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Ændringsforslag 14
James Nicholson

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
artikel 114,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig
afsnit V,

Or. en

Begrundelse

Afsnit V (Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed) er et mere hensigtsmæssigt 
retsgrundlag, navnlig i lyset af det store omfang af ulovlig handel med nye psykoaktive 
stoffer.

Ændringsforslag 15
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Medlemsstaternes kompetente 
offentlige myndigheder indfører forskellige 
restriktive foranstaltninger vedrørende 
disse nye psykoaktive stoffer for at 
håndtere de risici, de udgør eller kan 
udgøre, når de forbruges. Da nye 
psykoaktive stoffer ofte bruges til 
produktion af forskellige varer eller andre 
stoffer, som bruges til fremstilling af varer, 
f.eks. lægemidler, industrielle 
opløsningsmidler, rengøringsmidler, varer i 
den højteknologiske industri, kan 
indførelse af restriktioner for adgang til 
disse stoffer til denne anvendelse få 
betydelige virkninger for de økonomiske 
aktører og ødelægge deres virksomhed på 

(3) Medlemsstaternes kompetente 
offentlige myndigheder indfører forskellige 
restriktive foranstaltninger vedrørende 
disse nye psykoaktive stoffer for at 
håndtere de risici, de udgør eller kan 
udgøre, når de forbruges. Da nye 
psykoaktive stoffer ofte bruges til
videnskabelige forsknings- og 
udviklingsformål og produktion af 
forskellige varer eller andre stoffer, som 
bruges til fremstilling af varer, f.eks. 
lægemidler, industrielle opløsningsmidler, 
rengøringsmidler, varer i den 
højteknologiske industri, kan indførelse af 
restriktioner for adgang til disse stoffer til 
denne anvendelse få betydelige virkninger 
for de økonomiske aktører og ødelægge 
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det indre marked. deres virksomhed på det indre marked
samt hindre bæredygtig videnskabelig 
forskning og udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 16
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det stigende antal nye psykoaktive 
stoffer, der udbydes på det indre marked, 
deres stadig større diversitet, deres hastige 
fremkomst på markedet, de forskellige 
risici, de udgør, når de forbruges af 
mennesker, og det stigende antal 
forbrugere, udfordrer de offentlige 
myndigheders kapacitet, når det drejer sig 
om effektivt at beskytte den offentlige 
sundhed og sikkerhed, uden at hindre det 
indre marked i at fungere.

(4) Det stigende antal nye psykoaktive 
stoffer, der udbydes på det indre marked, 
deres stadig større diversitet, deres hastige 
fremkomst på markedet, de forskellige 
risici, de udgør, når de forbruges af
mennesker, og det stigende antal 
forbrugere, samt manglen på generel 
offentlig viden om og kendskab til de 
risici, der er forbundet med forbrug heraf,
udfordrer de offentlige myndigheders 
kapacitet, når det drejer sig om effektivt at 
beskytte den offentlige sundhed og 
sikkerhed, uden at hindre det indre marked 
i at fungere.

Or. en

Ændringsforslag 17
Jacek Olgierd Kurski

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) På grund af de meget forskellige 
restriktive foranstaltninger, der træffes i 
medlemsstaterne, skal de økonomiske 
aktører, der anvender disse stoffer til 
produktion af forskellige varer, for det 

(5) På grund af de meget forskellige 
restriktive foranstaltninger, der træffes i 
medlemsstaterne, skal de økonomiske 
aktører, der anvender disse stoffer til 
produktion af forskellige varer, for det 
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samme nye psykoaktive stof opfylde 
forskellige krav, f.eks. forudgående 
eksportanmeldelse, eksporttilladelse eller 
import- og eksportlicenser. Forskellene 
mellem medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
nye psykoaktive stoffer hindrer derfor det 
indre marked i at fungere, idet de skaber 
handelshindringer, opdeler markedet og 
skaber retsusikkerhed og ulige 
konkurrencevilkår for økonomiske 
operatører og gør det vanskeligt for 
virksomheder at drive handel på det indre 
marked.

samme nye psykoaktive stof opfylde 
forskellige krav, f.eks. forudgående 
eksportanmeldelse, eksporttilladelse eller 
import- og eksportlicenser. Forskellene 
mellem medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
nye psykoaktive stoffer hindrer derfor det 
indre marked i at fungere, idet de skaber 
handelshindringer, opdeler markedet og 
skaber retsusikkerhed og ulige 
konkurrencevilkår for økonomiske 
operatører og gør det vanskeligt for 
virksomheder at drive handel på det indre 
marked og udgør en overtrædelse af
lighedsprincippet.

