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κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Έκθεση
Michał Boni A8-0359/2016
Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης 
κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες

Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες 
ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές για την υγεία, 
γεγονός που καθιστά απαραίτητη την 
ενίσχυση της παρακολούθησης, της 
έγκαιρης προειδοποίησης και της 
καταπολέμησης των εν λόγω απειλών.

(1) Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες, οι 
οποίες ενδέχεται να έχουν πολυάριθμες 
εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις, 
καθώς και επιστημονικές χρήσεις, 
ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρές 
διασυνοριακές απειλές για την υγεία, ιδίως 
λόγω της ποικιλομορφίας τους και της 
ταχύτητας με την οποία εμφανίζονται. Η 
ταχεία ανάπτυξη της αγοράς των εν λόγω 
νέων προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση, γεγονός που καθιστά 
απαραίτητη την ενίσχυση των 
συστημάτων παρακολούθησης και 
έγκαιρης προειδοποίησης, την αξιολόγηση 
των κινδύνων που εγκυμονούν οι ουσίες 
αυτές για την υγεία, την ασφάλεια και την 
κοινωνία, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων 
όπως μέτρα μείωσης των κινδύνων για 
την καταπολέμηση των εν λόγω απειλών.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι 
ευπαθείς ομάδες, και ιδίως οι νέοι, 
εκτίθενται ιδιαίτερα στους κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, 
καθώς και στους κοινωνικούς κινδύνους 
που προκύπτουν από τις νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που 
ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την 
κοινωνία σε ολόκληρη την Ένωση θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται σε 
συνδυασμό με την απόφαση-πλαίσιο 
2004/757/ΔΕΥ15 [όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία (ΕΕ) …/…], δεδομένου ότι και 
οι δύο πράξεις αποσκοπούν στην 
αντικατάσταση του μηχανισμού που 
θεσπίστηκε στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου.

(3) Οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που 
ενέχουν κινδύνους για την υγεία, την 
ασφάλεια και την κοινωνία σε ολόκληρη 
την Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός πρέπει να ερμηνεύεται 
σε συνδυασμό με την απόφαση-πλαίσιο 
2004/757/ΔΕΥ15 [όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία (ΕΕ) …/…], δεδομένου ότι και 
οι δύο πράξεις αποσκοπούν στην 
αντικατάσταση του μηχανισμού που 
θεσπίστηκε στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου.

__________________ __________________
5 Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, 
για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων 
σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής 
υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές 
που ισχύουν στον τομέα της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών (ΕΕ L 335 της 
11.11.2004, σ. 8).

5 Απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, 
για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων 
σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής 
υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές 
που ισχύουν στον τομέα της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών (ΕΕ L 335 της 
11.11.2004, σ. 8).
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οποιαδήποτε δράση της Ένωσης 
σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες θα 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά 
αποδεικτικά στοιχεία.

(5) Οποιαδήποτε δράση της Ένωσης 
σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες θα 
πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά 
αποδεικτικά στοιχεία ή σε επαρκή 
στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που 
ενέχουν οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες. 
Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες μπορεί να 
είναι τόσο καινούριες που, αρχικά 
τουλάχιστον, να υπάρχουν πολύ 
περιορισμένα στοιχεία επιστημονικής 
έρευνας σχετικά με κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία, είναι αναγκαίο να 
εφαρμόζονται ταχείες διαδικασίες 
αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο 
Ένωσης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεν θα πρέπει να διενεργείται 
αξιολόγηση κινδύνων για μια νέα 
ψυχοδραστική ουσία εάν αυτή υπόκειται 
σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς 
δικαίου ή εάν αποτελεί δραστική ουσία σε 
φάρμακο ή κτηνιατρικό φάρμακο.

(7) Δεν θα πρέπει να διενεργείται 
αξιολόγηση κινδύνων για μια νέα 
ψυχοδραστική ουσία εάν αυτή υπόκειται 
σε αξιολόγηση δυνάμει του διεθνούς 
δικαίου εκτός εάν υπάρχουν επαρκή 
διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο Ένωσης 
που να υποδεικνύουν την ανάγκη για μια 
έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων. Δεν 
θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση 
κινδύνων για μια νέα ψυχοδραστική 
ουσία εάν αποτελεί δραστική ουσία σε 
φάρμακο ή κτηνιατρικό φάρμακο.

