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Изменение 14
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално Дял V от него,

Or. en

Обосновка

Дял V (Пространство на свобода, сигурност и правосъдие) е по-подходящо правно 
основание, особено в светлината на огромните равнища на незаконна търговия с НПВ.

Изменение 15
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Компетентните публични органи на 
държавите членки въвеждат различни 
ограничителни мерки по отношение 
тези нови психоактивни вещества, за да 
преодолеят рисковете, които те 
пораждат или могат да породят, когато 
се консумират. Тъй като новите 
психоактивни вещества често се 
използват в производството на различни 
стоки или на други вещества, като 
например лекарства, промишлени 
разтворители, препарати за почистване, 
стоки на високотехнологичната 
промишленост, ограничаването на 
достъпа до тях за тази употреба може да 
окаже важно въздействие върху 
икономическите оператори и 
потенциално може да наруши 

(3) Компетентните публични органи на 
държавите членки въвеждат различни 
ограничителни мерки по отношение 
тези нови психоактивни вещества, за да 
преодолеят рисковете, които те 
пораждат или могат да породят, когато 
се консумират. Тъй като новите 
психоактивни вещества често се 
използват за целите на 
научноизследователската и 
развойната дейност и в 
производството на различни стоки или 
на други вещества, като например 
лекарства, промишлени разтворители, 
препарати за почистване, стоки на 
високотехнологичната промишленост, 
ограничаването на достъпа до тях за 
тази употреба може да окаже важно 
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стопанската им дейност на вътрешния 
пазар.

въздействие върху икономическите 
оператори и потенциално може да 
наруши стопанската им дейност на 
вътрешния пазар и може също така да 
попречи на устойчивата 
научноизследователска и развойна 
дейност.

Or. en

Изменение 16
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Нарастващият брой нови 
психоактивни вещества, налични на 
вътрешния пазар, тяхното растящо 
многообразие, скоростта, с която те се 
появяват на пазара, различните рискове, 
които могат да породят, когато се 
консумират от хората, и нарастващият 
брой на лицата, които ги консумират, са 
предизвикателство пред способността
на публичните органи да предприемат 
ефективни мерки в защита на 
общественото здраве и безопасност, без 
да възпрепятстват функционирането на 
вътрешния пазар.

(4) Нарастващият брой нови 
психоактивни вещества, налични на 
вътрешния пазар, тяхното растящо 
многообразие, скоростта, с която те се 
появяват на пазара, различните рискове, 
които могат да породят, когато се 
консумират от хората, нарастващият 
брой на лицата, които ги консумират и 
липсата на познания и 
информираност сред широката 
общественост относно рисковете, 
свързани с консумацията им, са 
предизвикателство пред способността 
на публичните органи да предприемат 
ефективни мерки в защита на 
общественото здраве и безопасност, без 
да възпрепятстват функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 17
Яцек Олгерд Курски

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Ограничителните мерки се 
различават значително в различните 
държави членки, което означава, че 
икономическите оператори, които 
използват нови психоактивни вещества 
при производството на различни стоки, 
трябва по отношение на едно и също 
ново психоактивно вещество да спазват 
различни изисквания, като например 
нотификация преди износ, разрешение 
за износ, или лицензии за внос и износ. 
Следователно различията между 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно новите 
психоактивни вещества затрудняват 
функционирането на вътрешния пазар, 
като създават пречки пред търговията, 
фрагментация на пазара, липса на 
правна яснота и на равнопоставени 
условия на конкуренция за 
икономическите субекти, с което се 
възпрепятства дейността на 
предприятията в рамките на вътрешния 
пазар.

(5) Ограничителните мерки се 
различават значително в различните 
държави членки, което означава, че 
икономическите оператори, които 
използват нови психоактивни вещества 
при производството на различни стоки, 
трябва по отношение на едно и също 
ново психоактивно вещество да спазват 
различни изисквания, като например 
нотификация преди износ, разрешение 
за износ, или лицензии за внос и износ. 
Следователно различията между 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно новите 
психоактивни вещества затрудняват 
функционирането на вътрешния пазар, 
като създават пречки пред търговията, 
фрагментация на пазара, липса на 
правна яснота и на равнопоставени 
условия на конкуренция за 
икономическите субекти, с което се 
възпрепятства дейността на 
предприятията в рамките на вътрешния 
пазар и се нарушава принципът на 
равенство.

