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_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Uued psühhoaktiivsed ained võivad 
kujutada endast tõsist piiriülest terviseohtu, 
mis tingib vajaduse rangema järelevalve, 
varajase hoiatamise ja nende ohtude vastu 
võitlemise järele.

(1) Uued psühhoaktiivsed ained, mida 
saab kasutada mitmel kaubanduslikul, 
tööstuslikul või teaduslikul eesmärgil, 
võivad kujutada endast tõsist piiriülest 
terviseohtu, eriti arvestades nende 
mitmekesisust ja esilekerkimise kiirust. 
Nende uudsete toodete turu kiire kasv on 
jätkuvalt probleemne, mis tingib vajaduse 
rangema järelevalve ja varajase hoiatamise 
süsteemide järele, et hinnata nende 
toodetega seotud tervise-, ohutus- ja 
sotsiaalseid riske ja töötada välja 
lahendused, näiteks 
riskivähendamismeetmed, nende ohtude 
vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Käesolevas määruses tuleks arvesse 
võtta asjaolu, et haavatavad rühmad ja 
eelkõige noored on eriti ohustatud uute 
psühhoaktiivsete ainete poolt põhjustatud 
tervise-, ohutus- ja sotsiaalsetest riskidest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selliste uute psühhoaktiivsete 
ainetega, mis kujutavad tervise- ja 
sotsiaalseid riske liidu tasandil, tuleks ka 
tegeleda liidu tasandil. Seega tuleb 
käesolevat ettepanekut lugeda koostoimes 
nõukogu raamotsusega 2004/757/JSK5 
[mida on muudetud direktiiviga (EL) .../...], 
kuna mõlemad õigusaktid on ette nähtud 
asendama nõukogu otsusega 2005/387/JSK 
loodud mehhanismi.

(3) Selliste uute psühhoaktiivsete 
ainetega, mis kujutavad tervise-, ohutus- ja 
sotsiaalseid riske liidu tasandil, tuleks ka 
tegeleda liidu tasandil. Seega tuleb 
käesolevat ettepanekut lugeda koostoimes 
nõukogu raamotsusega 2004/757/JSK5 
[mida on muudetud direktiiviga 
(EL) …/…], kuna mõlemad õigusaktid on 
ette nähtud asendama nõukogu 
otsusega 2005/387/JSK loodud 
mehhanismi.

__________________ __________________
5 Nõukogu raamotsus 2004/757/JSK, 25. 
oktoober 2004, millega kehtestatakse 
miinimumeeskirjad ebaseadusliku 
uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste 
kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).

5 Nõukogu raamotsus 2004/757/JSK, 
25. oktoober 2004, millega kehtestatakse 
miinimumeeskirjad ebaseadusliku 
uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste 
kohta (ELT L 335, 11.11.2004, lk 8).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Uusi psühhoaktiivseid aineid 
käsitlevad liidu mis tahes meetmed peaksid 
tuginema teaduslikele tõenditele.

(5) Uusi psühhoaktiivseid aineid 
käsitlevad liidu mis tahes meetmed peaksid 
tuginema teaduslikele tõenditele või 
piisavatele andmetele riskide kohta, mida 
uued psühhoaktiivsed ained endast 
kujutavad. Kuna mõned psühhoaktiivsed 
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ained võivad olla valdkonna jaoks nii 
uued, et vähemalt esialgu on nende puhul 
väga vähe teadusuuringutest pärinevaid 
andmeid rahvatervisele avalduvate ohtude 
kohta, on vaja korraldada kiire 
riskihindamismenetlus liidu tasandil.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Riskihindamist ei ole vaja teha uue 
psühhoaktiivse aine suhtes, mida 
hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel või 
mille puhul on tegemist ravimi või 
veterinaarravimi toimeainega.