Αιτιολόγηση

Ακόμη και αν η ουσία είναι υπό αξιολόγηση βάσει του διεθνούς δικαίου, μπορεί να υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες στην ΕΕ και μια ουσία που δεν θεωρείται 
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επικίνδυνη σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές απειλές στην ΕΕ, για τον 
λόγο αυτό και αν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι δυνατόν να 
συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων. Η ίδια λογική εφαρμόστηκε από την θέση του 
Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε το 2014 σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές 
ουσίες

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο απαλείφονται.

2) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το 
δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

Αιτιολόγηση

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006 αφορά νέα 
τάση στη χρήση υπαρχόντων ψυχοδραστικών ουσιών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
διατηρηθεί.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα 
εθνικά σημεία επαφής του δικτύου Reitox 
και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ 
παρέχουν εγκαίρως και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις 
πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με 
νέες ψυχοδραστικές ουσίες στο Κέντρο και 
στην Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες 
σχετίζονται με τον εντοπισμό και την 
ταυτοποίηση, τη χρήση και τους τρόπους 
χρήσης, τους δυνητικούς και 
εντοπισμένους κινδύνους, την παρασκευή, 
εκχύλιση, διανομή, διακίνηση, εμπορική, 
ιατρική και επιστημονική χρήση των εν 
λόγω ουσιών.

Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα 
εθνικά σημεία επαφής του δικτύου Reitox 
και οι εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ 
παρέχουν εγκαίρως και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις 
πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με 
νέες ψυχοδραστικές ουσίες στο Κέντρο και 
στην Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες 
σχετίζονται με τον εντοπισμό και την 
ταυτοποίηση, τη χρήση και τους τρόπους 
χρήσης, τους δυνητικούς και 
εντοπισμένους κινδύνους, την παρασκευή, 
εκχύλιση, διανομή και τους διαύλους 
διανομής, τη διακίνηση και λαθρεμπορία, 
εμπορική, ιατρική και επιστημονική χρήση 
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των εν λόγω ουσιών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, το Κέντρο 
συλλέγει, αναλύει, αξιολογεί και 
γνωστοποιεί εγκαίρως τις εν λόγω 
πληροφορίες στα κράτη μέλη με στόχο να 
τους παράσχει τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για την έγκαιρη 
προειδοποίηση και για να μπορέσει το 
Κέντρο να καταρτίσει την αρχική έκθεση ή 
τη συνδυασμένη αρχική έκθεση δυνάμει 
του άρθρου 5β.

Σε συνεργασία με την Ευρωπόλ, το Κέντρο 
συλλέγει, αναλύει, αξιολογεί και 
γνωστοποιεί εγκαίρως τις εν λόγω 
πληροφορίες στα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή με στόχο να τους παράσχει τις 
πληροφορίες που χρειάζονται για την 
έγκαιρη προειδοποίηση και για να 
μπορέσει το Κέντρο να καταρτίσει την 
αρχική έκθεση ή τη συνδυασμένη αρχική 
έκθεση δυνάμει του άρθρου 5β.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που το Κέντρο, η 
Επιτροπή ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
με απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, 
θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται σχετικά με μια νέα 
ψυχοδραστική ουσία, οι οποίες έχουν 
συλλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 5α σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη προκαλούν 
ανησυχίες ότι η νέα ψυχοδραστική ουσία 
ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την 
υγεία ή για την κοινωνία σε επίπεδο 
Ένωσης, το Κέντρο καταρτίζει αρχική 
έκθεση σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική 
ουσία.

