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Pozměňovací návrh 14
James Nicholson
Návrh nařízení
Právní východisko 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování
Evropské unie, a zejména na článek 114
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování
Evropské unie, a zejména na hlavu V této
smlouvy,
Or. en
Odůvodnění

Hlava V (prostor svobody, bezpečnosti a práva) je vhodnějším právním základem především
s ohledem na velkou míru nedovoleného obchodu s novými psychoaktivními látkami.

Pozměňovací návrh 15
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Příslušné orgány veřejné moci v
členských státech zavádějí různá omezující
opatření týkající se těchto nových
psychoaktivních látek s cílem odstranit
rizika, která představují nebo mohou
představovat při užívání. Jelikož nové
psychoaktivní látky jsou často používány
při výrobě různého zboží nebo jiných látek,
které se používají k výrobě zboží, jako jsou
léčivé přípravky, průmyslová rozpouštědla,
čisticí prostředky, výrobky v technologicky
vyspělých odvětvích, může mít omezení
jejich přístupu k tomuto použití významný
dopad na hospodářské subjekty a případně
narušovat jejich obchodní činnosti na
vnitřním trhu.

(3) Příslušné orgány veřejné moci v
členských státech zavádějí různá omezující
opatření týkající se těchto nových
psychoaktivních látek s cílem odstranit
rizika, která představují nebo mohou
představovat při užívání. Jelikož nové
psychoaktivní látky jsou často používány
k vědeckému výzkumu a vývoji a při
výrobě různého zboží nebo jiných látek,
které se používají k výrobě zboží, jako jsou
léčivé přípravky, průmyslová rozpouštědla,
čisticí prostředky, výrobky v technologicky
vyspělých odvětvích, může mít omezení
jejich přístupu k tomuto použití významný
dopad na hospodářské subjekty a případně
narušovat jejich obchodní činnosti na
vnitřním trhu a může rovněž bránit
udržitelnému vědeckému výzkumu a
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vývoji.
Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Stále větší počet nových
psychoaktivních látek, které jsou dostupné
na vnitřním trhu, jejich rostoucí
rozmanitost, rychlost, s jakou se objevují
na trhu, různá rizika, která mohou
představovat v případě užití člověkem, a
rostoucí počet osob, které je užívají,
zpochybňují schopnost orgánů veřejné
moci účinně reagovat v zájmu ochrany
veřejného zdraví a bezpečnosti, aniž by
bylo přitom narušeno fungování vnitřního
trhu.

(4) Stále větší počet nových
psychoaktivních látek, které jsou dostupné
na vnitřním trhu, jejich rostoucí
rozmanitost, rychlost, s jakou se objevují
na trhu, různá rizika, která mohou
představovat v případě užití člověkem,
rostoucí počet osob, které je užívají, a
nedostatečné znalosti a informovanost
široké veřejnosti o rizicích spojených
s jejich užíváním zpochybňují schopnost
orgánů veřejné moci účinně reagovat
v zájmu ochrany veřejného zdraví a
bezpečnosti, aniž by bylo přitom narušeno
fungování vnitřního trhu.
Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jacek Olgierd Kurski
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Omezující opatření se v jednotlivých
členských státech značně liší, což znamená,
že hospodářské subjekty, které nové
psychoaktivní látky používají při výrobě
různého zboží, musí v případě stejné nové
psychoaktivní látky splňovat různé
požadavky, jako je oznámení před

(5) Omezující opatření se v jednotlivých
členských státech značně liší, což znamená,
že hospodářské subjekty, které nové
psychoaktivní látky používají při výrobě
různého zboží, musí v případě stejné nové
psychoaktivní látky splňovat různé
požadavky, jako je oznámení před
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vývozem, vývozní povolení nebo dovozní
a vývozní licence. Rozdíly mezi právními
a správními předpisy členských států
týkajícími se nových psychoaktivních látek
proto narušují fungování vnitřního trhu
kvůli vytváření překážek obchodu,
roztříštění trhu, nedostatečné právní
jasnosti a nerovným podmínkám pro
hospodářské subjekty, což společnostem
ztěžuje působení na vnitřním trhu.

