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MÓDOSÍTÁSOK 001-022 
előterjesztette: Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Jelentés
Michał Boni A8-0359/2016
Az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és 
kockázatértékelési eljárás

Rendeleti javaslat (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az új pszichoaktív anyagok 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyeket hordoznak, ami szükségessé 
teszi e veszélyek nyomon követését, az 
azokkal kapcsolatos riasztást és az ellenük 
való küzdelmet.

(1) A számos üzleti, ipari és tudományos 
célra felhasználható új pszichoaktív 
anyagok – elsősorban sokféleségük és 
megjelenésük gyorsasága miatt – 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi 
veszélyeket hordoznak. Ezen új termékek 
piacának gyors bővülése továbbra is 
kihívást jelent, ami szükségessé teszi e 
veszélyek nyomon követésének és az 
azokkal kapcsolatos riasztási 
rendszereknek a javítását, valamint az 
egészségügyi, biztonsági és társadalmi 
veszélyek értékelését, hogy választ 
lehessen adni azokra, például a 
kockázatokat csökkentő intézkedések 
révén az e fenyegetések elleni fellépés 
érdekében.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendeletnek figyelembe kell 
vennie, hogy a kiszolgáltatott csoportok, 
főleg a fiatalok különösen ki vannak téve 
az új pszichoaktív anyagokból eredő 
közegészségügyi, közbiztonsági és 
társadalmi kockázatoknak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió-szerte egészségügyi és 
társadalmi kockázatokat hordozó új 
pszichoaktív anyagokat uniós szintű 
megközelítéssel kell kezelni. Ezt a 
rendeletet tehát a[z] [(EU) …/… 
irányelvvel módosított] 2004/757/IB 
tanácsi kerethatározattal15 összhangban kell 
értelmezni, mivel mindkét jogi aktus célja 
a 2005/387/IB tanácsi határozattal 
létrehozott mechanizmus felváltása.

(3) Az Unió-szerte egészségügyi, 
biztonsági és társadalmi kockázatokat 
hordozó új pszichoaktív anyagokat uniós 
szintű megközelítéssel kell kezelni. Ezt a 
rendeletet tehát a[z] [(EU) …/… 
irányelvvel módosított] 2004/757/IB 
tanácsi kerethatározattal15 összhangban kell 
értelmezni, mivel mindkét jogi aktus célja 
a 2005/387/IB tanácsi határozattal 
létrehozott mechanizmus felváltása.

__________________ __________________
5 A Tanács 2004. október 25-i 2004/757/IB 
kerethatározata a tiltott kábítószer-
kereskedelem területén a bűncselekmények 
tényállási elemeire és a büntetésekre 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 
8. o.).

5 A Tanács 2004/757/IB kerethatározata 
(2004. október 25.) a tiltott kábítószer-
kereskedelem területén a bűncselekmények 
tényállási elemeire és a büntetésekre 
vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 
8. o.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó minden uniós fellépést 
tudományos eredményekre kell alapozni.

(5) Az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó minden uniós fellépést 
tudományos eredményekre vagy az új 
pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos 
kockázatokra vonatkozó megfelelő 
adatokra kell alapozni. Miután az új 
pszichoaktív anyagok egyes esetekben 
annyira újak lehetnek a területen, hogy – 
legalábbis kezdetben – nagyon korlátozott 
mértékben áll rendelkezésre tudományos 
kutatásból származó bizonyíték a 
közegészségügyi kockázatokra 
vonatkozóan, szükség van gyors 
kockázatértékelési eljárások uniós szintű 
lefolytatására.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azon új pszichoaktív anyagok 
tekintetében, amelyeket nemzetközi jog 
szerint értékelnek, vagy amelyek 
megtalálhatók valamely gyógyszer vagy 
állatgyógyászati készítmény 
hatóanyagában, nem kell 
kockázatértékelést végezni.

(7) Azon új pszichoaktív anyagok 
tekintetében, amelyeket nemzetközi jog 
szerint értékelnek, nem kell 
kockázatértékelést végezni, kivéve, ha 
uniós szinten elegendő mennyiségben 
állnak rendelkezésre olyan adatok, 
amelyek a kockázatértékelés 
szükségességére utalnak. Nem kell 
kockázatértékelést lefolytatni olyan új 
pszichoaktív anyag esetében, amely 
valamely gyógyszer vagy állatgyógyászati 
gyógyszer hatóanyaga.