Or. pl

Изменение 18
Збигнев Жьобро

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Несъответствията между 
различните ограничителни мерки, 
прилагани по отношение на новите
психоактивни вещества, могат да 
доведат също така и до изместване 
на вредни нови психоактивни 

(7) Несъответствията в разпоредбите, 
уреждащи ограниченията върху 
търговията с психоактивни вещества,
значително увеличават риска от 
възникване на нелегални канали за 
контрабанда за тези вещества, и 
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вещества от една държава членка 
към друга и така да възпрепятстват 
усилията за ограничаване на 
наличието им за потребителите и да 
застрашат защитата на 
потребителите в целия Съюз.

водят до това, законите да бъдат 
заобикаляни с цел получаване на 
необходимите разрешителни.

Or. pl

Изменение 19
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Несъответствията между различните 
ограничителни мерки, прилагани по 
отношение на новите психоактивни 
вещества, могат да доведат също така и 
до изместване на вредни нови 
психоактивни вещества от една държава 
членка към друга и така да 
възпрепятстват усилията за 
ограничаване на наличието им за 
потребителите и да застрашат защитата 
на потребителите в целия Съюз.

(7) Несъответствията между различните 
ограничителни мерки, прилагани по 
отношение на новите психоактивни 
вещества, могат да доведат също така и 
до изместване на вредни нови 
психоактивни вещества от една държава 
членка към друга и така да 
възпрепятстват усилията за 
ограничаване на наличието им за 
потребителите, да застрашат защитата 
на потребителите в целия Съюз и 
усилията за борба с възможни 
престъпни дейности и дейност на 
организираната престъпност, 
свързани с тяхното разпространение.

Or. en

Изменение 20
Яцек Олгерд Курски

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Несъответствията между различните (7) Несъответствията между различните 



AM\1014698BG.doc 7/27 PE526.242v01-00

BG

ограничителни мерки, прилагани по 
отношение на новите психоактивни 
вещества, могат да доведат също така и 
до изместване на вредни нови 
психоактивни вещества от една държава 
членка към друга и така да 
възпрепятстват усилията за 
ограничаване на наличието им за 
потребителите и да застрашат защитата 
на потребителите в целия Съюз.

ограничителни мерки, прилагани по 
отношение на новите психоактивни 
вещества, могат да доведат също така и 
до изместване на вредни нови 
психоактивни вещества от една държава 
членка към друга и така да 
възпрепятстват усилията за 
ограничаване на наличието им за 
потребителите и да застрашат защитата 
на потребителите в целия Съюз. 
Несъответствията в разпоредбите, 
уреждащи ограниченията върху 
търговията с психоактивни 
вещества, значително увеличават 
риска от възникване на нелегални 
канали за контрабанда за тези 
вещества, и водят до това, законите 
да бъдат заобикаляни с цел 
получаване на необходимите 
разрешителни.

Or. pl

Изменение 21
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тези несъответствия се очаква да 
нараснат, ако държавите членки 
продължат да следват различни подходи 
за решаване на проблема с новите 
психоактивни вещества. Следователно 
се очаква увеличаване на пречките пред 
търговията, фрагментацията на пазара, 
липсата на правна яснота и на 
равнопоставени условия, което 
допълнително ще затрудни 
функционирането на вътрешния пазар.

(8) Тези несъответствия се очаква да 
нараснат, ако държавите членки 
продължат да следват различни подходи 
за решаване на проблема с новите 
психоактивни вещества. Следователно 
се очаква увеличаване на пречките пред 
търговията, фрагментацията на пазара, 
липсата на правна яснота и на 
равнопоставени условия, което 
допълнително ще затрудни 
функционирането на вътрешния пазар и 
защитата на общественото здраве и 
безопасност.

Or. en
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Изменение 22
Збигнев Жьобро

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Новите психоактивни вещества 
и смеси следва да могат да се движат 
свободно в рамките на Съюза, когато 
са предназначени за търговска или 
промишлена употреба и за 
научноизследователска и развойна 
дейност. Настоящият регламент 
следва да установи правила за 
въвеждане на ограничения на това 
свободно движение.

заличава се

Or. pl

Изменение 23
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Новите психоактивни вещества и 
смеси следва да могат да се движат 
свободно в рамките на Съюза, когато са 
предназначени за търговска или 
промишлена употреба и за 
научноизследователска и развойна 
дейност. Настоящият регламент следва 
да установи правила за въвеждане на 
ограничения на това свободно 
движение.