(7) Riskihindamist ei ole vaja teha uue 
psühhoaktiivse aine suhtes, mida 
hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel, 
välja arvatud juhul, kui liidu tasandil on 
piisavalt andmeid, mille kohaselt oleks 
riskihindamisaruanne vajalik. 
Riskihindamist ei ole vaja teha uue 
psühhoaktiivse aine suhtes, kui on 
tegemist ravimi või veterinaarravimi 
toimeainega.

Selgitus

Isegi kui ainet hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel, võib esineda juhtumeid, mil ELis on 
eritingimused ning aine, mida rahvusvahelisel tasandil ei peeta ohtlikuks, võib ELis kujutada 
endast tõsist ohtu, mis põhjusel ning sellele osutavate andmete olemasolu korral peaks olema 
võimalik koostada riskihindamisaruanne. Sama loogikat kohaldati Euroopa Parlamendi 
2014. aastal vastu võetud seisukohas uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) Artikli 5 lõikes 2 jäetakse välja teine 
ja kolmas lõik.

2) Artikli 5 lõike 2 teine lõik jäetakse 
välja.
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Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1920/2006 artikli 5 lõike 2 kolmas lõik käsitleb uusi suundumusi 
olemasolevate psühhoaktiivsete ainete tarbimises ja tuleb seega alles jätta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik tagab, et Reitoxi riiklikud 
teabekeskused ja Europoli riiklik üksus 
esitavad keskusele ja Europolile 
õigeaegselt ja ilma põhjendamatu 
viivituseta kättesaadava teabe uute 
psühhoaktiivsete ainete kohta. Teave peab 
olema seotud nimetatud ainete avastamise 
ja tuvastamise, tarbimise, kasutusviiside, 
võimalike ja kindlakstehtud ohtude, 
valmistamise, eraldamise, levitamise, 
salakaubanduse ning kaubanduslikul, 
meditsiinilisel ja teaduslikul otstarbel 
kasutamise kohta.

Iga liikmesriik tagab, et Reitoxi riiklikud 
teabekeskused ja Europoli riiklik üksus 
esitavad keskusele ja Europolile 
õigeaegselt ja ilma põhjendamatu 
viivituseta kättesaadava teabe uute 
psühhoaktiivsete ainete kohta. Teave peab 
olema seotud nimetatud ainete avastamise 
ja tuvastamise, tarbimise, kasutusviiside, 
võimalike ja kindlakstehtud ohtude, 
valmistamise, eraldamise, levitamise ja 
turustusahelate, salakaubanduse ja 
smugeldamise ning kaubanduslikul, 
meditsiinilisel ja teaduslikul otstarbel 
kasutamise kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskus kogub, analüüsib ja hindab 
nimetatud teavet koostöös Europoliga ning 
edastab selle õigeaegselt liikmesriikidele, 
et nende käsituses oleks teave, mis on 
vajalik varajase hoiatamise seisukohast ja 
selleks, et keskus saaks koostada esialgse 
aruande või kombineeritud esialgse 
aruande vastavalt artiklile 5b.“

Keskus kogub, analüüsib ja hindab 
nimetatud teavet koostöös Europoliga ning 
edastab selle õigeaegselt liikmesriikidele ja 
komisjonile, et nende käsutuses oleks 
teave, mis on vajalik varajase hoiatamise 
seisukohast ja selleks, et keskus saaks 
koostada esialgse aruande või 
kombineeritud esialgse aruande vastavalt 
artiklile 5b.“
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui keskus, komisjon või nõukogu 
leiab liikmesriikide lihthäälteenamuse 
alusel, et uue psühhoaktiivse aine kohta 
ühelt või mitmelt liikmesriigilt artikli 5a 
kohaselt saadud teave tekitab kahtlusi, et 
uus psühhoaktiivne aine võib kujutada 
tervise- ja sotsiaalseid riske kogu liidus, 
koostab keskus uue psühhoaktiivse aine 
kohta esialgse aruande.