vývozem, vývozní povolení nebo dovozní
a vývozní licence. Rozdíly mezi právními
a správními předpisy členských států
týkajícími se nových psychoaktivních látek
proto narušují fungování vnitřního trhu
kvůli vytváření překážek obchodu,
roztříštění trhu, nedostatečné právní
jasnosti a nerovným podmínkám pro
hospodářské subjekty, což společnostem
ztěžuje působení na vnitřním trhu a
porušuje zásadu rovnosti.
Or. pl

Pozměňovací návrh 18
Zbigniew Ziobro
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími
opatřeními, která se vztahují na nové
psychoaktivní látky, mohou vést rovněž k
přemisťování škodlivých nových
psychoaktivních látek mezi členskými
státy, což narušuje úsilí o omezení jejich
dostupnosti pro spotřebitele a snižuje
ochranu spotřebitele v Unii.

(7) Rozdíly v ustanoveních, kterými se řídí
omezení obchodu s psychoaktivními
látkami, významně zvyšují riziko výskytu
nelegálních kanálů pro pašování těchto
látek a vedou k tomu, že jsou za účelem
získání nezbytných povolení obcházeny
právní předpisy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 19
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími
opatřeními, která se vztahují na nové
psychoaktivní látky, mohou vést rovněž k
AM\1014698CS.doc

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími
opatřeními, která se vztahují na nové
psychoaktivní látky, mohou vést rovněž
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přemisťování škodlivých nových
psychoaktivních látek mezi členskými
státy, což narušuje úsilí o omezení jejich
dostupnosti pro spotřebitele a snižuje
ochranu spotřebitele v Unii.

k přemisťování škodlivých nových
psychoaktivních látek mezi členskými
státy, což narušuje úsilí o omezení jejich
dostupnosti pro spotřebitele, snižuje
ochranu spotřebitele v Unii a narušuje
úsilí o boj proti možným trestným
činnostem a organizované trestné činnosti
spojenými s jejich distribucí.
Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jacek Olgierd Kurski
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími
opatřeními, která se vztahují na nové
psychoaktivní látky, mohou vést rovněž k
přemisťování škodlivých nových
psychoaktivních látek mezi členskými
státy, což narušuje úsilí o omezení jejich
dostupnosti pro spotřebitele a snižuje
ochranu spotřebitele v Unii.

(7) Rozdíly mezi různými omezujícími
opatřeními, která se vztahují na nové
psychoaktivní látky, mohou vést rovněž k
přemisťování škodlivých nových
psychoaktivních látek mezi členskými
státy, což narušuje úsilí o omezení jejich
dostupnosti pro spotřebitele a snižuje
ochranu spotřebitele v Unii. Rozdíly
v ustanoveních, kterými se řídí omezení
obchodu s psychoaktivními látkami,
významně zvyšují riziko výskytu
nelegálních kanálů pro pašování těchto
látek a vedou k tomu, že jsou za účelem
získání nezbytných povolení obcházeny
právní předpisy.
Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Očekává se, že se tyto rozdíly budou
zvětšovat, jelikož členské státy při řešení
problematiky nových psychoaktivních
látek uplatňují rozdílné přístupy. Překážky
obchodu a roztříštění trhu a nedostatečná
právní jasnost a nerovné podmínky se
proto budou podle očekávání zvětšovat a
dále narušovat fungování vnitřního trhu.

(8) Očekává se, že se tyto rozdíly budou
zvětšovat, jelikož členské státy při řešení
problematiky nových psychoaktivních
látek uplatňují rozdílné přístupy. Překážky
obchodu a roztříštění trhu a nedostatečná
právní jasnost a nerovné podmínky se
proto budou podle očekávání zvětšovat a
dále narušovat fungování vnitřního trhu a
ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti.
Or. en

Pozměňovací návrh 22
Zbigniew Ziobro
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Nové psychoaktivní látky a směsi by
se měly v Unii volně pohybovat, pokud
jsou určeny pro obchodní a průmyslové
použití a rovněž pro účely vědeckého
výzkumu a vývoje. Toto nařízení by mělo
stanovit pravidla pro zavádění omezení
tohoto volného pohybu.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Nové psychoaktivní látky a směsi by
se měly v Unii volně pohybovat, pokud
jsou určeny pro obchodní a průmyslové
AM\1014698CS.doc
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se měly v Unii volně pohybovat, pokud
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použití a rovněž pro účely vědeckého
výzkumu a vývoje. Toto nařízení by mělo
stanovit pravidla pro zavádění omezení
tohoto volného pohybu.

