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19.10.2017 A8-0359/ 001-022

PAKEITIMAI 001-022 
pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešimas
Michał Boni A8-0359/2016
Keitimasis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo 
sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
gali kelti didelių tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmių sveikatai, dėl kurių būtina stiprinti 
stebėseną, ankstyvąjį perspėjimą apie šias 
grėsmes ir kovą su jomis;

(1) naujos psichoaktyviosios medžiagos, 
naudojamos įvairioms komercinėms ir 
pramoninėms, taip pat mokslinėms 
reikmėms, gali kelti didelių tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmių sveikatai, ypač dėl jų 
įvairovės ir greičio, kuriuo jos randasi. 
Spartus šių naujų produktų rinkos 
augimas ir toliau kelia iššūkių, todėl 
būtina stiprinti stebėseną ir ankstyvojo 
perspėjimo sistemas, taip pat vertinti šių 
medžiagų keliamas grėsmes sveikatai, 
saugai ir visuomenei, kad būtų galima 
parengti atsakomąsias priemones, pvz., 
rizikos mažinimo priemones, kurias 
pasitelkiant būtų kovojama su tokiomis 
grėsmėmis;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
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2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į tai, kad pažeidžiamoms 
grupėms, visų pirma jaunimui, kyla 
didžiausias pavojus susidurti su 
grėsmėmis visuomenės sveikatai, saugai ir 
visuomenei, kylančiomis dėl naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) naujų psichoaktyviųjų medžiagų, 
kurios kelia grėsmę sveikatai ir visuomenei 
visoje Sąjungoje, klausimas turėtų būti 
sprendžiamas Sąjungos lygmeniu. Todėl 
šis reglamentas turi būti taikomas kartu su 
Direktyva (ES) .../... [kuria iš dalies 
keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 
2004/757/TVR]5, nes abu aktai pakeičia 
Tarybos sprendimu 2005/387/TVR 
nustatytą sistemą;

(3) naujų psichoaktyviųjų medžiagų, 
kurios kelia grėsmę sveikatai, saugai ir 
visuomenei visoje Sąjungoje, klausimas 
turėtų būti sprendžiamas Sąjungos 
lygmeniu. Todėl šis reglamentas turi būti 
taikomas kartu su Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2005/222/TVR5 [iš dalies 
pakeistu Direktyva (ES) .../...], nes abu 
aktai pakeičia Tarybos sprendimu 
2005/387/TVR nustatytą sistemą;

__________________ __________________
5 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis 
sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis 
būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų 
veikų sudėties požymių ir bausmių 
neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 
L 335, 2004 11 11, p. 8).

5 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis 
sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis 
būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų 
veikų sudėties požymių ir bausmių 
neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 
L 335, 2004 11 11, p. 8).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos veiksmai dėl naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti 

(5) Sąjungos veiksmai dėl naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti 
grindžiami moksliniais įrodymais arba 
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grindžiami moksliniais duomenimis; pakankamais duomenimis apie grėsmes, 
kurias kelia naujos psichoaktyviosios 
medžiagos. Kadangi kai kuriais atvejais 
naujos psichoaktyviosios medžiagos gali 
savo srityje būti tokios naujos, kad, bent 
jau iš pradžių, gali būti labai nedaug 
moksliniais tyrimais grindžiamų duomenų 
apie grėsmę visuomenės sveikatai, reikia 
imtis skubių Sąjungos lygmens rizikos 
vertinimo procedūrų;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
keliamos rizikos įvertinimas neturėtų būti 
atliekamas, jeigu ji vertinama pagal 
tarptautinę teisę, arba jei ji yra vaisto arba 
veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga;

(7) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
keliamos rizikos įvertinimas neturėtų būti 
atliekamas, jeigu ji vertinama pagal 
tarptautinę teisę, išskyrus atvejus, kai 
Sąjungos lygmeniu turima pakankamai 
duomenų, kuriais remiantis galima 
manyti, jog reikia rizikos įvertinimo 
ataskaitos. Nereikėtų atlikti naujos 
psichoaktyviosios medžiagos rizikos 
įvertinimo, jei ji yra vaisto arba 
veterinarinio vaisto veiklioji medžiaga;