(10) Новите психоактивни вещества и 
смеси следва да могат да се движат 
свободно в рамките на Съюза, когато са 
предназначени за търговска или 
промишлена употреба и за 
научноизследователска и развойна 
дейност. Настоящият регламент следва 
да установи правила за въвеждане на 
ограничения на това свободно 
движение. В допълнение, обаче, 
незаконното разпространение на тези 
вещества и смеси следва да се 
предотврати.

Or. lt
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Изменение 24
Збигнев Жьобро

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Всички мерки на Съюза относно 
новите психоактивни вещества следва 
да се основават на научни доказателства 
и да бъдат предмет на специфична 
процедура. Въз основа на 
информацията, предоставена от 
държавите членки, следва да се състави 
доклад относно новите психоактивни 
вещества, които предизвикват 
безпокойство в целия Съюз. В доклада 
следва да се посочи дали е необходимо 
да се извърши оценка на риска. След 
оценката на риска Комисията следва да 
определи дали новите психоактивни 
вещества следва да бъдат подложени
на някакви ограничителни мерки. В 
случай на непосредствени опасения за 
общественото здраве Комисията следва 
да подложи съответните вещества на 
временни ограничения на 
потребителския пазар преди 
приключването на оценката на риска. В 
случай че се появи нова информация за 
дадено ново психоактивно вещество, 
Комисията следва да извърши отново 
оценка на нивото на рисковете, които то 
поражда. Докладите относно новите 
психоактивни вещества следва да бъдат 
публикувани.

(13) Всички мерки на Съюза относно 
новите психоактивни вещества следва 
да се основават на научни 
доказателства, както и на големия 
опит на държавите членки в тази 
област, и да бъдат предмет на 
специфична процедура. Въз основа на 
информацията, предоставена от 
държавите членки, следва да се състави 
доклад относно новите психоактивни 
вещества, които предизвикват 
безпокойство в целия Съюз. Докладът 
включва оценка на опасностите, 
породени от съответните 
психоактивни вещества. След 
оценката на риска Комисията следва да 
определи на какви ограничителни 
мерки следва да бъдат подложени
съответните вещества. В случай на 
непосредствени опасения за 
общественото здраве Комисията следва 
да подложи съответните вещества на 
временни ограничения на 
потребителския пазар преди 
приключването на оценката на риска. В 
случай че се появи нова информация за 
дадено ново психоактивно вещество, 
Комисията следва да извърши отново 
оценка на нивото на рисковете, които то 
поражда и да наложи отново 
ограничения на пазара. Докладите 
относно новите психоактивни вещества 
следва да бъдат публикувани.

Or. pl
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Изменение 25
Никос Хрисогелос

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Като се вземе предвид 
развитието в международен мащаб 
по отношение на реформата на 
политиката в областта на 
наркотиците и контрола на 
незаконни вещества, е необходима 
обективна оценка на въздействието 
въз основа на научни доказателства, 
за да се оцени ефективността на 
различните варианти за контрол и 
регулиране, включително 
настоящите политики за 
ограничаване, с цел да се защити 
общественото здраве, безопасността 
на потребителите и правата на 
човека на отделните потребители.

Or. en

Изменение 26
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Някои нови психоактивни вещества 
пораждат непосредствени рискове за 
общественото здраве и изискват 
неотложни действия. Следователно 
тяхната наличност за потребителите 
следва да бъде ограничена за ограничен
период от време до извършването на 
оценка на риска от тях.

(17) Някои нови психоактивни вещества 
пораждат непосредствени рискове за 
общественото здраве и изискват 
неотложни действия. Следователно 
тяхната наличност за потребителите 
следва да бъде ограничена за 
достатъчен период от време до 
извършването на оценка на риска от тях.

Or. en
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Изменение 27
Збигнев Жьобро

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Не следва да се въвеждат 
ограничителни мерки на равнището 
на Съюза относно новите 
психоактивни вещества, които 
пораждат ниски здравни и социални 
рискове и рискове за безопасността.

