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POPRAWKI 001-022 
Poprawkę złożyła Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych

Sprawozdanie
Michał Boni A8-0359/2016
Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w 
odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Nowe substancje psychoaktywne 
mogą powodować poważne transgraniczne 
zagrożenia dla zdrowia, co sprawia, że 
konieczne jest wzmocnienie 
monitorowania, wczesnego ostrzegania 
oraz zwalczania tych zagrożeń.

(1) Nowe substancje psychoaktywne, 
które mają wiele zastosowań handlowych i 
przemysłowych oraz naukowych, mogą 
powodować poważne transgraniczne 
zagrożenia dla zdrowia, zwłaszcza ze 
względu na ich różnorodność i szybkość 
ich pojawiania się. Nadal stanowiący 
wyzwanie szybki rozwój rynku tych 
nowych produktów sprawia, że konieczne 
jest wzmocnienie monitorowania i 
systemów wczesnego ostrzegania w celu 
oceny zagrożeń dla zdrowia, 
bezpieczeństwa i społeczeństwa, jakie 
wiążą się takimi produktami, z myślą o 
opracowania reakcji, jak środki 
ograniczania ryzyka, a tym samym 
zwalczaniu tych zagrożeń.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
uwzględniać fakt, że grupy szczególnie 
wrażliwe, zwłaszcza ludzie młodzi, są 
szczególnie narażeni na związane z 
nowymi substancjami psychoaktywnymi 
ryzyko dla zdrowia publicznego, 
bezpieczeństwa i ryzyko społeczne.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Nowymi substancjami 
psychoaktywnymi, które stwarzają 
zagrożenia zdrowotne i społeczne w całej 
Unii, należy zająć się na poziomie Unii. 
Niniejsze rozporządzenie należy zatem 
interpretować w związku z decyzją 
ramową Rady 2004/757/WSiSW5 
[zmienioną dyrektywą (UE).../...], 
ponieważ oba te akty prawne mają na celu 
zastąpienie mechanizmu ustanowionego na 
mocy decyzji Rady 2005/387/WSiSW.

(3) Nowymi substancjami 
psychoaktywnymi, które stwarzają 
zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i 
społeczeństwa w całej Unii, należy zająć 
się na poziomie Unii. Niniejsze 
rozporządzenie należy zatem interpretować 
w związku z decyzją ramową Rady 
2004/757/WSiSW5 [zmienioną dyrektywą 
(UE).../...], ponieważ oba te akty prawne 
mają na celu zastąpienie mechanizmu 
ustanowionego na mocy decyzji Rady 
2005/387/WSiSW.

__________________ __________________
5 Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW 
z dnia 25 października 2004 r. 
ustanawiająca minimalne przepisy 
określające znamiona przestępstw i kar w 
dziedzinie nielegalnego handlu 
narkotykami (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 
8).

5 Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW 
z dnia 25 października 2004 r. 
ustanawiająca minimalne przepisy 
określające znamiona przestępstw i kar w 
dziedzinie nielegalnego handlu 
narkotykami (Dz.U. L 335 z 11.11.2004, s. 
8).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wszelkie działania Unii względem 
nowych substancji psychoaktywnych 
powinny opierać się na dowodach 
naukowych.

(5) Wszelkie działania Unii względem 
nowych substancji psychoaktywnych 
powinny opierać się na dowodach 
naukowych lub na wystarczających 
danych na temat zagrożeń związanych z 
tymi nowymi substancjami 
psychoaktywnymi. Ze względu na fakt, że 
w niektórych przypadkach nowe 
substancje psychoaktywne mogą być tak 
nowym elementem w tym obszarze , że – 
przynajmniej początkowo – dostępne będą 
jedynie bardzo ograniczone dowody 
uzyskane w drodze badań naukowych 
przemawiające za związanym z nimi 
ryzykiem dla zdrowia publicznego, 
niezbędne jest szybkie przystąpienie do 
procedur oceny ryzyka na szczeblu Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Nie należy przeprowadzać oceny 
zagrożeń nowej substancji 
psychoaktywnej, jeśli podlega ona ocenie 
na mocy prawa międzynarodowego lub 
jeśli jest substancją czynną w produkcie 
leczniczym lub weterynaryjnym produkcie 
leczniczym.