Indokolás

Még ha az anyag a nemzetközi jog értelmében értékelésre is kerül, előfordulhatnak olyan 
esetek, amelyekre az EU-ban különleges feltételek vonatkoznak, és emiatt a nemzetközi 
vizsgálat során veszélytelennek minősített anyag komoly veszélyt jelenthetne az EU-ban, és 
amennyiben bizonyos adatok azt sugallják, meg kell adni a lehetőséget kockázatértékelés 
elvégzésére. Ugyanez a logika érvényesül a Parlament 2014-ben elfogadott, az új 
pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontjában.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1920/2006/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 5. cikk (2) bekezdésének második 
és a harmadik albekezdését el kell hagyni.

2. Az 5. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdését el kell hagyni.

Indokolás

Az 1920/2006/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése a meglévő 
pszichoaktív anyagok felhasználása terén tapasztalható új trendekkel foglalkozik, ezért azt 
meg kell tartani.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy 
Reitox nemzeti kapcsolattartó pontja és 
Europol nemzeti egysége időben és 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítsa a 
Megfigyelőközpontnak és az Europolnak 
az új pszichoaktív anyagokról 
rendelkezésére álló információkat. Az 
információknak az említett anyagok 
felderítéséhez és azonosításához, 
használatához és használati mintázataihoz, 
potenciális és azonosított kockázataihoz, 
előállításához, kivonásához, 
forgalmazásához, kereskedelméhez, 
kereskedelmi, valamint orvosi és 
tudományos felhasználásához kell 
kapcsolódniuk.

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy 
Reitox nemzeti kapcsolattartó pontja és 
Europol nemzeti egysége időben és 
indokolatlan késedelem nélkül továbbítsa a 
Megfigyelőközpontnak és az Europolnak 
az új pszichoaktív anyagokról 
rendelkezésére álló információkat. Az 
információknak az említett anyagok 
felderítéséhez és azonosításához, 
használatához és használati mintázataihoz, 
potenciális és azonosított kockázataihoz, 
előállításához, kivonásához, 
forgalmazásához és forgalmazási 
láncához, kereskedelméhez és 
csempészetéhez, kereskedelmi, valamint 
orvosi és tudományos felhasználásához 
kell kapcsolódniuk.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Megfigyelőközpont ezeket az 
információkat az Europollal 
együttműködésben gyűjti, elemzi, értékeli 
és időben továbbítja a tagállamoknak abból 
a célból, hogy a tagállamok minden 
riasztáshoz szükséges információval 
rendelkezzenek, és a Megfigyelőközpont 
elkészíthesse az 5b. cikk szerinti bevezető 
jelentést vagy az összesített bevezető 
jelentést.

A Megfigyelőközpont ezeket az 
információkat az Europollal 
együttműködésben gyűjti, elemzi, értékeli 
és időben továbbítja a tagállamoknak és a 
Bizottságnak abból a célból, hogy a 
tagállamok és a Bizottság minden 
riasztáshoz szükséges információval 
rendelkezzenek, és a Megfigyelőközpont 
elkészíthesse az 5b. cikk szerinti bevezető 
jelentést vagy az összesített bevezető 
jelentést.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a Megfigyelőközpont, a 
Bizottság vagy a tagállamok egyszerű 
többségével eljáró Tanács úgy ítéli meg, 
hogy a valamely új pszichoaktív anyagról 
az 5a. cikk szerint továbbított, egy vagy 
több tagállamban gyűjtött információk 
alapján az adott új pszichoaktív anyag 
uniós szintű egészségügyi vagy társadalmi 
kockázatokat jelenthet, a 
Megfigyelőközpont az új pszichoaktív 
anyagról bevezető jelentést készít.

