са особено уязвими 
спрямо рисковете, свързани с 
общественото здраве, безопасността 
и социалните рискове, произтичащи 
от новите психоактивни вещества.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Проблемът с новите психоактивни 
вещества, които пораждат здравни и 
социални рискове в целия Съюз, следва 
да бъде решен на равнището на Съюза. 
Настоящият регламент съответно следва 
да се разглежда във връзка с Рамково 
решение 2004/757/ПВР5 на Съвета 
[изменено с Директива (EС) …/…], тъй 
като и двата акта имат за цел да заменят 
механизма, установен с Решение 
2005/387ПВР на Съвета.

(3) Проблемът с новите психоактивни 
вещества, които пораждат здравни, 
социални и свързани с безопасността 
рискове в целия Съюз, следва да бъде 
решен на равнището на Съюза. 
Настоящият регламент съответно следва 
да се разглежда във връзка с Рамково 
решение 2004/757/ПВР5 на Съвета 
[изменено с Директива (EС) …/…], тъй 
като и двата акта имат за цел да заменят 
механизма, установен с Решение 
2005/387ПВР на Съвета.

__________________ __________________
5 Рамково решение 2004/757/ПВР на 
Съвета от 25 октомври 2004 г. за 
установяване на минималните 
разпоредби относно съставните 
елементи на наказуемите деяния и 
прилаганите наказания в областта на 
трафика на наркотици (OВ L 335, 
11.11.2004 г., стр. 8).

5 Рамково решение 2004/757/ПВР на 
Съвета от 25 октомври 2004 г. за 
установяване на минималните 
разпоредби относно съставните 
елементи на наказуемите деяния и 
прилаганите наказания в областта на 
трафика на наркотици (OВ L 335, 
11.11.2004 г., стр. 8).
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Всички мерки на Съюза относно 
новите психоактивни вещества следва 
да се основават на научни 
доказателства.

(5) Всички мерки на Съюза относно 
новите психоактивни вещества следва 
да се основават на научни доказателства 
или на достатъчно данни относно 
рисковете, пораждани от новите 
психоактивни вещества. Като се има 
предвид, че в някои случаи новите 
психоактивни вещества могат да 
бъдат дотолкова нови за областта, че 
поне първоначално да има много 
ограничени данни от научни 
изследвания относно рисковете за 
здравето на хората, необходимо е да 
се предприемат бързи процедури за 
оценка на риска на равнището на 
Съюза.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Не следва да се извършва оценка 
на риска за ново психоактивно 
вещество, ако то е предмет на оценка 
съгласно международното право, или 
ако е активно вещество в лекарствен 
продукт или във ветеринарен 
лекарствен продукт.

(7) Не следва да се извършва оценка 
на риска за ново психоактивно 
вещество, ако то е предмет на оценка 
съгласно международното право, ако е 
активно вещество в лекарствен 
продукт или във ветеринарен 
лекарствен продукт, освен ако не са 
налице достатъчно данни на 
равнището на съюза, които 
подсказват необходимостта от 
изготвянето на доклад за оценка на 
риска. Не следва да се извършва оценка 
на риска за ново психоактивно 
вещество, ако то е активно вещество в 
лекарствен продукт или във 
ветеринарен лекарствен продукт.
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Обосновка

Дори ако веществото е предмет на оценка съгласно международното право, са 
възможни случаи, в които съществуват специални условия в ЕС и вещество, което не 
се приема за опасно на международно равнище би могло да представлява сериозна 
заплаха в ЕС; поради тази причина, и ако съществуват данни в тази посока, следва да 
бъде възможно да се изготви доклад за оценка на риска. Същата логика бе приложена 
в становището на Парламента , прието през 2014 г. относно  регулирането на новите 
психоактивни вещества.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 5, параграф 2 се заличават 
втората и третата алинея.

(2) В член 5, параграф 2, втората 
алинея се заличава.