(7) Nie należy przeprowadzać oceny 
zagrożeń nowej substancji 
psychoaktywnej, jeśli podlega ona ocenie 
na mocy prawa międzynarodowego, chyba 
że na poziomie Unii dostępne są 
wystarczające dane sugerujące, iż 
niezbędne jest sprawozdanie na temat 
oceny zagrożeń. Nie należy przeprowadzać 
oceny zagrożeń nowej substancji 
psychoaktywnej, jeśli jest substancją 
czynną w produkcie leczniczym lub 
weterynaryjnym produkcie leczniczym.

Uzasadnienie

Nawet jeśli substancja poddawana jest ocenie na mocy prawa międzynarodowego, w 
niektórych przypadkach mogą zaistnieć w UE okoliczności specjalne i substancja nieuznana 
na poziomie międzynarodowym za niebezpieczną może powodować poważne ryzyko w UE. Z 
tego powodu oraz w przypadku, gdy istnieją dane, które by za tym przemawiały, powinno być 
możliwe sporządzenie sprawozdania na temat oceny zagrożeń. Taką samą logiką kierowano 
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się w przyjętym przez Parlament w 2014 r. stanowisku w odniesieniu do rozporządzenia w 
sprawie nowych substancji psychoaktywnych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) w art. 5 ust. 2 skreśla się akapit drugi 
i trzeci;

2) w art. 5 ust. 2 skreśla się akapit 
drugi;

Uzasadnienie

Artykuł 5 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1920/2006 dotyczy nowych tendencji w 
zażywaniu istniejących substancji psychoaktywnych i powinien zostać zachowany.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
jego ośrodki krajowe sieci Reitox oraz 
jednostki krajowe Europolu terminowo i 
bez zbędnej zwłoki przekazywały Centrum 
oraz Europolowi dostępne informacje na 
temat nowych substancji 
psychoaktywnych. Informacje te odnoszą 
się do wykrywania i identyfikacji, 
stosowania i wzorców stosowania, 
potencjalnych i rozpoznanych zagrożeń, 
sposobów wytwarzania, ekstrakcji, 
dystrybucji i przemytu, a także 
handlowego, medycznego i naukowego 
wykorzystania tych substancji.

Każde państwo członkowskie zapewnia, by 
jego ośrodki krajowe sieci Reitox oraz 
jednostki krajowe Europolu terminowo i 
bez zbędnej zwłoki przekazywały Centrum 
oraz Europolowi dostępne informacje na 
temat nowych substancji 
psychoaktywnych. Informacje te odnoszą 
się do wykrywania i identyfikacji, 
stosowania i wzorców stosowania, 
potencjalnych i rozpoznanych zagrożeń, 
sposobów wytwarzania, ekstrakcji, 
dystrybucji i kanałów dystrybucji,  
nielegalnego handlu i przemytu, a także 
handlowego, medycznego i naukowego 
wykorzystania tych substancji.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centrum, we współpracy z Europolem, 
gromadzi, analizuje, ocenia i przekazuje te 
informacje w odpowiednim czasie do 
państw członkowskich w celu dostarczania 
państwom członkowskim wszelkich 
niezbędnych informacji na potrzeby 
wczesnego ostrzegania i by umożliwić 
Centrum sporządzenie sprawozdania 
wstępnego lub połączonego wstępnego 
sprawozdania zgodnie z art. 5b.

Centrum, we współpracy z Europolem, 
gromadzi, analizuje, ocenia i przekazuje te 
informacje w odpowiednim czasie do 
państw członkowskich i Komisji w celu 
dostarczania państwom członkowskim i 
Komisji wszelkich niezbędnych informacji 
na potrzeby wczesnego ostrzegania i by 
umożliwić Centrum sporządzenie 
sprawozdania wstępnego lub połączonego 
wstępnego sprawozdania zgodnie z art. 5b.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy Centrum, Komisja 
lub Rada, stanowiąc zwykłą większością 
głosów państw członkowskich, uważają, że 
udostępnione informacje dotyczące nowej 
substancji psychoaktywnej, zebrane na 
mocy art. 5a w co najmniej jednym 
państwie członkowskim budzą obawy, że 
nowa substancja psychoaktywna może 
stwarzać zagrożenia zdrowotne lub 
społeczne na szczeblu Unii, Centrum 
sporządza wstępne sprawozdanie na temat 
tej nowej substancji psychoaktywnej.