1. Σε περίπτωση που το Κέντρο, η 
Επιτροπή ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
με απλή πλειοψηφία των κρατών μελών, 
θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που 
ανταλλάσσονται σχετικά με μια νέα 
ψυχοδραστική ουσία, οι οποίες έχουν 
συλλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 5α σε ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη προκαλούν 
ανησυχίες ότι η νέα ψυχοδραστική ουσία 
ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την 
υγεία, την ασφάλεια ή για την κοινωνία σε 
επίπεδο Ένωσης, το Κέντρο καταρτίζει 
αμελλητί αρχική έκθεση σχετικά με τη νέα 
ψυχοδραστική ουσία.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μια πρώτη εκτίμηση της φύσης ή της 
κλίμακας των κινδύνων για την υγεία και 
την κοινωνία που σχετίζονται με τη νέα 
ψυχοδραστική ουσία·

α) μια πρώτη εκτίμηση της φύσης ή της 
κλίμακας των κινδύνων για την υγεία, την 
κοινωνία ή την ασφάλεια που σχετίζονται 
με τη νέα ψυχοδραστική ουσία·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην 
παρασκευή και διανομή της νέας 
ψυχοδραστικής ουσίας·

δ) πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην 
ανάπτυξη, παρασκευή και διανομή της 
νέας ψυχοδραστικής ουσίας·

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων να παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με το εάν, στην 
Ένωση ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η 
νέα ψυχοδραστική ουσία είναι:

5. Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Φαρμάκων να παράσχει 
αμελλητί πληροφορίες σχετικά με το εάν, 
στην Ένωση ή σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος, η νέα ψυχοδραστική ουσία είναι:

Αιτιολόγηση

Καθώς ένας από τους λόγους αυτής της έκθεσης είναι να καταστήσει τις διαδικασίες που 
περιορίζουν τις επικίνδυνες νέες ψυχοτρόπες ουσίες συνοπτικότερες και πιο αποτελεσματικές, 
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οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 5β παράγραφος 8, η ενδελεχής συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Κέντρο ζητεί από την Ευρωπόλ 
να του παράσχει πληροφορίες σχετικά με 
τη συμμετοχή εγκληματικών ομάδων στην 
παρασκευή και διανομή της νέας 
ψυχοδραστικής ουσίας και σε οποιαδήποτε 
χρήση της.

6. Το Κέντρο ζητεί από την Ευρωπόλ 
να του παράσχει αμελλητί πληροφορίες 
σχετικά με τη συμμετοχή εγκληματικών 
ομάδων στην παρασκευή και διανομή 
καθώς και στους διαύλους διανομής, στη 
διακίνηση και λαθρεμπορία της νέας 
ψυχοδραστικής ουσίας και σε οποιαδήποτε 
χρήση της καθώς και άλλες συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με τη νέα 
ψυχοδραστική ουσία.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων να του παράσχουν τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα που 
διαθέτουν σχετικά με τη νέα ψυχοδραστική 
ουσία.

7. Το Κέντρο ζητεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων και την Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων να του 
παράσχουν αμελλητί τις πληροφορίες και 
τα δεδομένα που διαθέτουν σχετικά με τη 
νέα ψυχοδραστική ουσία.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Το Κέντρο συμμορφώνεται με τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση των 
πληροφοριών που του γνωστοποιούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων 
και των πληροφοριών και με την 
προστασία εμπιστευτικών επιχειρηματικών 
πληροφοριών.

9. Το Κέντρο συμμορφώνεται με τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση των 
πληροφοριών που του γνωστοποιούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, με 
την ασφάλεια των δεδομένων και των 
πληροφοριών και με την προστασία 
εμπιστευτικών δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων 
δεδομένων ή εμπιστευτικών 
επιχειρηματικών πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5β – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Όταν το Κέντρο συλλέγει 
πληροφορίες για περισσότερες νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες με παρόμοια χημική 
δομή, υποβάλλει στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο ξεχωριστές αρχικές εκθέσεις ή 
συνδυασμένες εκθέσεις σχετικά με 
περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες, 
με την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά 
της κάθε νέας ψυχοδραστικής ουσίας 
προσδιορίζονται σαφώς, εντός έξι 
εβδομάδων από την έκδοση της αρχικής 
έκθεσης.