Pagrindimas

Netgi tuomet, kai pagal tarptautinę teisę atliekamas atitinkamos medžiagos vertinimas, gali 
būti atvejų, kuriems ES taikomos specialiosios sąlygos ir tarptautiniu lygmeniu nepavojinga 
laikoma medžiaga gali kelti didelę grėsmę ES; dėl šios priežasties ir jei duomenys leidžia 
daryti tokią išvadą, turėtų būti įmanoma parengti rizikos įvertinimo ataskaitą. Tokios pačios 
nuostatos laikytasi Parlamento 2014 m. priimtoje pozicijoje dėl Naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų reglamento.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) 5 straipsnio 2 dalies antra ir trečia 
pastraipos išbraukiamos.

2) 5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
išbraukiama.

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa susijusi su nauja esamų 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencija, todėl turėtų būti palikta.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5a straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos 
REITOX nacionaliniai ryšių punktai ir 
nacionaliniai Europolo padaliniai laiku ir 
nedelsiant perduotų Centrui ir Europolui 
turimą informaciją apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas. Informacija 
turi būti susijusi su šių medžiagų 
nustatymu ir identifikavimu, vartojimu ir 
vartojimo tendencijomis, galima ir 
nustatyta rizika, gamyba, išgavimu, 
platinimu, neteisėta prekyba, naudojimu 
komerciniais, medicininiais ir moksliniais 
tikslais.

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos 
REITOX nacionaliniai ryšių punktai ir 
nacionaliniai Europolo padaliniai laiku ir 
nedelsiant perduotų Centrui ir Europolui 
turimą informaciją apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas. Informacija 
turi būti susijusi su šių medžiagų 
nustatymu ir identifikavimu, vartojimu ir 
vartojimo tendencijomis, galima ir 
nustatyta rizika, gamyba, išgavimu, 
platinimu ir platinimo kanalais, neteisėta 
prekyba ir kontrabanda, taip pat 
naudojimu komerciniais, medicininiais ir 
moksliniais tikslais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5a straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, bendradarbiaudamas su Europolu, 
renka, analizuoja, vertina ir nedelsdamas 
perduoda šią informaciją valstybėms 
narėms, kad valstybės narės turėtų visą 

Centras, bendradarbiaudamas su Europolu, 
renka, analizuoja, vertina ir laiku perduoda 
šią informaciją valstybėms narėms ir 
Komisijai, kad valstybės narės ir Komisija 
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informaciją, reikalingą ankstyvojo 
perspėjimo tikslams, bei tam, kad Centras 
galėtų ja remdamasis parengti pradinę 
ataskaitą arba bendrą pradinę ataskaitą 
pagal 5b straipsnį.

turėtų visą informaciją, reikalingą 
ankstyvojo perspėjimo tikslams, bei tam, 
kad Centras galėtų ja remdamasis parengti 
pradinę ataskaitą arba bendrą pradinę 
ataskaitą pagal 5b straipsnį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Centras, Komisija arba Taryba, 
veikdama paprasta valstybių narių balsų 
dauguma, nusprendžia, kad bendra 
informacija apie naują psichoaktyviąją 
medžiagą, surinkta pagal 5a straipsnį 
vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikia 
pagrindo susirūpinimui, kad nauja 
psichoaktyvioji medžiaga kelia grėsmių 
sveikatai ar visuomenei Sąjungos 
lygmeniu, Centras parengia pradinę 
ataskaitą apie naują psichoaktyviąją 
medžiagą.