1. W przypadku gdy Centrum, Komisja 
lub Rada, stanowiąc zwykłą większością 
głosów państw członkowskich, uważają, że 
udostępnione informacje dotyczące nowej 
substancji psychoaktywnej, zebrane na 
mocy art. 5a w co najmniej jednym 
państwie członkowskim budzą obawy, że 
nowa substancja psychoaktywna może 
stwarzać zagrożenia dla zdrowia, 
bezpieczeństwa lub społeczeństwa na 
szczeblu Unii, Centrum sporządza 
bezzwłocznie wstępne sprawozdanie na 
temat tej nowej substancji psychoaktywnej.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pierwszą wskazówkę dotyczącą 
charakteru lub skali zagrożenia 
zdrowotnego i społecznego związanego z 
nową substancją psychoaktywną;

a) pierwszą wskazówkę dotyczącą 
charakteru lub skali zagrożenia 
zdrowotnego, społecznego lub w dziedzinie 
bezpieczeństwa związanego z nową 
substancją psychoaktywną;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje o udziale grup 
przestępczych w wytwarzaniu lub 
dystrybucji nowej substancji 
psychoaktywnej;

d) informacje o udziale grup 
przestępczych w opracowywaniu, 
wytwarzaniu lub dystrybucji nowej 
substancji psychoaktywnej;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Centrum zwraca się do Europejskiej 
Agencji Leków z wnioskiem o 
dostarczenie informacji o tym, czy w Unii 
lub którymkolwiek państwie 
członkowskim nowa psychoaktywna 
substancja jest:

5. Centrum zwraca się do Europejskiej 
Agencji Leków z wnioskiem o 
bezzwłoczne dostarczenie informacji o tym, 
czy w Unii lub którymkolwiek państwie 
członkowskim nowa psychoaktywna 
substancja jest:
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Uzasadnienie

Ponieważ jednym z założeń tego sprawozdania jest skrócenie procedur wprowadzających 
ograniczenia mające zastosowanie do nowych niebezpiecznych substancji psychoaktywnych 
oraz nadanie im większej skuteczności, informacje te powinny być dostarczane bezzwłocznie. 
Zgodnie z art. 5b ust. 8 szczegóły dotyczące współpracy zostaną włączone do uzgodnień 
roboczych między Centrum a Europejską Agencją Leków.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Centrum zwraca się do Europolu z 
wnioskiem o dostarczenie informacji o 
udziale grup przestępczych w wytwarzaniu 
lub dystrybucji nowej substancji 
psychoaktywnej oraz we wszelkich jej 
zastosowaniach.

6. Centrum zwraca się do Europolu z 
wnioskiem o bezzwłoczne dostarczenie 
informacji o udziale grup przestępczych w 
wytwarzaniu, dystrybucji lub kanałach 
dystrybucji nowej substancji 
psychoaktywnej, a także nielegalnym 
handlu tą substancją i jej przemycie oraz 
udziału we wszelkich jej zastosowaniach, 
a także innych właściwych informacji o 
nowej substancji psychoaktywnej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Centrum zwraca się do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów i Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z 
wnioskiem o dostarczenie posiadanych 
informacji i danych o nowej substancji 
psychoaktywnej.

7. Centrum zwraca się do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób i Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności o bezzwłoczne 
dostarczenie posiadanych informacji i 
danych o nowej substancji 
psychoaktywnej.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Centrum przestrzega warunków 
wykorzystania informacji, które zostały mu 
przekazane, w tym warunków dotyczących 
bezpieczeństwa informacji i danych oraz 
ochrony poufnych informacji handlowych.

9. Centrum przestrzega warunków 
wykorzystania informacji, które zostały mu 
przekazane, w tym warunków dotyczących 
dostępu do dokumentów, bezpieczeństwa 
informacji i danych oraz ochrony poufnych 
danych, w tym danych wrażliwych lub 
poufnych informacji handlowych.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z przyjętym przez Parlament w 2014 r. stanowiskiem dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5b – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Jeżeli Centrum gromadzi informacje 
na temat kilku nowych substancji 
psychoaktywnych o podobnej strukturze 
chemicznej, przedkłada Komisji i Radzie, 
w terminie sześciu tygodni od dnia 
rozpoczęcia procedury wstępnego 
sprawozdania, indywidualne wstępne 
sprawozdania lub połączone sprawozdania 
dotyczące kilku nowych substancji 
psychoaktywnych, pod warunkiem że 
specyfika każdej nowej substancji 
psychoaktywnej zostanie wyraźnie 
określona.