11. Όταν το Κέντρο συλλέγει 
πληροφορίες για περισσότερες νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες που θεωρεί ότι 
έχουν παρόμοια χημική δομή, υποβάλλει 
στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο 
ξεχωριστές αρχικές εκθέσεις ή 
συνδυασμένες εκθέσεις σχετικά με 
περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες, 
με την προϋπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά 
της κάθε νέας ψυχοδραστικής ουσίας 
προσδιορίζονται σαφώς, εντός έξι 
εβδομάδων από την έκδοση της αρχικής 
έκθεσης.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος είναι μια θετική προσθήκη στον κανονισμό, καθώς θα επιτρέψει στο 
Κέντρο να κάνει περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα· ωστόσο, ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των 
χημικών δομών των νέων ψυχοδραστικών ουσιών μπορεί ορισμένες φορές να καθορίζεται 
δύσκολα και, επομένως, θα πρέπει να εναπόκειται στο Κέντρο ο καθορισμός του κατά πόσον οι 
ουσίες μπορούν να θεωρηθούν αρκετά παρόμοιες ώστε να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας 
συνδυασμένης έκθεσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός δύο εβδομάδων από την 
παραλαβή της συνδυασμένης αρχικής 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β 
παράγραφος 11, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Κέντρο να αξιολογήσει 
τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχουν 
περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες 
με παρόμοια χημική δομή και να 
καταρτίσει συνδυασμένη έκθεση 
αξιολόγησης κινδύνων. Η συνδυασμένη 
αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται από την 
επιστημονική επιτροπή του Κέντρου.

2. Εντός δύο εβδομάδων από την 
παραλαβή της συνδυασμένης αρχικής 
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 5β 
παράγραφος 11, η Επιτροπή δύναται να 
ζητήσει από το Κέντρο να αξιολογήσει 
τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχουν 
περισσότερες νέες ψυχοδραστικές ουσίες 
με παρόμοια χημική δομή και να 
καταρτίσει συνδυασμένη έκθεση 
αξιολόγησης κινδύνων. Η αξιολόγηση 
κινδύνων διενεργείται από την 
επιστημονική επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη λογική του άρθρου 5γ παράγραφος 2.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5γ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανάλυση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική 
ουσία, ιδίως όσον αφορά την οξεία και 
χρόνια τοξικότητά της, την επιρρέπεια σε 

γ) ανάλυση των κινδύνων για την υγεία 
που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική 
ουσία, ιδίως όσον αφορά την οξεία και 
χρόνια τοξικότητά της, την επιρρέπεια σε 
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κατάχρηση, τη δυνατότητά της να 
προκαλέσει τάση προς εξάρτηση και τις 
σωματικές, ψυχικές και συμπεριφορικές 
επιδράσεις της·

κατάχρηση, τη δυνατότητά της να 
προκαλέσει τάση προς εξάρτηση και τις 
σωματικές, ψυχικές και συμπεριφορικές 
επιδράσεις της, συμπεριλαμβανομένων 
των αντενδείξεων για τη χρήση με άλλες 
ουσίες, εφόσον υπάρχουν· 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5γ – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάλυση των κοινωνικών κινδύνων 
που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική 
ουσία, ιδίως των επιπτώσεων στην 
κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια 
τάξη και την εγκληματικότητα, και της 
συμμετοχής εγκληματικών ομάδων στην 
παρασκευή και διανομή της νέας 
ψυχοδραστικής ουσίας·

δ) ανάλυση των κοινωνικών κινδύνων 
που σχετίζονται με τη νέα ψυχοδραστική 
ουσία, ιδίως των επιπτώσεων στην 
κοινωνική λειτουργικότητα, τη δημόσια 
τάξη και την εγκληματικότητα, και της 
συμμετοχής εγκληματικών ομάδων στην 
ανάπτυξη, παρασκευή και διανομή καθώς 
και στους διαύλους διανομής, στη 
διακίνηση και λαθρεμπορία της νέας 
ψυχοδραστικής ουσίας·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5γ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιστημονική επιτροπή αξιολογεί τους 
κινδύνους που ενέχει η νέα ψυχοδραστική 
ουσία ή ομάδα νέων ψυχοδραστικών 
ουσιών. Η επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί 
κατά την κρίση του διευθυντή, βάσει των 
συστάσεων του προέδρου της 
επιστημονικής επιτροπής, μέσω της 

Η επιστημονική επιτροπή αξιολογεί τους 
κινδύνους που ενέχει η νέα ψυχοδραστική 
ουσία ή ομάδα νέων ψυχοδραστικών 
ουσιών. Η επιτροπή μπορεί να διευρυνθεί 
κατά την κρίση του διευθυντή, βάσει των 
συστάσεων του προέδρου της 
επιστημονικής επιτροπής, μέσω της 
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συμπερίληψης εμπειρογνωμόνων που 
εκπροσωπούν τους επιστημονικούς τομείς 
που συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ισορροπημένης αξιολόγησης των κινδύνων 
της νέας ψυχοδραστικής ουσίας. Ο 
διευθυντής ορίζει τους εν λόγω 
εμπειρογνώμονες από έναν κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων. Το διοικητικό 
συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων για μια τριετία.