1. Kui keskus, komisjon või nõukogu 
leiab liikmesriikide lihthäälteenamuse 
alusel, et uue psühhoaktiivse aine kohta 
ühelt või mitmelt liikmesriigilt artikli 5a 
kohaselt saadud teave tekitab kahtlusi, et 
uus psühhoaktiivne aine võib kujutada 
tervise-, ohutus- või sotsiaalseid riske kogu 
liidus, koostab keskus ilma põhjendamatu 
viivituseta uue psühhoaktiivse aine kohta 
esialgse aruande.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) esimesed viited uue psühhoaktiivse 
ainega seotud tervise- ja sotsiaalsete 
riskide laadist või ulatusest;

a) esimesed viited uue psühhoaktiivse 
ainega seotud tervise-, sotsiaalsete või 
ohutusriskide laadist või ulatusest;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teave kuritegelike rühmituste 
osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine 
valmistamises ja levitamises;

d) teave kuritegelike rühmituste 
osalemise kohta uue psühhoaktiivse aine 
väljatöötamises, valmistamises ja 
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levitamises;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Keskus küsib Euroopa Ravimiametilt 
teavet selle kohta, kas uus psühhoaktiivne 
aine on liidus või mõnes liikmesriigis:

5. Keskus küsib Euroopa Ravimiametilt 
ilma põhjendamatu viivituseta teavet selle 
kohta, kas uus psühhoaktiivne aine on 
liidus või mõnes liikmesriigis:

Selgitus

Käesoleva raporti üheks põhjuseks on ohtlike uute psühhoaktiivsete ainete piiramist 
käsitlevate menetluste lühendamine ja tõhustamine ning seetõttu tuleks teavet anda 
põhjendamatu viivituseta. Artikli 5b lõike 8 kohaselt lisatakse koostöö üksikasjad keskuse ja 
Euroopa Ravimiameti vahelisse koostöökokkuleppesse.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Keskus küsib Europolilt teavet 
kuritegelike rühmituste osalemise kohta 
uue psühhoaktiivse aine valmistamises ja 
levitamises ning uue psühhoaktiivse aine 
mis tahes viisil kasutamises.

6. Keskus küsib Europolilt ilma 
põhjendamatu viivituseta teavet 
kuritegelike rühmituste osalemise kohta 
uue psühhoaktiivse aine valmistamises, 
levitamises ja turustusahelates, 
salakaubanduses ja smugeldamises ning 
uue psühhoaktiivse aine mis tahes viisil 
kasutamises, ja muud olulist teavet uue 
psühhoaktiivse aine kohta.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Keskus küsib Euroopa 
Kemikaaliametilt ja Euroopa 
Toiduohutusametilt nende käsutuses oleva 
teabe ja andmete esitamist uue 
psühhoaktiivse aine kohta.

7. Keskus küsib Euroopa 
Kemikaaliametilt, Haiguste Ennetamise ja 
Tõrje Euroopa Keskuselt ja Euroopa 
Toiduohutusametilt ilma põhjendamatu 
viivituseta nende käsutuses oleva teabe ja 
andmete esitamist uue psühhoaktiivse aine 
kohta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Keskus järgib teabe kasutamisele 
seatud tingimusi, mis talle on edastatud, 
sealhulgas teabeturbe ja andmekaitse ning 
konfidentsiaalse äriteabe kaitsega seotud 
tingimusi.

9. Keskus järgib teabe kasutamisele 
seatud tingimusi, mis talle on edastatud, 
sealhulgas dokumentidele juurdepääsu, 
teabeturbe ja andmekaitse ning 
konfidentsiaalsete andmete, sealhulgas 
tundlike andmete ja konfidentsiaalse 
äriteabe kaitsega seotud tingimusi.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud 
seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5b – lõige 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui keskus kogub teavet mitme 
ühesuguse keemilise struktuuriga uue 
psühhoaktiivse aine kohta, esitab ta 
komisjonile ja nõukogule kuue nädala 
jooksul alates esialgse aruande 
algatamisest eraldi esialgsed aruanded või 
kombineeritud aruanded mitme uue 
psühhoaktiivse aine kohta, tingimusel et 
iga uue psühhoaktiivse aine omadused on 
selgelt kindlaks määratud.