заличава се

Or. pl

Изменение 28
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Механизмът за бърз обмен на 
информация за нови психоактивни 
вещества се оказа полезен канал за 
предоставяне на информация за новите 
психоактивни вещества, за новите 
тенденции в употребата на 
контролирани психоактивни вещества и 
за съответните предупреждения относно 
общественото здраве. Този механизъм 
следва да бъде допълнително засилен, за 
да се даде възможност за по-ефективен 
отговор на бързата поява и 
разпространение на нови психоактивни 
вещества в целия Съюз.

(24) Механизмът за бърз обмен на 
информация за нови психоактивни 
вещества се оказа полезен канал за 
предоставяне на информация за новите 
психоактивни вещества, за новите 
тенденции в употребата на 
контролирани психоактивни вещества и 
за съответните предупреждения относно 
общественото здраве. Този механизъм 
следва да бъде допълнително засилен, за 
да се даде възможност за по-ефективен 
отговор на бързата поява и 
разпространение на нови психоактивни 
вещества в целия Съюз, както и да се 
повиши равнището на обществена 
информираност относно рисковете, 
свързани с употребата им за всякакви 
цели, различни от търговски, 
промишлени или научни цели.
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Or. en

Изменение 29
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Превенцията, лечението и 
намаляването на вредите са важни 
мерки за противодействие на 
нарастващата употреба на нови 
психоактивни вещества и 
потенциалните рискове от тях. 
Интернет, един от най-важните канали 
за дистрибуция, посредством който 
новите психоактивни вещества се 
продават, следва да бъде използван за 
разпространение на информация за 
здравните и социалните рискове и 
рисковете за безопасността, които тези 
вещества пораждат.

(29) Превенцията, лечението и 
намаляването на вредите са важни 
мерки за противодействие на 
нарастващата употреба на нови 
психоактивни вещества и 
потенциалните рискове от тях. 
Интернет, един от най-важните канали 
за дистрибуция, посредством който 
новите психоактивни вещества се 
рекламират и продават, следва да бъде 
използван за разпространение на 
информация за здравните и социалните 
рискове и рисковете за безопасността, 
които тези вещества пораждат, както и 
за предотвратяване на неправилната 
употреба и злоупотребите.

Or. en

Изменение 30
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Комисията и държавите членки 
следва също така да насърчават 
образователни дейности и дейности 
за повишаване на осведомеността, 
инициативи и кампании, насочени 
към здравето, социалните рискове и 
рисковете, свързани със сигурността, 
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свързани с неправилна употреба и 
злоупотреба с нови психоактивни 
вещества. 

Or. en

Изменение 31
Збигнев Жьобро

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Комисията следва да приеме актове 
за изпълнение с незабавно приложение, 
когато в надлежно обосновани случаи, 
отнасящи се до рязко увеличаване на 
броя на докладваните смъртни случаи в 
няколко държави членки, свързани с 
консумацията на съответното ново 
психоактивно вещество, това се изисква 
по наложителни причини за спешност.

(32) Комисията следва да приеме актове 
за изпълнение с незабавно приложение, 
когато в надлежно обосновани случаи, 
отнасящи се до рязко увеличаване на 
броя на докладваните смъртни случаи 
или инциденти, представляващи 
сериозна заплаха за здравето в няколко 
държави членки, свързани с 
консумацията на съответното ново 
психоактивно вещество, това се изисква 
по наложителни причини за спешност.

Or. pl

Изменение 32
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Комисията следва да приеме актове 
за изпълнение с незабавно приложение, 
когато в надлежно обосновани случаи, 
отнасящи се до рязко увеличаване на 
броя на докладваните смъртни случаи в 
няколко държави членки, свързани с 
консумацията на съответното ново 
психоактивно вещество, това се изисква 

(32) Комисията следва да приеме актове 
за изпълнение с незабавно приложение, 
когато в надлежно обосновани случаи, 
отнасящи се до рязко увеличаване на 
броя на докладваните смъртни случаи и 
тежки последици за здравето в 
няколко държави членки, свързани с 
консумацията на съответното ново 
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по наложителни причини за спешност. психоактивно вещество, това се изисква 
по наложителни причини за спешност.

Or. en

Изменение 33
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Новите психоактивни вещества и смеси 
се движат свободно в рамките на Съюза 
за целите на търговската и 
промишлената употреба, както и за 
целите на научноизследователската и 
развойната дейност.

Новите психоактивни вещества и смеси 
се движат свободно в рамките на Съюза 
единствено за целите на търговската и 
промишлената употреба, както и за 
целите на научноизследователската и 
развойната дейност.