Обосновка

Трета алинея на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1920/2006 се отнася до 
новите тенденции при употребата на съществуващи психоактивни вещества и 
следователно следва да бъде запазена.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка гарантира, че 
нейните национални фокусни точки в 
рамките на Европейската 
информационна мрежа за наркотиците и 
наркоманиите и националните звена на 
Европол предоставят на Центъра и на 
Европол своевременно и без ненужно 
забавяне наличната информация 
относно новите психоактивни вещества. 
Тази информация е свързана с 
откриването и идентифицирането, 

Всяка държава членка гарантира, че 
нейните национални фокусни точки в 
рамките на Европейската 
информационна мрежа за наркотиците и 
наркоманиите и националните звена на 
Европол предоставят на Центъра и на 
Европол своевременно и без ненужно 
забавяне наличната информация 
относно новите психоактивни вещества. 
Тази информация е свързана с 
откриването и идентифицирането, 
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употребата и моделите на употреба, 
потенциалните и установените рискове, 
фабрикацията, извличането, 
разпространението, трафика и 
търговската, медицинската и научната 
употреба на тези вещества.

употребата и моделите на употреба, 
потенциалните и установените рискове, 
фабрикацията, извличането, 
разпространението и каналите за 
разпространение, трафика и 
контрабандата, търговската, 
медицинската и научната употреба на 
тези вещества.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Центърът в сътрудничество с Европол 
събира, анализира, оценява и съобщава 
тази информация своевременно на 
държавите членки, за да предостави на 
държавите членки всяка информация, 
която се изисква за целите на ранното 
предупреждение, и за да може Центърът 
да изготви първоначалния доклад или 
комбинирания първоначален доклад 
съгласно член 5б.

Центърът в сътрудничество с Европол 
събира, анализира, оценява и съобщава 
тази информация своевременно на 
държавите членки и на Комисията, за 
да предостави на държавите членки и 
Комисията всяка информация, която се 
изисква за целите на ранното 
предупреждение, и за да може Центърът 
да изготви първоначалния доклад или 
комбинирания първоначален доклад 
съгласно член 5б.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Центърът, Комисията или 
Съветът, действайки с обикновено 
мнозинство от държавите членки, 
преценят, че информацията, споделена 
относно ново психоактивно вещество и 
събрана съгласно член 5а в една или 
няколко държави членки, поражда 
безпокойство, че новото психоактивно 

1. Когато Центърът, Комисията или 
Съветът, действайки с обикновено 
мнозинство от държавите членки, 
преценят, че информацията, споделена 
относно ново психоактивно вещество и 
събрана съгласно член 5а в една или 
няколко държави членки, поражда 
безпокойство, че новото психоактивно 
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вещество може да създаде здравни и 
социални рискове в Съюза, Центърът 
изготвя първоначален доклад за новото 
психоактивно вещество.

вещество може да създаде здравни, 
социални и свързани с безопасността 
рискове в Съюза, Центърът изготвя без 
необосновано забавяне първоначален 
доклад за новото психоактивно 
вещество.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) първи признаци за естеството или 
мащаба на здравните и социалните 
рискове, свързани с новото 
психоактивно вещество;

а) първи признаци за естеството или 
мащаба на здравните и социалните 
рискове или рисковете за 
безопасността, свързани с новото 
психоактивно вещество;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б - параграф 2 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация за участието на 
престъпни групи във фабрикацията и 
разпространението на новото 
психоактивно вещество;

г) информация за участието на 
престъпни групи в разработването, 
фабрикацията и разпространението на 
новото психоактивно вещество;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Центърът отправят искане до 
Европейската агенция по лекарствата да 

5. Центърът отправят искане до 
Европейската агенция по лекарствата да 



PE611.493/ 7

BG

предостави информация за това дали в 
Съюза или в някоя държава членка 
новото психоактивно вещество е:

предостави, без ненужно забавяне, 
информация за това дали в Съюза или в 
някоя държава членка новото 
психоактивно вещество е:

Обосновка

Тъй като един от мотивите на този доклад е процедурите за ограничаване опасните 
нови психоактивни вещества по-кратки и по-ефективни, информацията следва да се 
предоставя без необосновано забавяне. В съответствие с член 5б, параграф 8, 
подробностите за сътрудничество ще бъдат включени в работните споразумения 
между Центъра и Европейската агенция по лекарствата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Центърът отправя искане към 
Европол да предостави информация за 
участието на престъпни групи във 
фабрикацията и разпространението на 
новото психоактивно вещество и във 
всяка употреба на новото психоактивно 
вещество.