11. Kui keskus kogub teavet mitme uue 
psühhoaktiivse aine kohta, mida ta käsitab 
ühesuguse keemilise struktuuriga 
ainetena, esitab ta komisjonile ja 
nõukogule kuue nädala jooksul alates 
esialgse aruande algatamisest eraldi 
esialgsed aruanded või kombineeritud 
aruanded mitme uue psühhoaktiivse aine 
kohta, tingimusel et iga uue psühhoaktiivse 
aine omadused on selgelt kindlaks 
määratud.

Selgitus

See lõige on määrusele positiivne täiendus, kuna see võimaldab keskusel korraga rohkem 
teha, kuid mõnikord on uute psühhoaktiivsete ainete keemilise struktuuri sarnasuse ulatust 
raske kindlaks teha, seega peaks keskus otsustama, kas aineid võib pidada piisavalt 
sarnaseks, et käsitada neid kombineeritud aruandes.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe nädala jooksul pärast artikli 5b 
lõikes 11 kirjeldatud esialgse 
kombineeritud aruande kättesaamist võib 
komisjon paluda keskusel hinnata sarnase 
keemilise struktuuriga mitme uue 
psühhoaktiivse aine põhjustatavaid 
võimalikke riske ja koostada 
kombineeritud riskihindamisaruande. 
Kombineeritud riskihindamise teeb 
keskuse teaduskomitee.

2. Kahe nädala jooksul pärast artikli 5b 
lõikes 11 kirjeldatud esialgse 
kombineeritud aruande kättesaamist võib 
komisjon paluda keskusel hinnata sarnase 
keemilise struktuuriga mitme uue 
psühhoaktiivse aine põhjustatavaid 
võimalikke riske ja koostada 
kombineeritud riskihindamisaruande. 
Kombineeritud riskihindamise teeb 
teaduskomitee.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse artikli 5c lõike 2 loogikat.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5c – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) uue psühhoaktiivse ainega seotud 
terviseriskide analüüs, eelkõige seoses aine 
ägeda ja kroonilise mürgisusega, 
ületarbimisohuga, võimega tekitada 
sõltuvust, füüsilise ja vaimse toimega ning 
mõjuga käitumisele;

c) uue psühhoaktiivse ainega seotud 
terviseriskide analüüs, eelkõige seoses aine 
ägeda ja kroonilise mürgisusega, 
ületarbimisohuga, võimega tekitada 
sõltuvust, füüsilise ja vaimse toimega ning 
mõjuga käitumisele, sealhulgas 
võimalikud vastunäidustused 
kasutamiseks koos teiste ainetega; 

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud 
seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5c – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) uue psühhoaktiivse ainega seotud 
sotsiaalsete riskide analüüs, mis käsitleb 
eelkõige mõju sotsiaalsele toimetulekule, 
avalikule korrale ja kuritegevusele ning 
kuritegelike rühmituste osalemist uue 
psühhoaktiivse aine valmistamises ja 
levitamises;

d) uue psühhoaktiivse ainega seotud 
sotsiaalsete riskide analüüs, mis käsitleb 
eelkõige mõju sotsiaalsele toimetulekule, 
avalikule korrale ja kuritegevusele ning 
kuritegelike rühmituste osalemist uue 
psühhoaktiivse aine väljatöötamises, 
valmistamises, levitamises ja 
turustusahelates, salakaubanduses ja 
smugeldamises;
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5c – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teaduskomitee hindab uue psühhoaktiivse 
aine või ainete rühmaga seotud riske. 
Direktor võib teaduskomitee eesistuja 
nõuannete järgi toimides komitee 
koosseisu vajaduse korral suurendada, 
kaasates eksperte, kes esindavad uue 
psühhoaktiivse ainega seotud riskide 
tasakaalustatud hindamiseks olulisi 
teadusvaldkondi. Direktor määrab nad 
ekspertide nimekirjast. Haldusnõukogu 
kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme 
aasta tagant.