συμπερίληψης εμπειρογνωμόνων που 
εκπροσωπούν τους επιστημονικούς τομείς 
που συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
ισορροπημένης αξιολόγησης των κινδύνων 
της νέας ψυχοδραστικής ουσίας, 
συμπεριλαμβανομένου και ψυχολόγου με 
ειδίκευση σε θέματα εθισμού Ο 
διευθυντής ορίζει τους εν λόγω 
εμπειρογνώμονες από έναν κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων. Το διοικητικό 
συμβούλιο εγκρίνει τον κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων για μια τριετία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες 
ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δεν διενεργείται αξιολόγηση 
κινδύνων σε περίπτωση που η νέα 
ψυχοδραστική ουσία βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης στο 
πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, δηλαδή όταν η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει 
δημοσιεύσει την κριτική της ανασκόπηση 
μαζί με γραπτή σύσταση, πλην των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες υπάρχουν 
σημαντικές πληροφορίες που είναι νέες ή 
αφορούν ιδιαίτερα την Ένωση και δεν 
έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστημα των 
Ηνωμένων Εθνών.

1. Δεν διενεργείται αξιολόγηση 
κινδύνων σε περίπτωση που η νέα 
ψυχοδραστική ουσία βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης στο 
πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, δηλαδή όταν η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για την τοξικομανία της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας έχει 
δημοσιεύσει την κριτική της ανασκόπηση 
μαζί με γραπτή σύσταση, πλην των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες διατίθενται 
επαρκή δεδομένα και επαρκείς 
πληροφορίες που υποδεικνύουν την 
ανάγκη για έκθεση αξιολόγησης κινδύνων 
σε ενωσιακό επίπεδο, οι λόγοι για τους 
οποίους πρέπει να αναφέρονται στην 
αρχική έκθεση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ακολουθεί τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες 
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ψυχοδραστικές ουσίες που εγκρίθηκε το 2014.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
Άρθρο 5δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δεν διενεργείται αξιολόγηση 
κινδύνων σε περίπτωση που η νέα 
ψυχοδραστική ουσία έχει αξιολογηθεί στο 
πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, αλλά έχει αποφασιστεί να μην 
καταχωρισθεί στους πίνακες της ενιαίας 
σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, 
όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο 
του 1972, ή της σύμβασης για τις 
ψυχοτρόπους ουσίες του 1971, πλην των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες υπάρχουν 
σημαντικές πληροφορίες που είναι νέες ή 
αφορούν ιδιαίτερα την Ένωση.

2. Δεν διενεργείται αξιολόγηση 
κινδύνων σε περίπτωση που η νέα 
ψυχοδραστική ουσία έχει αξιολογηθεί στο 
πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, αλλά έχει αποφασιστεί να μην 
καταχωρισθεί στους πίνακες της ενιαίας 
σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, 
όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο 
του 1972, ή της σύμβασης για τις 
ψυχοτρόπους ουσίες του 1971, πλην των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες διατίθενται 
επαρκή δεδομένα και επαρκείς 
πληροφορίες που υποδεικνύουν την 
ανάγκη για έκθεση αξιολόγησης κινδύνων 
σε ενωσιακό επίπεδο, οι λόγοι για τους 
οποίους πρέπει να αναφέρονται στην 
αρχική έκθεση.

Αιτιολόγηση

Ακόμη και αν η ουσία είναι υπό αξιολόγηση βάσει του διεθνούς δικαίου, μπορεί να υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικές συνθήκες στην ΕΕ και μια ουσία που δεν θεωρείται 
επικίνδυνη σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρές απειλές στην ΕΕ, για τον 
λόγο αυτό και αν υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι δυνατόν να 
συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων. Η ίδια λογική εφαρμόστηκε από την θέση του 
Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε το 2014 σχετικά με τον κανονισμό για τις νέες ψυχοδραστικές 
ουσίες.