použití a rovněž pro účely vědeckého
výzkumu a vývoje. Toto nařízení by mělo
stanovit pravidla pro zavádění omezení
tohoto volného pohybu. Kromě toho je
však třeba zamezit nedovolené distribuci
těchto látek a směsí.
Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Zbigniew Ziobro
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Jakékoli opatření Unie týkající se
nových psychoaktivních látek by mělo být
založeno na vědeckých důkazech a
podléhat zvláštnímu postupu. Na základě
informací oznámených členskými státy by
měla být vypracována zpráva o nových
psychoaktivních látkách, které vyvolávají
obavy v celé Unii. V této zprávě by mělo
být uvedeno, zda je nezbytné provést
hodnocení rizik. Na základě hodnocení
rizik by měla Komise rozhodnout, zda by
nové psychoaktivní látky měly být
podrobeny omezujícím opatřením. V
případě bezprostřední hrozby pro veřejné
zdraví by Komise měla tyto látky podrobit
dočasnému omezení spotřebitelského trhu,
dokud nebude dokončeno hodnocení rizik.
Pokud se objeví nové informace o nové
psychoaktivní látce, měla by Komise
znovu posoudit úroveň rizik, která tato
látka představuje. Zprávy o nových
psychoaktivních látkách by měly být
zveřejněny.

(13) Jakékoli opatření Unie týkající se
nových psychoaktivních látek by mělo být
založeno na vědeckých důkazech a na
širokých zkušenostech členských států
v této oblasti a podléhat zvláštnímu
postupu. Na základě informací
oznámených členskými státy by měla být
vypracována zpráva o nových
psychoaktivních látkách, které vyvolávají
obavy v celé Unii. Součástí této zprávy je
posouzení nebezpečí, která příslušné
psychoaktivní látky představují. Na
základě hodnocení rizik by měla Komise
rozhodnout, jakým omezujícím opatřením
by příslušné látky měly být podrobeny. V
případě bezprostřední hrozby pro veřejné
zdraví by Komise měla tyto látky podrobit
dočasnému omezení spotřebitelského trhu,
dokud nebude dokončeno hodnocení rizik.
Pokud se objeví nové informace o nové
psychoaktivní látce, měla by Komise
znovu posoudit úroveň rizik, která tato
látka představuje, a opětovně zavést
omezení trhu. Zprávy o nových
psychoaktivních látkách by měly být
zveřejněny.
Or. pl
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Pozměňovací návrh 25
Nikos Chrysogelos
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(13a) Pokud zohledníme mezinárodní
vývoj týkající se reformy protidrogové
politiky a kontroly nedovolených látek, je
zapotřebí objektivní posouzení dopadů
založené na vědeckých důkazech, které by
vyhodnotilo účinnost různých kontrolních
a regulačních možností, včetně
současných omezujících politik, s cílem
ochránit veřejné zdraví, bezpečnost
spotřebitelů a lidská práva jednotlivých
uživatelů.
Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Některé nové psychoaktivní látky
představují bezprostřední rizika pro veřejné
zdraví a vyžadují bezodkladná opatření.
Jejich dostupnost pro spotřebitele by proto
měla být do doby, než bude dokončeno
hodnocení rizik, omezena.

(17) Některé nové psychoaktivní látky
představují bezprostřední rizika pro veřejné
zdraví a vyžadují bezodkladná opatření.
Jejich dostupnost pro spotřebitele by proto
měla být na dostatečně dlouhé období, než
bude dokončeno hodnocení rizik, omezena.
Or. en

Pozměňovací návrh 27
Zbigniew Ziobro
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Na úrovni Unie by neměla být
zavedena omezující opatření týkající se
nových psychoaktivních látek, které
představují nízká zdravotní, společenská a
bezpečnostní rizika.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Mechanismus pro rychlou výměnu
informací o nových psychoaktivních
látkách se ukázal jako užitečný kanál pro
sdílení informací o nových
psychoaktivních látkách, nových trendech
v užívání kontrolovaných psychoaktivních
látek a souvisejících varováních ohledně
účinků na veřejné zdraví. Tento
mechanismus by se měl dále posílit, aby
mohl účinněji reagovat na rychlý výskyt a
šíření nových psychoaktivních látek v Unii.