Or. pl

Ændringsforslag 18
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forskellene mellem de forskellige 
restriktive foranstaltninger for nye
psykoaktive stoffer kan også betyde, at nye 
skadelige psykoaktive stoffer flyttes 
mellem medlemsstaterne, hvilket hæmmer 
bestræbelserne på at begrænse 
forbrugernes adgang til disse stoffer og
underminerer forbrugerbeskyttelsen i hele 
EU.

(7) Forskellene i bestemmelserne om 
restriktioner for handel med psykoaktive 
stoffer medfører en betydeligt forøget
risiko for etablering af kanaler til ulovlig
smugling af disse stoffer og omgåelse af 
lovgivningen med henblik på at opnå de 
nødvendige tilladelser.

Or. pl

Ændringsforslag 19
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forskellene mellem de forskellige 
restriktive foranstaltninger for nye 
psykoaktive stoffer kan også betyde, at nye 
skadelige psykoaktive stoffer flyttes 
mellem medlemsstaterne, hvilket hæmmer 
bestræbelserne på at begrænse 
forbrugernes adgang til disse stoffer og 
underminerer forbrugerbeskyttelsen i hele 
EU.

(7) Forskellene mellem de forskellige 
restriktive foranstaltninger for nye 
psykoaktive stoffer kan også betyde, at nye 
skadelige psykoaktive stoffer flyttes 
mellem medlemsstaterne, hvilket hæmmer 
bestræbelserne på at begrænse 
forbrugernes adgang til disse stoffer og 
underminerer forbrugerbeskyttelsen i hele 
EU og bestræbelserne på at bekæmpe 
kriminelle handlinger og organiseret 
kriminalitet forbundet med distribution 
deraf.

Or. en

Ændringsforslag 20
Jacek Olgierd Kurski

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Forskellene mellem de forskellige 
restriktive foranstaltninger for nye 
psykoaktive stoffer kan også betyde, at nye 
skadelige psykoaktive stoffer flyttes 
mellem medlemsstaterne, hvilket hæmmer 
bestræbelserne på at begrænse 
forbrugernes adgang til disse stoffer og 
underminerer forbrugerbeskyttelsen i hele 
EU.

(7) Forskellene mellem de forskellige 
restriktive foranstaltninger for nye 
psykoaktive stoffer kan også betyde, at nye 
skadelige psykoaktive stoffer flyttes 
mellem medlemsstaterne, hvilket hæmmer 
bestræbelserne på at begrænse 
forbrugernes adgang til disse stoffer og 
underminerer forbrugerbeskyttelsen i hele 
EU. Forskellene i bestemmelserne om 
restriktioner for handel med psykoaktive 
stoffer medfører en betydeligt forøget 
risiko for etablering af kanaler til ulovlig 
smugling af disse stoffer og omgåelse af 
lovgivningen med henblik på at opnå de 
nødvendige tilladelser.

Or. pl
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Ændringsforslag 21
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Sådanne forskelle må forventes at stige, 
hvis medlemsstaterne fortsætter med at 
anvende forskellige strategier til at takle 
nye psykoaktive stoffer. Handelshindringer 
og opdeling af markedet, manglende 
retssikkerhed og ulige konkurrencevilkår 
forventes at blive forværret og yderligere 
hindre det indre marked i at fungere.

(8) Sådanne forskelle må forventes at stige, 
hvis medlemsstaterne fortsætter med at 
anvende forskellige strategier til at takle 
nye psykoaktive stoffer. Handelshindringer 
og opdeling af markedet, manglende 
retssikkerhed og ulige konkurrencevilkår 
forventes at blive forværret og yderligere 
hindre det indre marked i at fungere og
beskytte den offentlige sundhed og 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 22
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør sikres fri bevægelighed i EU 
for nye psykoaktive stoffer og blandinger, 
når der er tale om kommercielle og 
industrielle anvendelser og videnskabelig 
forskning og udvikling. Denne forordning 
bør fastsætte regler for indførelse af 
restriktioner for den frie bevægelighed.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør sikres fri bevægelighed i EU 
for nye psykoaktive stoffer og blandinger, 
når der er tale om kommercielle og 
industrielle anvendelser og videnskabelig 
forskning og udvikling. Denne forordning 
bør fastsætte regler for indførelse af 
restriktioner for den frie bevægelighed.