(1) Amennyiben a Megfigyelőközpont, a 
Bizottság vagy a tagállamok egyszerű 
többségével eljáró Tanács úgy ítéli meg, 
hogy a valamely új pszichoaktív anyagról 
az 5a. cikk szerint továbbított, egy vagy 
több tagállamban gyűjtött információk 
alapján az adott új pszichoaktív anyag 
uniós szintű egészségügyi, biztonsági vagy 
társadalmi kockázatokat jelenthet, a 
Megfigyelőközpont az új pszichoaktív 
anyagról indokolatlan késedelem nélkül 
bevezető jelentést készít.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új pszichoaktív anyaghoz 
kapcsolódó egészségügyi és társadalmi 
kockázatok jellegének vagy mértékének 
előzetes jelzése;

a) az új pszichoaktív anyaghoz 
kapcsolódó egészségügyi, társadalmi vagy 
biztonsági kockázatok jellegének vagy 
mértékének előzetes jelzése;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a bűnözői csoportoknak az új 
pszichoaktív anyag előállításában és 
forgalmazásában való részvételére 
vonatkozó információk;

d) a bűnözői csoportoknak az új 
pszichoaktív anyag kifejlesztésében, 
előállításában és forgalmazásában való 
részvételére vonatkozó információk;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Megfigyelőközpont tájékoztatást 
kér az Európai Gyógyszerügynökségtől 
arról, hogy az új pszichoaktív anyag az 
Unióban vagy valamelyik tagállamban:

(5) A Megfigyelőközpont felkéri az 
Európai Gyógyszerügynökséget, hogy 
haladéktalanul adjon tájékoztatást arról, 
hogy az új pszichoaktív anyag az Unióban 
vagy valamelyik tagállamban:

Indokolás

Mivel e jelentés elkészítésének egyik célja, hogy a veszélyes új pszichoaktív anyagokat 
korlátozó eljárásokat lerövidítsék és hatékonyabbá tegyék, az információkat indokolatlan 
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késedelem nélkül rendelkezésre kell bocsátani. Az 5b. cikk (8) bekezdése értelmében az 
együttműködés részleteit a Megfigyelőközpont és az Európai Gyógyszerügynökség közötti 
munkamegállapodások tartalmazzák.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Megfigyelőközpont tájékoztatást 
kér az Europoltól a bűnözői csoportoknak 
az új pszichoaktív anyag előállításában és 
forgalmazásában való részvételéről, 
valamint az új pszichoaktív anyag 
bármilyen felhasználásáról.

(6) A Megfigyelőközpont felkéri az 
Europolt, hogy haladéktalanul adjon 
tájékoztatást bűnözői csoportoknak az új 
pszichoaktív anyag előállításában, 
forgalmazásában és forgalmazási 
láncában, kereskedelmében és 
csempészetében való részvételéről, 
valamint az új pszichoaktív anyag 
bármilyen felhasználásáról, továbbá az új 
pszichoaktív anyagra vonatkozó minden 
egyéb releváns információról.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Megfigyelőközpont tájékoztatást 
és a rendelkezésre álló adatok továbbítását 
kéri az Európai Vegyianyag-ügynökségtől 
és az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóságtól az új pszichoaktív anyagokról.

(7) A Megfigyelőközpont felkéri az 
Európai Vegyianyag-ügynökséget, az 
Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központot és az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, hogy 
haladéktalanul adjon tájékoztatást és 
továbbítsa a rendelkezésre álló adatokat 
az új pszichoaktív anyagokról.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Megfigyelőközpont tiszteletben 
tartja a vele közölt információk 
felhasználásának feltételeit, beleértve az 
információ- és adatbiztonságra, valamint a 
bizalmas üzleti információk védelmére 
vonatkozó feltételeket.

(9) A Megfigyelőközpont tiszteletben 
tartja a vele közölt információk 
felhasználásának feltételeit, beleértve a 
dokumentumokhoz való hozzáférésre, az 
információ- és adatbiztonságra, többek 
között az érzékeny adatok vagy a bizalmas 
üzleti információk védelmére vonatkozó 
feltételeket.

Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre 
vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5b cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben a Megfigyelőközpont 
több hasonló kémiai szerkezetű új 
pszichoaktív anyagról gyűjt információkat, 
a bevezető jelentés elindításától számított 
hat héten belül egyedi bevezető 
jelentéseket vagy több új pszichoaktív 
anyagról szóló összesített bevezető 
jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
Tanácsnak, feltéve, hogy az egyes új 
pszichoaktív anyagok jellemzői 
egyértelműen meghatározottak.