(24) Mechanismus pro rychlou výměnu
informací o nových psychoaktivních
látkách se ukázal jako užitečný kanál pro
sdílení informací o nových
psychoaktivních látkách, nových trendech
v užívání kontrolovaných psychoaktivních
látek a souvisejících varováních ohledně
účinků na veřejné zdraví. Tento
mechanismus by se měl dále posílit, aby
mohl účinněji reagovat na rychlý výskyt a
šíření nových psychoaktivních látek v Unii
a zvýšit informovanost veřejnosti o
rizicích spojených s jejich použitím
k jakýmkoli jiným než obchodním,
průmyslovým nebo vědeckým účelům.
Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
PE526.242v01-00
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Při řešení rostoucího užívání nových
psychoaktivních látek a jejich možných
rizik jsou důležitá preventivní a léčebná
opatření a opatření k snižování
nepříznivých následků. Internet, který je
jedním z důležitých distribučních kanálů,
jejichž prostřednictvím se nové
psychoaktivní látky prodávají, by se měl
využívat k šíření informací o zdravotních,
společenských a bezpečnostních rizicích,
která tyto látky představují.

(29) Při řešení rostoucího užívání nových
psychoaktivních látek a jejich možných
rizik jsou důležitá preventivní a léčebná
opatření a opatření k snižování
nepříznivých následků. Internet, který je
jedním z důležitých distribučních kanálů,
jejichž prostřednictvím se nové
psychoaktivní látky nabízejí a prodávají,
by se měl využívat k šíření informací
o zdravotních, společenských
a bezpečnostních rizicích, která tyto látky
představují, a k prevenci jejich
nesprávného užívání a zneužívání.
Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(29a) Komise a členské státy by měly také
podporovat vzdělávací a informační
aktivity, iniciativy a kampaně zaměřené
na zdravotní, společenská a bezpečnostní
rizika spojená s nesprávným užíváním
nebo zneužíváním nových
psychoaktivních látek.
Or. en

Pozměňovací návrh 31
Zbigniew Ziobro
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Komise by měla přijmout okamžitě
použitelné prováděcí akty, pokud to
v řádně odůvodněných případech
souvisejících s rychlým nárůstem počtu
nahlášených úmrtí spojených s užíváním
dotyčné nové psychoaktivní látky
v několika členských státech vyžadují
závažné naléhavé důvody.

(32) Komise by měla přijmout okamžitě
použitelné prováděcí akty, pokud to
v řádně odůvodněných případech
souvisejících s rychlým nárůstem počtu
nahlášených úmrtí nebo událostí vážně
ohrožujících zdraví spojených s užíváním
dotyčné nové psychoaktivní látky
v několika členských státech vyžadují
závažné naléhavé důvody.
Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Komise by měla přijmout okamžitě
použitelné prováděcí akty, pokud to
v řádně odůvodněných případech
souvisejících s rychlým nárůstem počtu
nahlášených úmrtí spojených s užíváním
dotyčné nové psychoaktivní látky
v několika členských státech vyžadují
závažné naléhavé důvody.

(32) Komise by měla přijmout okamžitě
použitelné prováděcí akty, pokud to
v řádně odůvodněných případech
souvisejících s rychlým nárůstem počtu
nahlášených úmrtí a vážných zdravotních
následků spojených s užíváním dotyčné
nové psychoaktivní látky v několika
členských státech vyžadují závažné
naléhavé důvody.
Or. en

Pozměňovací návrh 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nové psychoaktivní látky a směsi se
PE526.242v01-00
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Nové psychoaktivní látky a směsi se
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mohou v Unii volně pohybovat za účelem
obchodního a průmyslového použití a
rovněž za účelem vědeckého výzkumu a
vývoje.

mohou v Unii volně pohybovat pouze za
účelem obchodního a průmyslového
použití a rovněž za účelem vědeckého
výzkumu a vývoje.
Or. lt

Pozměňovací návrh 34
James Nicholson
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se centrum EMCDDA a Europol,
nebo Komise domnívají, že předané
informace o nové psychoaktivní látce,
která byla oznámena několika členskými
státy, vyvolávají obavy v celé Unii kvůli
zdravotním, společenským a
bezpečnostním rizikům, která může tato
nová psychoaktivní látka představovat,
vypracuje centrum EMCDDA a Europol o
nové psychoaktivní látce společnou zprávu.