(10) Der bør sikres fri bevægelighed i EU 
for nye psykoaktive stoffer og blandinger, 
når der er tale om kommercielle og 
industrielle anvendelser og videnskabelig 
forskning og udvikling. Denne forordning 
bør fastsætte regler for indførelse af 
restriktioner for den frie bevægelighed.
Derudover bør ulovlig distribution af disse 
stoffer og blandinger imidlertid 
forhindres.

Or. lt

Ændringsforslag 24
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Alle EU-foranstaltninger om nye 
psykoaktive stoffer bør baseres på 
videnskabelig dokumentation og 
underkastes en særlig procedure. På 
grundlag af oplysninger fra 
medlemsstaterne bør der udarbejdes en 
rapport om nye psykoaktive stoffer, der 
giver anledning til bekymring i hele EU. 
Rapporten bør anføre, om det er 
nødvendigt at foretage en risikovurdering. 
Efter risikovurderingen bør Kommissionen 
beslutte, om de nye psykoaktive stoffer bør 
underkastes restriktive foranstaltninger. 
Hvis stofferne udgør en umiddelbar risiko 
for den offentlige sundhed, bør 
Kommissionen underkaste dem 
midlertidige 
forbrugermarkedsrestriktioner inden 
afslutningen af risikovurderingen. Hvis der 
fremkommer nye oplysninger om et nyt 
psykoaktivt stof, bør Kommissionen 
revurdere risikoniveauet. Rapporter om nye 

(13) Alle EU-foranstaltninger om nye 
psykoaktive stoffer bør baseres på 
videnskabelig dokumentation og
medlemsstaternes brede erfaring på dette 
område og underkastes en særlig 
procedure. På grundlag af oplysninger fra 
medlemsstaterne bør der udarbejdes en 
rapport om nye psykoaktive stoffer, der 
giver anledning til bekymring i hele EU. 
Rapporten skal indeholde en vurdering af 
de farer, som de relevante psykoaktive 
stoffer udgør. Efter risikovurderingen bør 
Kommissionen beslutte, hvilke restriktive 
foranstaltninger de relevante stoffer bør 
underkastes. Hvis stofferne udgør en 
umiddelbar risiko for den offentlige
sundhed, bør Kommissionen underkaste 
dem midlertidige 
forbrugermarkedsrestriktioner inden 
afslutningen af risikovurderingen. Hvis der 
fremkommer nye oplysninger om et nyt 
psykoaktivt stof, bør Kommissionen 
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psykoaktive stoffer bør offentliggøres. revurdere risikoniveauet og genindføre 
markedsrestriktioner. Rapporter om nye 
psykoaktive stoffer bør offentliggøres.

Or. pl

Ændringsforslag 25
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Under hensyntagen til den 
internationale udvikling vedrørende 
reformen af narkotikapolitikken og 
kontrollen med ulovlige stoffer udarbejdes 
der en objektiv konsekvensanalyse for at 
evaluere effektiviteten af forskellige 
kontrol- og lovgivningsmæssige 
muligheder, herunder gældende 
restriktive politikker, med henblik på at 
sikre den offentlige sundhed, 
forbrugersikkerhed og de enkelte 
brugeres menneskerettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 26
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Visse nye psykoaktive stoffer udgør 
umiddelbare risici for den offentlige 
sundhed, der kræver øjeblikkelig handling. 
Derfor bør forbrugernes adgang til disse 
stoffer begrænses i et givet tidsrum, mens 
der foretages en risikovurdering.

(17) Visse nye psykoaktive stoffer udgør 
umiddelbare risici for den offentlige 
sundhed, der kræver øjeblikkelig handling. 
Derfor bør forbrugernes adgang til disse 
stoffer begrænses i et tilstrækkeligt
tidsrum, mens der foretages en 
risikovurdering.
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Or. en

Ændringsforslag 27
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der bør ikke indføres restriktive 
foranstaltninger på EU-niveau for nye 
psykoaktive stoffer på EU-niveau, der 
udgør en lav sundhedsmæssig, social og 
sikkerhedsmæssig risiko.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 28
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Mekanismen for udveksling af 
oplysninger om nye psykoaktive stoffer har 
vist sig at være et nyttigt redskab til 
udveksling af oplysninger om nye 
psykoaktive stoffer, nye tendenser i brugen 
af psykoaktive stoffer, der er undergivet 
kontrol, og dertil knyttede offentlige 
sundhedsadvarsler. Denne mekanisme bør 
styrkes yderligere for at give mulighed for 
et mere effektivt svar på den hurtige 
fremkomst og udbredelse af nye 
psykoaktive stoffer i EU.