Or. lt

Изменение 34
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦМНН и Европол или 
Комисията преценят, че информацията, 
споделена относно ново психоактивно 
вещество, нотифицирано от няколко 
държави членки, поражда безпокойство 
в целия Съюз с оглед на здравните и 
социалните рискове и рисковете за 
безопасността, които новото 
психоактивно вещество може да породи, 
ЕЦМНН и Европол изготвят съвместен 
доклад за новото психоактивно 
вещество.

1. Когато ЕЦМНН и Европол, 
държавите членки или Комисията 
преценят, че информацията, споделена 
относно ново психоактивно вещество, 
нотифицирано от няколко държави 
членки, поражда безпокойство в целия 
Съюз с оглед на здравните и социалните 
рискове и рисковете за безопасността, 
които новото психоактивно вещество 
може да породи, ЕЦМНН и Европол 
изготвят съвместен доклад за новото 
психоактивно вещество.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки могат да поискат ЕЦМНН да изготви доклад.

Изменение 35
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ЕЦМНН и Европол или 
Комисията преценят, че информацията, 
споделена относно ново психоактивно 
вещество, нотифицирано от няколко
държави членки, поражда безпокойство 
в целия Съюз с оглед на здравните и 
социалните рискове и рисковете за 
безопасността, които новото 
психоактивно вещество може да породи, 
ЕЦМНН и Европол изготвят съвместен 
доклад за новото психоактивно 
вещество.

1. Когато ЕЦМНН и Европол или 
Комисията преценят, че информацията, 
споделена относно ново психоактивно 
вещество, нотифицирано от три или 
повече държави членки, поражда 
безпокойство в целия Съюз с оглед на 
здравните и социалните рискове и 
рисковете за безопасността, които 
новото психоактивно вещество може да 
породи, ЕЦМНН и Европол изготвят 
съвместен доклад за новото 
психоактивно вещество.

Or. en

Обосновка

Думата „няколко“ е неясна. С цел яснота, ЕС следва да действа само когато дадено 
вещество е идентифицирано в три или повече държави членки.

Изменение 36
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) химическите и физическите свойства 
на новото психоактивно вещество, 
методите и, ако са известни, 
химическите прекурсори, използвани за 

б) химическите и физическите свойства 
на новото психоактивно вещество, 
методите и, ако са известни, 
химическите прекурсори, използвани за 
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неговата фабрикация или извличане, 
както и други нови психоактивни
вещества с подобна химична структура, 
които са се появили;

неговата фабрикация или извличане, 
както и всякакво друго ново 
психоактивно вещество или групи
вещества с подобна химична структура, 
които са се появили;

Or. en

Изменение 37
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) търговската и промишлената 
употреба на новото психоактивно 
вещество, както и неговата употреба за 
целите на научноизследователската и 
развойната дейност;

в) търговската и промишлената 
употреба на новото психоактивно 
вещество, както и неговата употреба за 
целите на научноизследователската и 
развойната дейност или за всяка друга 
известна употреба;

Or. en

Изменение 38
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) употребата на новото психоактивно 
вещество за целите на хуманната и 
ветеринарната медицина, включително 
като активно вещество в лекарствен 
продукт или ветеринарен лекарствен 
продукт;

г) употребата на новото психоактивно 
вещество за целите на хуманната и 
ветеринарната медицина, включително 
като активно вещество в лекарствен,
ветеринарен лекарствен или подобен 
продукт;

Or. en
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Изменение 39
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЦМНН и Европол представят 
съвместния доклад до Комисията в срок 
от осем седмици от искането за 
допълнителна информация, предвидено 
в параграф 3.

ЕЦМНН и Европол представят 
съвместния доклад до Комисията в срок 
от осем седмици от искането за 
допълнителна информация, предвидено 
в параграф 3 и параграф 4.

Or. en

Изменение 40
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) докладвани смъртни случаи и тежки 
последици за здравето, причинени от 
консумацията на новото психоактивно 
вещество в няколко държави членки и 
свързани със сериозната остра
токсичност на новото психоактивно 
вещество;

a) докладвани смъртни случаи и тежки 
последици за здравето, причинени от 
консумацията на новото психоактивно 
вещество в няколко държави членки и 
свързани с токсичността на новото 
психоактивно вещество;

Or. en

Обосновка

Новите психоактивни вещества могат да причинят смъртни случаи и тежки 
последици за здравето дори и без да имат остра токсичност.