1. Pokud se centrum EMCDDA a Europol,
členské státy nebo Komise domnívají, že
předané informace o nové psychoaktivní
látce, která byla oznámena několika
členskými státy, vyvolávají obavy v celé
Unii kvůli zdravotním, společenským a
bezpečnostním rizikům, která může tato
nová psychoaktivní látka představovat,
vypracuje centrum EMCDDA a Europol o
nové psychoaktivní látce společnou zprávu.
Or. en

Odůvodnění
Členské státy mohou požádat centrum EMCDDA o vypracování zprávy.

Pozměňovací návrh 35
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se centrum EMCDDA a Europol,
nebo Komise domnívají, že předané
informace o nové psychoaktivní látce,

1. Pokud se centrum EMCDDA a Europol,
nebo Komise domnívají, že předané
informace o nové psychoaktivní látce,
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která byla oznámena několika členskými
státy, vyvolávají obavy v celé Unii kvůli
zdravotním, společenským a
bezpečnostním rizikům, která může tato
nová psychoaktivní látka představovat,
vypracuje centrum EMCDDA a Europol o
nové psychoaktivní látce společnou zprávu.

která byla oznámena třemi nebo více
členskými státy, vyvolávají obavy v celé
Unii kvůli zdravotním, společenským a
bezpečnostním rizikům, která může tato
nová psychoaktivní látka představovat,
vypracuje centrum EMCDDA a Europol o
nové psychoaktivní látce společnou zprávu.
Or. en

Odůvodnění
Výraz „několik“ není jednoznačný. Z důvodů jasnosti by EU měla jednat pouze v případě, že
látku určily tři nebo více členských států.

Pozměňovací návrh 36
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) chemická a fyzická identita nové
psychoaktivní látky, metody a (jsou-li
známy) chemické prekursory používané
k její výrobě nebo extrakci a jiné nové
psychoaktivní látky s podobnou chemickou
strukturou, které se objevily;

b) chemická a fyzická identita nové
psychoaktivní látky, metody a (jsou-li
známy) chemické prekursory používané
k její výrobě nebo extrakci a jakákoli jiná
nová psychoaktivní látka nebo skupina
látek s podobnou chemickou strukturou,
které se objevily;
Or. en

Pozměňovací návrh 37
James Nicholson
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) obchodní a průmyslové použití nové
psychoaktivní látky a rovněž její používání

c) obchodní a průmyslové použití nové
psychoaktivní látky a rovněž její používání
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pro účely vědeckého výzkumu a vývoje;

pro účely vědeckého výzkumu a vývoje
nebo jakékoli jiné známé použití;
Or. en

Pozměňovací návrh 38
James Nicholson
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) používání nové psychoaktivní látky v
humánním a veterinárním lékařství, včetně
jako účinné látky v léčivém přípravku nebo
veterinárním léčivém přípravku;

d) používání nové psychoaktivní látky v
humánním a veterinárním lékařství, včetně
jako účinné látky v léčivém přípravku,
veterinárním léčivém přípravku nebo
podobném přípravku;
Or. en

Pozměňovací návrh 39
James Nicholson
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Centrum EMCDDA a Europol předloží
Komisi společnou zprávu do osmi týdnů
ode dne podání žádosti o doplňkové
informace podle odstavce 3.

Centrum EMCDDA a Europol předloží
Komisi společnou zprávu do osmi týdnů
ode dne podání žádosti o doplňkové
informace podle odstavce 3 a 4.
Or. en

Pozměňovací návrh 40
James Nicholson
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nahlášenými případy úmrtí nebo
vážnými zdravotními následky spojenými
s užíváním nové psychoaktivní látky v
několika členských státech, které souvisejí
se závažnou akutní toxicitou nové
psychoaktivní látky;

a) nahlášenými případy úmrtí nebo
vážnými zdravotními následky spojenými
s užíváním nové psychoaktivní látky v
několika členských státech, které souvisejí
s toxicitou nové psychoaktivní látky;

Or. en
Odůvodnění
Nové psychoaktivní látky mohou způsobovat úmrtí a vážné zdravotní následky, aniž by
vykazovaly akutní toxicitu.