(11) Amennyiben a Megfigyelőközpont 
több olyan új pszichoaktív anyagról gyűjt 
információkat, amelyeket hasonló kémiai 
szerkezetűnek tekint, a bevezető jelentés 
elindításától számított hat héten belül 
egyedi bevezető jelentéseket vagy több új 
pszichoaktív anyagról szóló összesített 
bevezető jelentést nyújt be a Bizottságnak 
és a Tanácsnak, feltéve, hogy az egyes új 
pszichoaktív anyagok jellemzői 
egyértelműen meghatározottak.

Indokolás

Ez a bekezdés pozitív módon egészíti ki a rendeletet, mivel lehetővé teszi, hogy a 
Megfigyelőközpont egyszerre többet tegyen, bár az új pszichoaktív anyagok kémiai szerkezete 
közötti hasonlóság szintje egyes esetekben nehezen állapítható meg, így a 
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Megfigyelőközpontnak kell meghatároznia, hogy az adott anyagok elég hasonlónak 
tekintendők-e ahhoz, hogy összesített jelentésben foglalkozzanak velük.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az 5b. cikk (11) 
bekezdésében említett összesített bevezető 
jelentés kézhezvételétől számított két héten 
belül felkérheti a Megfigyelőközpontot a 
hasonló kémiai szerkezetű új pszichoaktív 
anyagok potenciális kockázatainak 
értékelésére és összesített 
kockázatértékelési jelentés elkészítésére. 
Az összesített kockázatértékelést a 
Megfigyelőközpont tudományos bizottsága 
folytatja le.

(2) A Bizottság az 5b. cikk (11) 
bekezdésében említett összesített bevezető 
jelentés kézhezvételétől számított két héten 
belül felkérheti a Megfigyelőközpontot a 
hasonló kémiai szerkezetű új pszichoaktív 
anyagok potenciális kockázatainak 
értékelésére és összesített 
kockázatértékelési jelentés elkészítésére. 
Az összesített kockázatértékelést a 
tudományos bizottság folytatja le.

Indokolás

E módosítás az 5c. cikk (2) bekezdésének logikáját követi.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5c cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az új pszichoaktív anyaghoz 
kapcsolódó egészségügyi kockázatok 
elemzése, különös tekintettel az anyag akut 
és krónikus toxicitására, az anyaggal való 
visszaélés valószínűségére, a függőség 
kialakulásának valószínűségére és az anyag 
fizikai, szellemi és viselkedési hatásaira;

c) az új pszichoaktív anyaghoz 
kapcsolódó egészségügyi kockázatok 
elemzése, különös tekintettel az anyag akut 
és krónikus toxicitására, az anyaggal való 
visszaélés valószínűségére, a függőség 
kialakulásának valószínűségére és az anyag 
fizikai, szellemi és viselkedési hatásaira, 
többek között más anyagokkal együtt 
történő használatának ellenjavallataira, 
amennyiben ismertek ilyenek; 
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Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre 
vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5c cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az új pszichoaktív anyaghoz 
kapcsolódó társadalmi kockázatok 
elemzése, különös tekintettel az anyagnak 
a társadalom működésére, a közrendre és a 
bűnözői tevékenységekre gyakorolt 
hatására, valamint a bűnözői csoportoknak 
az új pszichoaktív anyag előállításában és 
forgalmazásában való részvételére;

d) az új pszichoaktív anyaghoz 
kapcsolódó társadalmi kockázatok 
elemzése, különös tekintettel az anyagnak 
a társadalom működésére, a közrendre és a 
bűnözői tevékenységekre gyakorolt 
hatására, valamint a bűnözői csoportoknak 
az új pszichoaktív anyag fejlesztésében, 
előállításában, forgalmazásában és 
forgalmazási láncában, kereskedelmében 
és csempészetében való részvételére;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5c cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos bizottság értékeli az új 
pszichoaktív anyag vagy új pszichoaktív 
anyagcsoport kockázatait. Ha az igazgató a 
tudományos bizottság elnökének tanácsára 
szükségesnek ítéli, a bizottság 
kiegészíthető az új pszichoaktív anyagok 
kockázatainak kiegyensúlyozott 
értékelésének biztosítása szempontjából 
jelentős tudományos területeket képviselő 
szakértőkkel. Ezeket az igazgató szakértői 
listáról nevezi ki. A szakértői listát az 
igazgatóság háromévente hagyja jóvá.