Изменение 41
Маруся Любчева
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпространението и моделите на 
употреба на новото психоактивно 
вещество сред общото население и 
специфични групи, по-специално 
честотата, количествата и начина на 
употреба, неговата достъпност за 
потребителите и дифузионния 
потенциал, които показват, че мащабът 
на риска е значителен.

б) разпространението и моделите на 
употреба на новото психоактивно 
вещество сред общото население и 
специфични групи, по-специално 
честотата, количествата и начина на 
употреба, неговата достъпност за 
потребителите и дифузионния 
потенциал, които показват, че мащабът 
на риска е умерен или значителен.

Or. en

Изменение 42
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При надлежно обосновани 
наложителни причини за спешност, 
свързани с рязко увеличаване на броя 
на докладваните смъртни случаи в 
няколко държави членки в резултат 
от консумацията на въпросното ново 
психоактивно вещество, Комисията 
приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 19, параграф 3.

заличава се

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат възможност да се противопоставят на 
незабавната забрана на нови психоактивни вещества, следователно процедурата по 
член 19, параграф 2 следва да се използва за всички случаи.
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Изменение 43
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вредите за здравето, причинени от 
консумация на новото психоактивно 
вещество в резултат от неговата остра и 
хронична токсичност, потенциала за 
злоупотреба и за предизвикване на 
зависимост, по-специално нараняване, 
болест и физическо и психическо 
увреждане;

a) вредите за здравето, причинени от 
консумация на новото психоактивно 
вещество в резултат от неговата остра и 
хронична токсичност, потенциала за 
злоупотреба и за предизвикване на 
зависимост, по-специално нараняване, 
болест, агресивност и физическо и 
психическо увреждане;

Or. en

Изменение 44
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) рисковете за безопасността, по-
специално разпространението на 
болести, включително предаването на 
пренасяни по кръвен път вируси, 
отражението на физическите и 
психическите увреждания върху 
способността за шофиране, 
въздействието на производството, 
транспортирането и унищожаването на 
новото психоактивно вещество и 
свързаните с това отпадъчни материали 
върху околната среда.

в) рисковете за обществената 
безопасност, по-специално 
разпространението на болести, 
включително предаването на пренасяни 
по кръвен път вируси, отражението на 
физическите и психическите 
увреждания върху способността за 
шофиране, въздействието на 
производството, транспортирането и 
унищожаването на новото психоактивно 
вещество и свързаните с това отпадъчни 
материали върху околната среда.

Or. en
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Изменение 45
Маруся Любчева

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вредите върху здравето, причинени от 
консумация на новото психоактивно 
вещество в резултат от неговата остра и 
хронична токсичност и потенциал за 
злоупотреба и за предизвикване на 
зависимост, са ограничени, тъй като то 
води до леко нараняване и болест, а така 
също и до леко физическо или 
психическо увреждане;

a) вредите върху здравето, причинени от 
консумация на новото психоактивно 
вещество в резултат от неговата остра и 
хронична токсичност и потенциал за 
злоупотреба и за предизвикване на 
зависимост, са несъществуващи или 
нищожни, тъй като то не води до 
нараняване и болест, агресивност, а 
така също и до физическо или 
психическо увреждане;

Or. en

Изменение 46
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) рисковете за безопасността са 
ограничени, по-специално е налице 
нисък риск от разпространение на 
болести, включително предаване на 
пренасяни по кръвен път вируси, 
отражението на физическите и 
психическите увреждания върху 
способността за шофиране е 
несъществуващо или слабо, а 
въздействието на производството, 
транспортирането и унищожаването на 
новото психоактивно вещество и 
свързаните с това отпадъчни материали 
върху околната среда е слабо.

в) рисковете за обществената 
безопасност са ограничени, по-
специално е налице нисък риск от 
разпространение на болести, 
включително предаване на пренасяни по 
кръвен път вируси, отражението на 
физическите и психическите 
увреждания върху способността за 
шофиране е несъществуващо или слабо, 
а въздействието на производството, 
транспортирането и унищожаването на 
новото психоактивно вещество и 
свързаните с това отпадъчни материали 
върху околната среда е слабо.