Pozměňovací návrh 41
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) prevalencí a formami užívání nové
psychoaktivní látky v celé populaci
a u určitých skupin, zejména četností,
množstvím a způsobem podání, její
dostupností pro spotřebitele a potenciálem
k šíření, které naznačují značnou úroveň
rizika.

b) prevalencí a formami užívání nové
psychoaktivní látky v celé populaci
a u určitých skupin, zejména četností,
množstvím a způsobem podání, její
dostupností pro spotřebitele a potenciálem
k šíření, které naznačují mírnou nebo
značnou úroveň rizika.
Or. en

Pozměňovací návrh 42
James Nicholson
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných a naléhavých
případech souvisejících s rychlým
nárůstem počtu nahlášených úmrtí
spojených s užíváním dotyčné nové
psychoaktivní látky v několika členských
státech přijme Komise okamžitě
použitelné prováděcí akty postupem podle
čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Or. en
Odůvodnění
Členské státy by měly mít možnost vznést námitku proti okamžitému zákazu nové
psychoaktivní látky, proto by se měl ve všech případech použít postup podle čl. 19 odst. 2.

Pozměňovací návrh 43
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené
užíváním nové psychoaktivní látky, které
souvisejí s její akutní a chronickou
toxicitou, pravděpodobností zneužití
a potenciálem této látky vytvářet závislost,
zejména poškození, onemocnění a fyzické
a duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené
užíváním nové psychoaktivní látky, které
souvisejí s její akutní a chronickou
toxicitou, pravděpodobností zneužití
a potenciálem této látky vytvářet závislost,
zejména poškození, onemocnění,
agresivitu a fyzické a duševní poruchy;
Or. en

Pozměňovací návrh 44
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika, zejména šíření
nemocí, včetně přenosu virů přenosných
krví, vliv fyzických a duševních poruch na
schopnost řízení motorového vozidla, vliv
výroby, přepravy a likvidace nové
psychoaktivní látky a souvisejícího
odpadního materiálu na životní prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost, zejména
šíření nemocí, včetně přenosu virů
přenosných krví, vliv fyzických a
duševních poruch na schopnost řízení
motorového vozidla, vliv výroby, přepravy
a likvidace nové psychoaktivní látky
a souvisejícího odpadního materiálu na
životní prostředí.
Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marusya Lyubcheva
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené
užíváním nové psychoaktivní látky, které
souvisejí s její akutní a chronickou
toxicitou, pravděpodobností zneužití
a potenciálem této látky vytvářet závislost,
jsou omezené, jelikož vyvolává méně
závažná poškození a onemocnění a méně
závažné fyzické nebo duševní poruchy;

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené
užíváním nové psychoaktivní látky, které
souvisejí s její akutní a chronickou
toxicitou, pravděpodobností zneužití
a potenciálem této látky vytvářet závislost,
neexistují nebo jsou zanedbatelné, jelikož
nevyvolává poškození a onemocnění,
agresivitu a fyzické nebo duševní poruchy;
Or. en

Pozměňovací návrh 46
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika jsou omezená,
zejména nízké riziko šíření nemocí, včetně
přenosu krví přenosných virů, neexistující
PE526.242v01-00
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c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou
omezená, zejména nízké riziko šíření
nemocí, včetně přenosu krví přenosných
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nebo malý vliv fyzických a duševních
poruch na schopnost řízení motorového
vozidla, a vliv výroby, přepravy a likvidace
nové psychoaktivní látky a souvisejícího
odpadního materiálu na životní prostředí je
nízký.

virů, neexistující nebo malý vliv fyzických
a duševních poruch na schopnost řízení
motorového vozidla, a vliv výroby,
přepravy a likvidace nové psychoaktivní
látky a souvisejícího odpadního materiálu
na životní prostředí je nízký.
Or. en