6. Центърът отправя искане към 
Европол да предостави, без 
необосновано забавяне, информация за 
участието на престъпни групи във 
фабрикацията, разпространението и 
каналите за разпространение, 
трафика и контрабандата на новото 
психоактивно вещество и във всяка 
употреба на новото психоактивно 
вещество, както и друга свързана 
информация относно новото 
психоактивно вещество.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Центърът отправя искане до 
Европейската агенция по химикалите и 
Европейския орган за безопасност на 
храните да предоставят информацията и 

7. Центърът отправя искане до 
Европейската агенция по химикалите, 
Европейския център за профилактика 
и контрол върху заболяванията  и 
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данните за новото психоактивно 
вещество, с които разполагат.

Европейския орган за безопасност на 
храните да предоставят без 
необосновано забавяне информацията и 
данните за новото психоактивно 
вещество, с които разполагат.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Центърът спазва условията за 
използване на информацията, които са 
му съобщени, включително условията за 
сигурността на информацията и данните 
и за защита на поверителната търговска 
информация.

9. Центърът спазва условията за 
използване на информацията, които са 
му съобщени, включително условията за 
достъп до документи, сигурността на 
информацията и данните и за защита на 
поверителната информация, 
включително чувствителни данни 
или поверителна търговска 
информация.

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите 
психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5б – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Когато Центърът събира 
информация за няколко нови 
психоактивни вещества с подобна 
химична структура, той следва да 
представи на Комисията и Съвета в срок 
от шест седмици от изготвянето на 
първоначалния доклад отделни 
първоначални доклади или 
комбинирани доклади за няколко нови 

11. Когато Центърът събира 
информация за няколко нови 
психоактивни вещества, за които се 
счита, че са с подобна химична 
структура, той следва да представи на 
Комисията и Съвета в срок от шест 
седмици от изготвянето на 
първоначалния доклад отделни 
първоначални доклади или 
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психоактивни вещества, при условие че 
характеристиките на всяко ново 
психоактивно вещество са ясно 
идентифицирани.

комбинирани доклади за няколко нови 
психоактивни вещества, при условие че 
характеристиките на всяко ново 
психоактивно вещество са ясно 
идентифицирани.

Обосновка

Този параграф е положително допълнение към изискванията на регламента, тъй като 
ще позволи на Центъра да направи повече своевременно, при все това обаче степента 
на сходство между химична структура на новите психоактивни вещества понякога 
може да се окаже трудна за определяне и поради това Центърът следва да има 
правото да определи дали дадени вещества могат да се смятат за достатъчно 
сходни, за да се разглеждат в общ доклад.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от две седмици от 
получаване на комбинирания 
първоначален доклад, посочен в член 
5б, параграф 11, Комисията може да 
поиска от Центъра да извърши оценка 
на потенциалните рискове, породени от 
няколко нови психоактивни вещества 
със сходна химична структура, и да 
изготви доклад за комбинираната 
оценка на риска. Комбинираната оценка 
на риска се извършва от Научния 
комитет на Центъра.

2. В срок от две седмици от 
получаване на комбинирания 
първоначален доклад, посочен в член 
5б, параграф 11, Комисията може да 
поиска от Центъра да извърши оценка 
на потенциалните рискове, породени от 
няколко нови психоактивни вещества 
със сходна химична структура, и да 
изготви доклад за комбинираната 
оценка на риска. Комбинираната оценка 
на риска се извършва от Научния 
комитет.

Обосновка

Изменението следва логиката на член 5в, параграф 2.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5в – параграф 3 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) анализ на здравните рискове, 
свързани с новото психоактивно 
вещество, по-специално по отношение 
на неговата остра и хронична 
токсичност, потенциала за злоупотреба 
и за предизвикване на зависимост, както 
и физическите, психическите и 
поведенческите въздействия;

в) анализ на здравните рискове, 
свързани с новото психоактивно 
вещество, по-специално по отношение 
на неговата остра и хронична 
токсичност, потенциала за злоупотреба 
и за предизвикване на зависимост, както 
и физическите, психическите и 
поведенческите въздействия, 
включително противопоказания за 
употреба в комбинация с други 
вещества, когато има такива; 

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите 
психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5в - параграф 3 - буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) анализ на социалните рискове, 
свързани с новото психоактивно 
вещество, по-специално неговото 
въздействие върху функционирането на 
обществото, обществения ред и 
престъпната дейност, участието на 
престъпни групи във фабрикацията и 
разпространението на новото 
психоактивно вещество;