11. Jeżeli Centrum gromadzi informacje 
na temat kilku nowych substancji 
psychoaktywnych, co do których uznało, 
że mają podobną strukturę chemiczną, 
przedkłada Komisji i Radzie, w terminie 
sześciu tygodni od dnia rozpoczęcia 
procedury wstępnego sprawozdania, 
indywidualne wstępne sprawozdania lub 
połączone sprawozdania dotyczące kilku 
nowych substancji psychoaktywnych, pod 
warunkiem że specyfika każdej nowej 
substancji psychoaktywnej zostanie 
wyraźnie określona.

Uzasadnienie

Ustęp ten jest pozytywnym uzupełnieniem rozporządzenia, gdyż umożliwi Centrum 
jednoczesną realizację większej ilości zadań. Ze względu na to, że stopień podobieństwa 
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różnych struktur chemicznych nowych substancji psychoaktywnych może być niekiedy trudny 
do określenia, do Centrum powinno należeć ustalenie, czy dane substancje można uznać za 
wystarczająco podobne, by rozpatrywać je w połączonych sprawozdaniach.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5c – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania połączonego wstępnego 
sprawozdania, o którym mowa w art. 5b 
ust. 11, Komisja może zwrócić się do 
Centrum o oszacowanie potencjalnych 
zagrożeń stwarzanych przez kilka nowych 
substancji psychoaktywnych o podobnej 
strukturze chemicznej i o sporządzenie 
połączonego sprawozdania na temat oceny 
zagrożeń. Połączoną ocenę zagrożeń 
przeprowadza komitet naukowy Centrum.

2. W terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania połączonego wstępnego 
sprawozdania, o którym mowa w art. 5b 
ust. 11, Komisja może zwrócić się do 
Centrum o oszacowanie potencjalnych 
zagrożeń stwarzanych przez kilka nowych 
substancji psychoaktywnych o podobnej 
strukturze chemicznej i o sporządzenie 
połączonego sprawozdania na temat oceny 
zagrożeń. Połączoną ocenę zagrożeń 
przeprowadza komitet naukowy.

Uzasadnienie

Poprawka ta kieruje się logiką art. 5c ust. 2.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5c – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) analizę zagrożeń dla zdrowia 
związanych z nową substancją 
psychoaktywną, w szczególności z jej ostrą 
i przewlekłą toksycznością, ryzykiem jej 
nadużywania i właściwościami 
uzależniającymi, a także jej skutkami 
fizycznymi, psychicznymi i 
behawioralnymi;

c) analizę zagrożeń dla zdrowia 
związanych z nową substancją 
psychoaktywną, w szczególności z jej ostrą 
i przewlekłą toksycznością, ryzykiem jej 
nadużywania i właściwościami 
uzależniającymi, a także jej skutkami 
fizycznymi, psychicznymi i 
behawioralnymi, w tym z 
przeciwwskazaniami do stosowania wraz z 
innymi substancjami, jeśli takie istnieją; 
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z przyjętym przez Parlament w 2014 r. stanowiskiem dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5c – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) analizę zagrożeń społecznych 
związanych z nową substancją 
psychoaktywną, zwłaszcza jej wpływ na 
funkcjonowanie społeczeństwa, porządek 
publiczny i działalność przestępczą, a także 
informacje na temat udziału grup 
przestępczych w wytwarzaniu lub 
dystrybucji nowej substancji 
psychoaktywnej;

d) analizę zagrożeń społecznych 
związanych z nową substancją 
psychoaktywną, zwłaszcza jej wpływ na 
funkcjonowanie społeczeństwa, porządek 
publiczny i działalność przestępczą, a także 
informacje na temat udziału grup 
przestępczych w opracowywaniu, 
wytwarzaniu, dystrybucji lub kanałach 
dystrybucji nowej substancji 
psychoaktywnej oraz nielegalnym handlu 
nią lub jej przemycie;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5c – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet naukowy dokonuje oceny 
zagrożeń, jakie stwarza nowa substancja 
psychoaktywna lub grupa nowych 
substancji psychoaktywnych. Skład 
komitetu może zostać poszerzony, jeżeli 
uznane to zostanie za niezbędne przez 
dyrektora, działającego zgodnie z opinią 
przewodniczącego komitetu naukowego, 
poprzez włączenie ekspertów 
reprezentujących dziedziny nauki właściwe 
dla zapewnienia wyważonej oceny 
zagrożeń stwarzanych przez nową 
substancję psychoaktywną. Dyrektor 