1. Jei Centras, Komisija arba Taryba, 
veikdama paprasta valstybių narių balsų 
dauguma, nusprendžia, kad bendra 
informacija apie naują psichoaktyviąją 
medžiagą, surinkta pagal 5a straipsnį 
vienoje ar keliose valstybėse narėse, teikia 
pagrindo susirūpinimui, kad nauja 
psichoaktyvioji medžiaga kelia grėsmių 
sveikatai, saugai ar visuomenei Sąjungos 
lygmeniu, Centras, nepagrįstai 
nedelsdamas, parengia pradinę ataskaitą 
apie naują psichoaktyviąją medžiagą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pirminė nuoroda į su nauja 
psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių 
sveikatai ir visuomenei pobūdį arba mastą,

a) pirminė nuoroda į su nauja 
psichoaktyviąja medžiaga siejamų grėsmių 
sveikatai, visuomenei ar saugai pobūdį 
arba mastą,

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informacija apie nusikalstamų 
grupuočių dalyvavimą gaminant ir 
platinant naują psichoaktyviąją medžiagą,

d) informacija apie nusikalstamų 
grupuočių dalyvavimą kuriant, gaminant ir 
platinant naują psichoaktyviąją medžiagą,

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Centras prašo Europos vaistų 
agentūros informuoti, ar Sąjungoje arba 
kurioje nors valstybėje narėje nauja 
psichoaktyvioji medžiaga yra:

5. Centras prašo Europos vaistų 
agentūros nepagrįstai nedelsiant 
informuoti, ar Sąjungoje arba kurioje nors 
valstybėje narėje nauja psichoaktyvioji 
medžiaga yra:

Pagrindimas

Kadangi viena iš šios ataskaitos rengimo priežasčių yra siekis sutrumpinti procedūrų, 
kuriomis apribojamas naujų pavojingų psichoaktyviųjų medžiagų naudojimas, trukmę ir 
padidinti jų veiksmingumą, informaciją reikėtų teikti nedelsiant. Remiantis 5b straipsnio 
8 dalimi, išsamus bendradarbiavimas bus įtrauktas į Centro ir Europos vaistų agentūros 
darbo susitarimus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Centras prašo Europolo pateikti 
informaciją apie nusikalstamų grupuočių 
dalyvavimą gaminant ir platinant naują 
psichoaktyviąją medžiagą bei bet kokiu 
būdu naudojant naują psichoaktyviąją 
medžiagą.

6. Centras prašo Europolo nedelsiant 
pateikti informaciją apie nusikalstamų 
grupuočių dalyvavimą gaminant naują 
psichoaktyviąją medžiagą, jos platinimo 
veikloje ir platinimo kanaluose, verčiantis 
neteisėta prekyba šia medžiaga ir jos 
kontrabanda bei bet kokiu būdu naudojant 
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naują psichoaktyviąją medžiagą, taip pat 
pateikti kitą susijusią informaciją apie 
naują psichoaktyviąją medžiagą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Centras prašo Europos cheminių 
medžiagų agentūros ir Europos maisto 
saugos tarnybos pateikti turimą informaciją 
ir duomenis apie naujas psichoaktyviąsias 
medžiagas.

7. Centras prašo Europos cheminių 
medžiagų agentūros, Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro ir Europos 
maisto saugos tarnybos nepagrįstai 
nedelsiant pateikti turimą informaciją ir 
duomenis apie naujas psichoaktyviąsias 
medžiagas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Centras laikosi informacijos, kuri 
buvo pranešta Centrui, naudojimo sąlygų, 
įskaitant informacijos ir duomenų saugumo 
bei konfidencialios verslo informacijos 
apsaugos sąlygų.

9. Centras laikosi informacijos, kuri 
buvo pranešta Centrui, naudojimo sąlygų, 
įskaitant galimybės susipažinti su 
dokumentais, informacijos ir duomenų 
saugumo bei konfidencialių duomenų 
(taip pat jautrių duomenų ar 
konfidencialios verslo informacijos) 
apsaugos sąlygų.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų reglamento.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5b straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Surinkęs informaciją apie keletą 
naujų panašios cheminės sudėties 
psichoaktyviųjų medžiagų, Centras per 
šešias savaites nuo pradinės ataskaitos 
pateikimo pateikia Komisijai ir Tarybai 
atskiras pradines ataskaitas arba bendras 
ataskaitas apie keletą naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų, su sąlyga, kad 
kiekvienos iš naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų ypatumai aiškiai nustatyti.