Teaduskomitee hindab uue psühhoaktiivse 
aine või ainete rühmaga seotud riske. 
Direktor võib teaduskomitee eesistuja 
nõuannete järgi toimides komitee 
koosseisu vajaduse korral suurendada, 
kaasates eksperte, sealhulgas sõltuvusele 
spetsialiseerunud psühholoogi, kes 
esindavad uue psühhoaktiivse ainega 
seotud riskide tasakaalustatud hindamiseks 
olulisi teadusvaldkondi. Direktor määrab 
nad ekspertide nimekirjast. Haldusnõukogu 
kinnitab ekspertide nimekirja iga kolme 
aasta tagant.

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud 
seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskihindamist ei tehta, kui uue 
psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO 
süsteemis on lõppstaadiumis, st kui 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
narkosõltuvuse ekspertkomisjon on 
avaldanud oma kriitilise analüüsi koos 
kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, 
kui saadakse olulist uut või liidu jaoks 
erilise tähtsusega teavet, mida ÜRO 
süsteemis ei ole arvesse võtnud.

1. Riskihindamist ei tehta, kui uue 
psühhoaktiivse aine hindamine ÜRO 
süsteemis on lõppstaadiumis, st kui 
Maailma Terviseorganisatsiooni 
narkosõltuvuse ekspertkomisjon on 
avaldanud oma kriitilise analüüsi koos 
kirjaliku soovitusega, välja arvatud juhul, 
kui saadakse piisavaid andmeid ja teavet, 
mille kohaselt oleks vajalik liidu tasandil 
riskihindamisaruanne, mille põhjused 
esitatakse esialgses aruandes.
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Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi 2014. aastal vastu võetud 
seisukohta uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1920/2006
Artikkel 5d – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riskianalüüsi ei tehta, kui uut 
psühhoaktiivset ainet on ÜRO süsteemi 
raames hinnatud, kuid on otsustatud jätta 
uus psühhoaktiivne aine ÜRO 1961. aasta 
narkootiliste ainete ühtse konventsiooni 
(mida on muudetud 1972. aasta 
protokolliga) või ÜRO 1971. aasta 
psühhotroopsete ainete konventsiooni 
loetelusse lisamata, välja arvatud juhul, kui 
selle kohta on olulist uut või liidu jaoks 
erilise tähtsusega teavet.

2. Riskianalüüsi ei tehta, kui uut 
psühhoaktiivset ainet on ÜRO süsteemi 
raames hinnatud, kuid on otsustatud jätta 
uus psühhoaktiivne aine ÜRO 1961. aasta 
narkootiliste ainete ühtse konventsiooni 
(mida on muudetud 1972. aasta 
protokolliga) või ÜRO 1971. aasta 
psühhotroopsete ainete konventsiooni 
loetelusse lisamata, välja arvatud juhul, kui 
selle kohta on piisavaid andmeid ja teavet, 
mille kohaselt oleks vajalik liidu tasandil 
riskihindamisaruanne, mille põhjused 
esitatakse esialgses aruandes.

Selgitus

Isegi kui ainet hinnatakse rahvusvahelise õiguse alusel, võib esineda juhtumeid, mil ELis on 
eritingimused ning aine, mida rahvusvahelisel tasandil ei peeta ohtlikuks, võib ELis kujutada 
endast tõsist ohtu, mis põhjusel ning sellele osutavate andmete olemasolu korral peaks olema 
võimalik koostada riskihindamisaruanne. Sama loogikat kohaldati Euroopa Parlamendi 
2014. aastal vastu võetud seisukohas uute psühhoaktiivsete ainete määruse kohta.