Or. en
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Изменение 47
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) рисковете за безопасността са 
умерени, по-специално спорадично 
разпространение на болести, 
включително предаване на пренасяни по 
кръвен път вируси, умерено отражение 
на физическите и психическите 
увреждания върху способността за 
шофиране, а производството, 
транспортирането и унищожаването на 
новото психоактивно вещество и 
свързаните с това отпадъчни материали 
имат неблагоприятно въздействие върху 
околната среда.

в) рисковете за обществената 
безопасност са умерени, по-специално 
спорадично разпространение на 
болести, включително предаване на 
пренасяни по кръвен път вируси, 
умерено отражение на физическите и 
психическите увреждания върху 
способността за шофиране, а 
производството, транспортирането и 
унищожаването на новото психоактивно 
вещество и свързаните с това отпадъчни 
материали имат неблагоприятно 
въздействие върху околната среда.

Or. en

Изменение 48
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) вредите върху здравето, причинени от 
консумация на новото психоактивно 
вещество в резултат от неговата остра и 
хронична токсичност и потенциала за 
злоупотреба и за предизвикване на 
зависимост, са застрашаващи 
живота, тъй като те водят обикновено 
до смърт или смъртоносно увреждане, 
сериозно заболяване, и до сериозно 
физическо или психическо увреждане;

a) вредите върху здравето, причинени от 
консумация на новото психоактивно 
вещество в резултат от неговата остра и 
хронична токсичност и потенциала за 
злоупотреба и за предизвикване на 
зависимост, са сериозни и значителни, 
тъй като те водят обикновено до смърт 
или смъртоносно увреждане, сериозно 
заболяване, и до сериозно физическо 
или психическо увреждане;

Or. en
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Обосновка

Сериозното заболяване или сериозното физическо или психическо увреждане не е 
непременно застрашаващо живота, но веществата, които водят до такива 
последици, следва да се считат за представляващи висок риск.

Изменение 49
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) рисковете за безопасността са 
сериозни, по-специално значително 
разпространение на болести, 
включително предаване на пренасяни по 
кръвен път вируси, сериозно отражение 
на физическите и психическите 
увреждания върху способността за 
шофиране, а производството, 
транспортирането и унищожаването на 
новото психоактивно вещество и 
свързаните с това отпадъчни материали 
причиняват увреждане на околната 
среда.

в) рисковете за обществената 
безопасност са сериозни, по-специално 
значително разпространение на болести, 
включително предаване на пренасяни по 
кръвен път вируси, сериозно отражение 
на физическите и психическите 
увреждания върху способността за 
шофиране, а производството, 
транспортирането и унищожаването на 
новото психоактивно вещество и 
свързаните с това отпадъчни материали 
причиняват увреждане на околната 
среда.

Or. en

Изменение 50
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията не приема проекта на 
акт за изпълнение, когато не е дадено 
становище от комитета, посочен в 
член 19, параграф 1. 

Or. en
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Изменение 51
Никос Хрисогелос

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а

Информация за отделните 
потребители

а) Комисията предоставя на 
разположение на обществеността, 
особено на младите хора, научно 
обоснована информация за здравето, 
социалните рискове и рисковете за 
безопасността на новите 
психоактивни вещества, както е 
посочено в членове 11, 12.1 и 13.1.

б) По отношение на новите 
психоактивни вещества с нисък риск, 
посочени в член 11, Комисията също 
така прави широко достъпни за 
обществеността, особено за младите 
хора, информацията относно ефекта 
от използване и безопасното 
използване, както и насоките за 
намаляване на вредите.

в) По отношение на новите 
психоактивни вещества с умерен или 
сериозен риск, посочени в член 12.1 и 
13.1, Комисията също така прави 
широко достъпни за 
обществеността, особено за младите 
хора, информацията относно 
идентифицирането и ранното 
предупреждение и мерките за 
превенция, лечение и намаляване на 
вредите.

г) Комисията работи в 
сътрудничество с националните 
фокусни точки в рамките на 
Европейската информационна мрежа 
за наркотиците и наркоманиите 
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(„Reitox“) и други сдружения за 
намаляване на вредите и лечение на 
зависимости за предоставяне на 
точна и навременна информация на 
отделни потребители.

Or. en

Обосновка

Необходимост с цел опазване на общественото здраве и безопасността на 
потребителите.