11. Surinkęs informaciją apie keletą 
naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios, 
jo manymu, yra panašios cheminės 
sudėties, Centras per šešias savaites nuo 
pradinės ataskaitos pateikimo pateikia 
Komisijai ir Tarybai atskiras pradines 
ataskaitas arba bendras ataskaitas apie 
keletą naujų psichoaktyviųjų medžiagų, su 
sąlyga, kad kiekvienos iš naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų ypatumai aiškiai 
nustatyti.

Pagrindimas

Ši dalis yra teigiamas reglamento papildymas, nes ji suteiks galimybę Centrui vienu metu 
padaryti daugiau, tačiau kartais gali būti sunku apibrėžti naujų psichoaktyviųjų medžiagų 
cheminės sudėties panašumo lygį, todėl Centrui turėtų būti suteikta teisė spręsti, ar medžiagas 
galima laikyti pakankamai panašiomis, kad jas būtų galima aptarti bendroje ataskaitoje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5c straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per dvi savaites nuo 5b straipsnio 11 
dalyje nurodytos bendros pradinės 
ataskaitos gavimo dienos Komisija gali 
paprašyti, kad Centras įvertintų riziką, 
kurią gali kelti kelios panašios cheminės 
sudėties naujos psichoaktyviosios 
medžiagos, ir parengtų bendrą rizikos 
įvertinimo ataskaitą. Bendrą rizikos 
įvertinimą atlieka Centro Mokslo 
komitetas.

2. Per dvi savaites nuo 5b straipsnio 11 
dalyje nurodytos bendros pradinės 
ataskaitos gavimo dienos Komisija gali 
paprašyti, kad Centras įvertintų riziką, 
kurią gali kelti kelios panašios cheminės 
sudėties naujos psichoaktyviosios 
medžiagos, ir parengtų bendrą rizikos 
įvertinimo ataskaitą. Bendrą rizikos 
įvertinimą atlieka Mokslo komitetas.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 5c straipsnio 2 dalies nuostatas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5c straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su nauja psichoaktyviąja medžiaga 
siejamų grėsmių sveikatai, visų pirma 
siejamų su šios medžiagos ūmiu ir 
chronišku toksiškumu, piktnaudžiavimo ir 
priklausomybės sukėlimo potencialu ir jos 
psichiniu bei fiziniu poveikiu ir poveikiu 
elgesiui grėsmių analizė;

c) su nauja psichoaktyviąja medžiaga 
siejamų grėsmių sveikatai, visų pirma 
siejamų su šios medžiagos ūmiu ir 
chronišku toksiškumu, piktnaudžiavimo ir 
priklausomybės sukėlimo potencialu ir jos 
psichiniu bei fiziniu poveikiu ir poveikiu 
elgesiui grėsmių, įskaitant naudojimo su 
kitomis medžiagomis kontraindikacijų, jei 
jų yra, analizė; 

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų reglamento.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5 c straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) su nauja psichoaktyviąja medžiaga 
siejamų grėsmių visuomenei, visų pirma 
jos poveikio socialiniam veikimui, viešajai 
tvarkai ir nusikalstamai veikai, įsitraukimui 
į nusikalstamas grupuotes gaminant ir 
platinant naują psichoaktyviąją medžiagą, 
analizė;

d) su nauja psichoaktyviąja medžiaga 
siejamų grėsmių visuomenei, visų pirma 
jos poveikio socialiniam veikimui, viešajai 
tvarkai ir nusikalstamai veikai, įsitraukimui 
į nusikalstamas grupuotes kuriant, 
gaminant, platinant naują psichoaktyviąją 
medžiagą ir dalyvaujant jos platinimo 
kanaluose, verčiantis neteisėta prekyba 
šia medžiaga ir jos kontrabanda, analizė;
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5c straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo komitetas įvertina naujos 
psichoaktyviosios medžiagos ar naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų grupių keliamas 
grėsmes. Direktoriaus, veikiančio pagal 
Mokslo komiteto pirmininko 
rekomendaciją, sprendimu prireikus 
komiteto sudėtis gali būti išplėsta įtraukiant 
ekspertus iš mokslo sričių, susijusių su 
pagrįsto naujos psichoaktyviosios 
medžiagos keliamų grėsmių įvertinimo 
užtikrinimu. Direktorius paskiria juos iš 
ekspertų sąrašo. Valdyba kas trejus metus 
patvirtina ekspertų sąrašą.