Komitet naukowy dokonuje oceny 
zagrożeń, jakie stwarza nowa substancja 
psychoaktywna lub grupa nowych 
substancji psychoaktywnych. Skład 
komitetu może zostać poszerzony, jeżeli 
uznane to zostanie za niezbędne przez 
dyrektora, działającego zgodnie z opinią 
przewodniczącego komitetu naukowego, 
poprzez włączenie ekspertów 
reprezentujących dziedziny nauki właściwe 
dla zapewnienia wyważonej oceny 
zagrożeń stwarzanych przez nową 
substancję psychoaktywną, w tym 
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wyznacza ich na podstawie listy 
ekspertów. Zarząd zatwierdza listę 
ekspertów co trzy lata.

psychologów specjalizujących się w 
uzależnieniach. Dyrektor wyznacza ich na 
podstawie listy ekspertów. Zarząd 
zatwierdza listę ekspertów co trzy lata.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z przyjętym przez Parlament w 2014 r. stanowiskiem dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie przeprowadza się oceny 
zagrożeń, jeżeli nowa substancja 
psychoaktywna jest przedmiotem 
znajdującej się w zaawansowanej fazie 
oceny w ramach systemu Narodów 
Zjednoczonych, to znaczy po 
opublikowaniu przez komitet ekspertów ds. 
uzależnień od środków odurzających 
Światowej Organizacji Zdrowia 
krytycznego przeglądu wraz z pisemnym 
zaleceniem, z wyjątkiem przypadku, gdy 
istnieją istotne – nowe lub mające 
szczególne znaczenie dla Unii – 
informacje, które nie zostały 
uwzględnione przez system Narodów 
Zjednoczonych.

1. Nie przeprowadza się oceny 
zagrożeń, jeżeli nowa substancja 
psychoaktywna jest przedmiotem 
znajdującej się w zaawansowanej fazie 
oceny w ramach systemu Narodów 
Zjednoczonych, to znaczy po 
opublikowaniu przez komitet ekspertów ds. 
uzależnień od środków odurzających 
Światowej Organizacji Zdrowia 
krytycznego przeglądu wraz z pisemnym 
zaleceniem, z wyjątkiem przypadku, gdy 
dostępne są wystarczające dane i 
informacje sugerujące, iż niezbędne jest 
sporządzenie na poziomie Unii 
sprawozdania na temat oceny zagrożeń, 
którego motywy podaje się we wstępnym 
sprawozdaniu.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z przyjętym przez Parlament w 2014 r. stanowiskiem dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006
Artykuł 5d – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie przeprowadza się oceny 
zagrożeń, jeżeli nowa substancja 
psychoaktywna została poddana ocenie w 
ramach systemu Narodów Zjednoczonych, 
ale podjęto decyzję o nieumieszczaniu jej 
w wykazie załączonym do jednolitej 
konwencji Narodów Zjednoczonych o 
środkach odurzających z 1961 r., 
zmienionej protokołem z 1972 r. lub do 
konwencji Narodów Zjednoczonych o 
substancjach psychotropowych z 1971 r., z 
wyjątkiem przypadku, gdy istnieją istotne 
– nowe lub mające szczególne znaczenie 
dla Unii – informacje.

2. Nie przeprowadza się oceny 
zagrożeń, jeżeli nowa substancja 
psychoaktywna została poddana ocenie w 
ramach systemu Narodów Zjednoczonych, 
ale podjęto decyzję o nieumieszczaniu jej 
w wykazie załączonym do jednolitej 
konwencji Narodów Zjednoczonych o 
środkach odurzających z 1961 r., 
zmienionej protokołem z 1972 r. lub do 
konwencji Narodów Zjednoczonych o 
substancjach psychotropowych z 1971 r., z 
wyjątkiem przypadku, gdy dostępne są 
wystarczające dane i informacje 
sugerujące, iż niezbędne jest sporządzenie 
na poziomie Unii sprawozdania na temat 
oceny zagrożeń, którego motywy podaje 
się we wstępnym sprawozdaniu.

Uzasadnienie

Nawet jeśli substancja poddawana jest ocenie na mocy prawa międzynarodowego, w 
niektórych przypadkach mogą zaistnieć w UE okoliczności specjalne i substancja nieuznana 
na poziomie międzynarodowym za niebezpieczną może powodować poważne ryzyko w UE. Z 
tego powodu oraz w przypadku, gdy istnieją dane, które by za tym przemawiały, powinno być 
możliwe sporządzenie sprawozdania na temat oceny zagrożeń. Taką samą logiką kierowano 
się w przyjętym przez Parlament w 2014 r. stanowisku w odniesieniu do rozporządzenia w 
sprawie nowych substancji psychoaktywnych. 