г) анализ на социалните рискове, 
свързани с новото психоактивно 
вещество, по-специално неговото 
въздействие върху функционирането на 
обществото, обществения ред и 
престъпната дейност, участието на 
престъпни групи в разработването, 
фабрикацията, разпространението и 
каналите за разпространение, 
трафика и контрабандата на новото 
психоактивно вещество;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5в – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Научният комитет извършва оценка на 
рисковете, породени от новото 
психоактивно вещество или група от 
нови психоактивни вещества. Съставът 
на комитета може да бъде разширен по 
преценка на директора в съответствие с 
препоръката на председателя на 
Научния комитет с включването на 
експерти, представляващи научните 
области, които имат отношение към 
осигуряването на балансирана оценка на 
рисковете от новото психоактивно 
вещество. Директорът ги избира от 
списък с експерти. Управителният съвет 
одобрява списъка с експерти на всеки 
три години.

Научният комитет извършва оценка на 
рисковете, породени от новото 
психоактивно вещество или група от 
нови психоактивни вещества. Съставът 
на комитета може да бъде разширен по 
преценка на директора в съответствие с 
препоръката на председателя на 
Научния комитет с включването на 
експерти, представляващи научните 
области, които имат отношение към 
осигуряването на балансирана оценка на 
рисковете от новото психоактивно 
вещество, включително психолог, 
специалист по зависимостите. 
Директорът ги избира от списък с 
експерти. Управителният съвет 
одобрява списъка с експерти на всеки 
три години.

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите 
психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5г– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценка на риска не се извършва, 
когато новото психоактивно вещество е 
в напреднал етап на оценка в рамките на 
системата на Обединените нации, а 
именно след като експертната комисия 
по наркозависимостите към 
Световната здравна организация е 
публикувала критичния си анализ 
заедно с писмена препоръка, освен в 
случаите, когато съществува 
значителна информация, която е нова 
или е от особено значение за Съюза и 
не е била взета под внимание в 

1. Оценка на риска не се извършва, 
когато новото психоактивно вещество е 
в напреднал етап на оценка в рамките на 
системата на Обединените нации, а 
именно след като експертната комисия 
по наркозависимостите към СЗО е 
публикувала критичния си анализ 
заедно с писмена препоръка, освен в 
случаите, когато съществуват 
достатъчни данни и е налична 
информация, която говори за 
необходимостта от доклад за оценка 
на риска на равнището на Съюза, 
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системата на Обединените нации. причините за която биват посочени в 
първоначалния доклад.

Обосновка

Изменението следва становището на Парламента относно Регламента за новите 
психоактивни вещества, приет през 2014 г.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1920/2006
Член 5г– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценка на риска не се извършва, 
когато новото психоактивно вещество е 
оценено в рамките на системата на 
Обединените нации, но е взето решение 
то да не бъде включено в списъците 
съгласно Единната конвенция по 
упойващите вещества от 1961 г., 
изменена с Протокола от 1972 г., или 
Конвенцията от 1971 г. за 
психотропните вещества, освен в 
случаите, когато съществува 
значителна информация, която е нова 
или е от особено значение за Съюза.

2. Оценка на риска не се извършва, 
когато новото психоактивно вещество е 
оценено в рамките на системата на 
Обединените нации, но е взето решение 
то да не бъде включено в списъците 
съгласно Единната конвенция по 
упойващите вещества от 1961 г., 
изменена с Протокола от 1972 г., или 
Конвенцията от 1971 г. за 
психотропните вещества, освен в 
случаите, когато съществуват 
достатъчни данни и е налична 
информация, която говори за 
необходимостта от доклад за оценка 
на риска на равнището на Съюза, 
причините за която биват посочени в 
първоначалния доклад.

Обосновка

Дори ако веществото е предмет на оценка съгласно международното право, са 
възможни случаи, в които съществуват специални условия в ЕС и вещество, което не 
се приема за опасно на международно равнище би могло да представлява сериозна 
заплаха в ЕС; поради тази причина, и ако съществуват данни в тази посока, следва да 
бъде възможно да се изготви доклад за оценка на риска. Същата логика бе приложена 
в становището на Парламента , прието през 2014 г. относно  регулирането на новите 
психоактивни вещества.