Mokslo komitetas įvertina naujos 
psichoaktyviosios medžiagos ar naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų grupių keliamas 
grėsmes. Direktoriaus, veikiančio pagal 
Mokslo komiteto pirmininko 
rekomendaciją, sprendimu prireikus 
komiteto sudėtis gali būti išplėsta įtraukiant 
ekspertus iš mokslo sričių, susijusių su 
pagrįsto naujos psichoaktyviosios 
medžiagos keliamų grėsmių įvertinimo 
užtikrinimu, taip pat priklausomybės 
srityje besispecializuojantį psichologą. 
Direktorius paskiria juos iš ekspertų sąrašo. 
Valdyba kas trejus metus patvirtina 
ekspertų sąrašą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų reglamento.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rizikos įvertinimas neatliekamas, 
jeigu jau gerokai pasistūmėta naują 
psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal 
Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio 
sveikatos organizacijos narkomanijos 
ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę 
apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, 
išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos 
naujos arba Sąjungai itin svarbios 
informacijos, į kurią nebuvo atsižvelgta 

1. Rizikos įvertinimas neatliekamas, 
jeigu jau gerokai pasistūmėta naują 
psichoaktyviąją medžiagą vertinant pagal 
Jungtinių Tautų sistemą, t. y., kai Pasaulio 
sveikatos organizacijos narkomanijos 
ekspertų komitetas yra paskelbęs kritinę 
apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, 
išskyrus atvejus, kai turima pakankamai 
duomenų ir informacijos, kuriais 
remiantis galima daryti išvadą, kad 
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vertinant pagal Jungtinių Tautų sistemą. Sąjungos lygmeniu reikia parengti rizikos 
įvertinimo ataskaitą, o priežastys ją 
parengti nurodomos pradinėje ataskaitoje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Parlamento 2014 m. priimtą poziciją dėl Naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų reglamento.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006
5d straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rizikos įvertinimas neatliekamas, 
jeigu nauja psichoaktyvioji medžiaga 
įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą, 
tačiau nuspręsta jos neįtraukti į 1961 m. 
Bendrosios narkotinių medžiagų 
konvencijos, iš dalies pakeistos 1972 m. 
protokolu, arba 1971 m. Jungtinių Tautų 
psichotropinių medžiagų konvencijos 
sąrašą, išskyrus atvejus, kai gaunama 
reikšmingos naujos arba Sąjungai itin 
svarbios informacijos.

2. Rizikos įvertinimas neatliekamas, 
jeigu nauja psichoaktyvioji medžiaga 
įvertinta pagal Jungtinių Tautų sistemą, 
tačiau nuspręsta jos neįtraukti į 1961 m. 
Bendrosios narkotinių medžiagų 
konvencijos, iš dalies pakeistos 1972 m. 
protokolu, arba 1971 m. Jungtinių Tautų 
psichotropinių medžiagų konvencijos 
sąrašą, išskyrus atvejus, kai turima 
pakankamai duomenų ir informacijos, 
kuriais remiantis galima daryti išvadą, 
kad Sąjungos lygmeniu reikia parengti 
rizikos įvertinimo ataskaitą, o priežastys ją 
parengti nurodomos pradinėje ataskaitoje.

Pagrindimas

Netgi tuomet, kai pagal tarptautinę teisę atliekamas atitinkamos medžiagos vertinimas, gali 
būti atvejų, kuriems ES taikomos specialiosios sąlygos ir tarptautiniu lygmeniu nepavojinga 
laikoma medžiaga gali kelti didelę grėsmę ES; dėl šios priežasties ir jei duomenys leidžia 
daryti tokią išvadą, turėtų būti įmanoma parengti rizikos įvertinimo ataskaitą. Tokios pačios 
nuostatos laikytasi Parlamento 2014 m. priimtoje pozicijoje dėl Naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų reglamento.