Pozměňovací návrh 47
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika jsou mírná, zejména
ojedinělé šíření nemocí, včetně přenosu
virů přenosných krví, a mírný vliv
fyzických a duševních poruch na schopnost
řízení motorového vozidla, a výroba,
přeprava a likvidace nové psychoaktivní
látky a souvisejícího odpadního materiálu
mají za následek narušení životního
prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou
mírná, zejména ojedinělé šíření nemocí,
včetně přenosu virů přenosných krví, a
mírný vliv fyzických a duševních poruch
na schopnost řízení motorového vozidla, a
výroba, přeprava a likvidace nové
psychoaktivní látky a souvisejícího
odpadního materiálu mají za následek
narušení životního prostředí.
Or. en

Pozměňovací návrh 48
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) škodlivé účinky na zdraví způsobené
užíváním nové psychoaktivní látky, které
souvisejí s její akutní a chronickou
toxicitou, pravděpodobností zneužití
a potenciálem této látky vytvářet závislost,
ohrožují život, jelikož obvykle způsobuje
smrt nebo smrtelné poškození, závažné

a) škodlivé účinky na zdraví způsobené
užíváním nové psychoaktivní látky, které
souvisejí s její akutní a chronickou
toxicitou, pravděpodobností zneužití
a potenciálem této látky vytvářet závislost,
jsou vážné a významné, jelikož obvykle
způsobuje smrt nebo smrtelné poškození,
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onemocnění a závažné fyzické nebo
duševní poruchy;

závažné onemocnění a závažné fyzické
nebo duševní poruchy;
Or. en
Odůvodnění

Závažné onemocnění a závažné fyzické nebo duševní poruchy nemusí nutně ohrožovat život,
ale látky s takovými následky je třeba považovat za vysoce rizikové.

Pozměňovací návrh 49
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) bezpečnostní rizika jsou závažná,
zejména významné šíření nemocí, včetně
přenosu virů přenosných krví, závažný vliv
fyzických a duševních poruch na schopnost
řízení motorového vozidla, a výroba,
přeprava a likvidace nové psychoaktivní
látky a souvisejícího odpadního materiálu
mají za následek poškození životního
prostředí.

c) rizika pro veřejnou bezpečnost jsou
závažná, zejména významné šíření nemocí,
včetně přenosu virů přenosných krví,
závažný vliv fyzických a duševních poruch
na schopnost řízení motorového vozidla, a
výroba, přeprava a likvidace nové
psychoaktivní látky a souvisejícího
odpadního materiálu mají za následek
poškození životního prostředí.
Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jolanta Emilia Hibner
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
2a. Komise nepřijme navrhovaný
prováděcí akt, pokud výbor uvedený
v čl. 19 odst. 1 nevydá žádné stanovisko.
Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Nikos Chrysogelos
Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
Článek 13a
Informace pro jednotlivé spotřebitele
a) Komise okamžitě zpřístupní veřejnosti,
zejména mládeži, vědecky podložené
informace o zdravotních, společenských a
bezpečnostních rizicích nových
psychoaktivních látek uvedených v článku
11, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1.
b) Pokud jde o nové psychoaktivní látky
s nízkými riziky uvedenými v článku 11,
Komise také zpřístupní široké veřejnosti,
zejména mládeži, informace o účincích
užívání a bezpečném užívání a pokyny ke
snižování nepříznivých následků.
c) Pokud jde o nové psychoaktivní látky
s mírnými nebo závažnými riziky
uvedenými v čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1,
Komise také zpřístupní široké veřejnosti,
zejména mládeži, informace o rozpoznání
a včasném varování, prevenci, léčbě a
opatřeních ke snižování nepříznivých
následků.
d) Komise spolupracuje s vnitrostátními
kontaktními místy v rámci Evropské
informační sítě o drogách a drogové
závislosti („síť Reitox“) a jinými
sdruženími zabývajícími se snižováním
nepříznivých následků a léčbou závislosti
ohledně poskytování přesných a včasných
informací jednotlivým uživatelům.
Or. en
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Odůvodnění
Nezbytné k ochraně veřejného zdraví uživatelů a bezpečnosti spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 52
James Nicholson
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou k dispozici nové informace a
důkazy o rizicích, která představuje nová
psychoaktivní látka, jejíž zdravotní,
společenská a bezpečnostní rizika již byla
stanovena v souladu s článkem 10, požádá
Komise centrum EMCDDA, aby
aktualizovalo zprávu o hodnocení rizik
nové psychoaktivní látky, a znovu
přezkoumá úroveň rizik, která tato nová
psychoaktivní látka představuje.