A tudományos bizottság értékeli az új 
pszichoaktív anyag vagy új pszichoaktív 
anyagcsoport kockázatait. Ha az igazgató a 
tudományos bizottság elnökének tanácsára 
szükségesnek ítéli, a bizottság 
kiegészíthető az új pszichoaktív anyagok 
kockázatainak kiegyensúlyozott 
értékelésének biztosítása szempontjából 
jelentős tudományos területeket képviselő 
szakértőkkel, többek között függőségekre 
szakosodott pszichológusokkal. Ezeket az 
igazgató szakértői listáról nevezi ki. A 
szakértői listát az igazgatóság háromévente 
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hagyja jóvá.

Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre 
vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Nem kell kockázatértékelést végezni, 
amennyiben az új pszichoaktív anyagnak 
az ENSZ rendszerében történő értékelése 
előrehaladott szakaszban jár, azaz ha az 
Egészségügyi Világszervezet kábítószer-
függőségi szakértői bizottsága közzétette 
kritikus értékelését és írásos ajánlását, 
kivéve, ha olyan új vagy az Unió számára 
különleges jelentőséggel bíró jelentős 
információ merül fel, amelyet az ENSZ 
rendszerében nem vettek figyelembe.

(1) Nem kell kockázatértékelést végezni 
abban az esetben, ha az új pszichoaktív 
anyag értékelése az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének rendszerén belül 
előrehaladott szakaszban van, azaz ha az 
Egészségügyi Világszervezet kábítószer-
függőséggel foglalkozó szakértői 
bizottsága írásbeli ajánlással együtt 
közzétette már kritikai felülvizsgálatát, 
kivéve, ha elegendő olyan adat és 
információ merül fel, amely uniós szintű 
kockázatértékelési jelentés elkészítésének 
szükségességére utal, melynek indokait fel 
kell tüntetni a bevezető jelentésben.

Indokolás

A módosítás a Parlament 2014-ben elfogadott, az új pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre 
vonatkozó álláspontját követi.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1920/2006/EK rendelet
5d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem kell kockázatértékelést végezni, 
amennyiben az új pszichoaktív anyag 
értékelésre került az ENSZ rendszerében, 

(2) Nem kell kockázatértékelést végezni 
abban az esetben, ha az új pszichoaktív 
anyag értékelésére már sor került az 
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de nem került besorolásra az 1972. évi 
jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi 
Egységes Kábítószer Egyezmény vagy a 
pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi 
egyezmény hatálya alá, kivéve, ha új vagy 
az Unió számára különleges jelentőséggel 
bíró jelentős információ merül fel.

Egyesült Nemzetek Szervezetének 
rendszerén belül, de olyan döntés 
született, hogy azt nem foglalják bele az 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
kábítószerekről szóló, az 1972. évi 
jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi 
egységes egyezményének, vagy az 
Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop 
anyagokról szóló 1971. évi egyezményének 
jegyzékeibe, kivéve, ha elegendő olyan 
adat és információ merül fel, amely uniós 
szintű kockázatértékelési jelentés 
elkészítésének szükségességére utal, 
melynek indokait fel kell tüntetni a 
bevezető jelentésben.

Indokolás

Még ha az anyag a nemzetközi jog értelmében értékelésre is kerül, előfordulhatnak olyan 
esetek, amelyekre az EU-ban különleges feltételek vonatkoznak, és emiatt a nemzetközi 
vizsgálat során veszélytelennek minősített anyag komoly veszélyt jelenthetne az EU-ban, és 
amennyiben bizonyos adatok azt sugallják, meg kell adni a lehetőséget kockázatértékelés 
elvégzésére. Ugyanez a logika érvényesül a Parlament 2014-ben elfogadott, az új 
pszichoaktív anyagokról szóló rendeletre vonatkozó álláspontjában.