Изменение 52
Джеймз Никълсън

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има нова информация и 
доказателства за рисковете, породени от 
дадено ново психоактивно вещество, 
чиито здравни и социални рискове и 
рискове за безопасността вече са били 
определени съгласно член 10, 
Комисията отправя искане до ЕЦМНН 
да актуализира доклада за оценка на 
риска, изготвен за новото психоактивно 
вещество, и преразглежда нивото на 
рисковете от това вещество.

Когато има нова информация и 
доказателства за рисковете, породени от 
дадено ново психоактивно вещество, 
чиито здравни и социални рискове и 
рискове за безопасността вече са били 
определени съгласно член 10, 
Комисията или държавите членки 
отправят искане до ЕЦМНН да 
актуализира доклада за оценка на риска, 
изготвен за новото психоактивно 
вещество, и преразглеждат нивото на 
рисковете от това вещество.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва също така да имат право да поискат преразглеждане на 
степента на риска.

Изменение 53
Радвиле Моркунайте-Микуленйене
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят правилата 
за санкциите, приложими при 
нарушение на решенията, посочени в 
член 9, параграф 1, член 12, параграф 1 
и член 13, параграф 1, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че те се прилагат. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
правилата относно санкциите и за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Държавите членки определят правилата 
за санкциите, приложими при 
нарушение на решенията, посочени в 
член 9, параграф 1, член 12, параграф 1  
и член 13, параграф 1, и при незаконно 
разпространение на нови 
психоактивни вещества или смеси, и 
предприемат всички необходими мерки, 
за да гарантират, че те се прилагат. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Държавите членки 
уведомяват незабавно Комисията за 
правилата относно санкциите и за всяко 
последващо изменение, което ги засяга.

Or. lt

Изменение 54
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член -20 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -20

Национален обхват

В случай че ЕС не е предприел 
действия или Комисията е взела 
решение да не приема никакви 
ограничителни мерки, основаващи се 
на оценката на риска на ЕЦМНН за 
ново психоактивно вещество, 
отделните държави членки могат да 
запазят или да въведат на своя 
територия ограничения относно 
предоставянето на пазара на новото 
психоактивно вещество на 
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потребителите, без да се засягат 
законната търговия в 
промишлеността или лекарствени 
продукти или ветеринарни 
лекарствени  продукти, които са 
получили разрешение за търговия.

Държавите членки гарантират, че 
тези ограничения незабавно се 
съобщават на Комисията, на 
ЕЦМНН и на Европол.

Or. en

Обосновка

Тъй като последиците от някои нови психоактивни вещества могат да бъдат 
изключително локализирани, държавите членки следва да имат свободата да 
въвеждат забрани за продажба на потребителите на вещества в рамките на 
собствената си територия, където ЕС не е предприел действия  или е взел решение, че 
дадено вещество представлява нисък риск на европейско равнище и следователно не се 
налага действие от страна на Съюза. Въпреки това, по отношение на принципа на 
свободното движение на стоки, както и на вътрешния пазар, законната търговия с 
тези вещества в Съюза, когато такава съществува, не следва да бъде излагана на 
риск.

Изменение 55
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
подпомагат разработването, 
предаването и разпространението на 
информация и знания относно новите 
психоактивни вещества. Те постигат 
това чрез улесняване на 
сътрудничеството между ЕЦМНН, 
другите агенции на Съюза и научни и 
изследователски центрове.

Комисията и държавите членки 
подпомагат разработването, 
предаването и разпространението на 
информация и знания относно новите 
психоактивни вещества. Те постигат 
това чрез улесняване на 
сътрудничеството между ЕЦМНН, 
другите агенции на Съюза и научни и 
изследователски центрове и като 
предоставят редовно на въпросните 
органи актуална информация 
относно тези вещества, когато е 
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възможно.

Or. en

Обосновка

Естеството на новите психоактивни вещества може бързо да се промени и 
следователно агенциите на Съюза и научно-изследователските центрове трябва да 
разполагат с възможно най-актуална информация, за да наблюдават всички 
възникващи заплахи за общественото здраве.

Изменение 56
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕЦМНН и Европол докладват ежегодно 
относно прилагането на настоящия 
регламент.

ЕЦМНН и Европол докладват ежегодно 
на Комисията и на държавите членки 
относно прилагането на настоящия 
регламент и тези доклади ще бъдат 
публикувани на уебсайт и публично
оповестявани.

Or. en