Pokud jsou k dispozici nové informace a
důkazy o rizicích, která představuje nová
psychoaktivní látka, jejíž zdravotní,
společenská a bezpečnostní rizika již byla
stanovena v souladu s článkem 10,
požádají Komise nebo členské státy
centrum EMCDDA, aby aktualizovalo
zprávu o hodnocení rizik nové
psychoaktivní látky, a znovu přezkoumají
úroveň rizik, která tato nová psychoaktivní
látka představuje.
Or. en

Odůvodnění
Členské státy by též měly mít právo požádat o přezkum úrovně rizika.

Pozměňovací návrh 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla týkající se
sankcí, které jsou použitelné v případě
porušení rozhodnutí uvedených čl. 9
odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1, a
přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být

Členské státy stanoví pravidla týkající se
sankcí, které jsou použitelné v případě
porušení rozhodnutí uvedených v čl. 9
odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 a
v případě nedovolené distribuce nových
psychoaktivních látek nebo jejich směsí, a
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účinné, přiměřené a odrazující. Členské
státy neprodleně sdělí Komisi pravidla
týkající se sankcí a jejich následné změny.

přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být
účinné, přiměřené a odrazující. Členské
státy neprodleně sdělí Komisi pravidla
týkající se sankcí a jejich následné změny.
Or. lt

Pozměňovací návrh 54
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Článek -20 (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
Článek -20
Vnitrostátní oblast působnosti
Pokud v některé oblasti EU nepodnikne
kroky nebo se Komise rozhodne
nepřijmout žádná restriktivní opatření
založená na posouzení rizik nových
psychoaktivních látek centrem EMCDDA,
jednotlivé členské státy mohou na svém
území zachovat nebo zavést omezení
týkající se zpřístupňování nových
psychoaktivních látek na trhu
spotřebitelům, aniž by byl dotčen legální
obchod v odvětví nebo léčivé přípravky či
veterinární léčivé přípravky, které získaly
registraci.
Členské státy zajistí, aby tato omezení byla
okamžitě sdělena Komisi, centru
EMCDDA a Europolu.
Or. en
Odůvodnění

Protože dopady určitých nových psychoaktivních látek mohou být do velké míry lokální,
členské státy by měly mít možnost zakázat látky spotřebitelům na svém vlastním území, pokud
EU nepodnikne žádné kroky nebo rozhodne, že látka na evropské úrovni představuje nízké
riziko a nevyžaduje proto žádné opatření ze strany Unie. S ohledem na zásadu volného
pohybu zboží a na vnitřní trh by však neměl být dotčen legální obchod s těmito látkami
AM\1014698CS.doc

23/25

PE526.242v01-00

CS

v rámci Unie, pokud takový obchod existuje.

Pozměňovací návrh 55
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise a členské státy podporují
vypracovávání, sdílení a šíření informací a
poznatků o nových psychoaktivních
látkách. Činí tak usnadněním spolupráce
mezi centrem EMCDDA, ostatními
agenturami Unie a vědeckými a
výzkumnými středisky.

Komise a členské státy podporují
vypracovávání, sdílení a šíření informací a
poznatků o nových psychoaktivních
látkách. Činí tak usnadněním spolupráce
mezi centrem EMCDDA, ostatními
agenturami Unie a vědeckými a
výzkumnými středisky a pravidelným
poskytováním aktuálních informací o
těchto látkách, kdykoli je to možné, těmto
orgánům.
Or. en

Odůvodnění
Povaha nových psychoaktivních látek se může rychle změnit a agentury a vědecká a výzkumná
střediska Unie proto musí dostávat co nejaktuálnější informace, aby mohly monitorovat
veškeré objevující se hrozby pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 56
Rebecca Taylor
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Centrum EMCDDA a Europol předkládají
každý rok zprávu o provádění tohoto
nařízení.

Centrum EMCDDA a Europol předkládají
každý rok Komisi a členským státům
zprávu o provádění tohoto nařízení, která
bude zveřejněna na internetových
stránkách a zpřístupněna veřejnosti.
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