(24) Mekanismen for udveksling af 
oplysninger om nye psykoaktive stoffer har 
vist sig at være et nyttigt redskab til 
udveksling af oplysninger om nye 
psykoaktive stoffer, nye tendenser i brugen 
af psykoaktive stoffer, der er undergivet 
kontrol, og dertil knyttede offentlige 
sundhedsadvarsler. Denne mekanisme bør 
styrkes yderligere for at give mulighed for 
et mere effektivt svar på den hurtige 
fremkomst og udbredelse af nye 
psykoaktive stoffer i EU og ligeledes for at 
øge den offentlige bevidsthed om de risici, 
der er forbundet med enhver anvendelse 
heraf, undtagen kommerciel, industriel 
eller videnskabelig anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Forebyggelse, behandling og 
risikobegrænsning er vigtige 
foranstaltninger med henblik på at håndtere 
den stigende anvendelse af nye 
psykoaktive stoffer og deres potentielle 
risici. Internettet, som er en af de vigtigste 
distributionskanaler for salg af nye 
psykoaktive stoffer, bør bruges til at 
formidle oplysninger om de 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, de udgør.

(29) Forebyggelse, behandling og 
risikobegrænsning er vigtige 
foranstaltninger med henblik på at håndtere 
den stigende anvendelse af nye 
psykoaktive stoffer og deres potentielle 
risici. Internettet, som er en af de vigtigste 
distributionskanaler for reklamering for og
salg af nye psykoaktive stoffer, bør bruges 
til at formidle oplysninger om de 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, de udgør, og 
forhindre forkert brug og misbrug.

Or. en

Ændringsforslag 30
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør endvidere fremme uddannelses- og 
oplysningsaktiviteter, der er rettet imod de
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, som er 
forbundet med forkert brug og misbrug af 
nye psykoaktive stoffer.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Kommissionen bør i behørigt 
begrundede særligt hastende tilfælde 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
finder anvendelse straks, når der sker en 
hurtig stigning i antallet af 
medlemsstaternes indberettede dødsfald i 
forbindelse med forbrug af de omhandlede 
nye psykoaktive stoffer.

(32) Kommissionen bør i behørigt 
begrundede særligt hastende tilfælde 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
finder anvendelse straks, når der sker en 
hurtig stigning i antallet af 
medlemsstaternes indberettede dødsfald
eller hændelser, der udgør en stor 
sundhedstrussel, i forbindelse med forbrug 
af de omhandlede nye psykoaktive stoffer.

Or. pl

Ændringsforslag 32
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Kommissionen bør i behørigt 
begrundede særligt hastende tilfælde 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
finder anvendelse straks, når der sker en 
hurtig stigning i antallet af 
medlemsstaternes indberettede dødsfald i 
forbindelse med forbrug af de omhandlede 
nye psykoaktive stoffer.

(32) Kommissionen bør i behørigt 
begrundede særligt hastende tilfælde 
vedtage gennemførelsesretsakter, der 
finder anvendelse straks, når der sker en 
hurtig stigning i antallet af 
medlemsstaternes indberettede dødsfald og 
alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser
i forbindelse med forbrug af de 
omhandlede nye psykoaktive stoffer.

Or. en

Ændringsforslag 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør sikres fri bevægelighed i Unionen 
for nye psykoaktive stoffer og blandinger, 
når der er tale om kommercielle og 
industrielle anvendelser og videnskabelig 
forskning og udvikling.

Der bør sikres fri bevægelighed i Unionen 
for nye psykoaktive stoffer og blandinger, 
når der udelukkende er tale om 
kommercielle og industrielle anvendelser 
og videnskabelig forskning og udvikling.

Or. lt

Ændringsforslag 34
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finder EONN og Europol eller 
Kommissionen, at de oplysninger, flere 
medlemsstater har fremlagt om et nyt 
psykoaktivt stof, giver anledning til 
bekymring i Unionen på grund af de 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, det nye 
psykoaktive stof udgør, udarbejder EONN 
og Europol en fælles rapport om det nye 
psykoaktive stof.

1. Finder EONN og Europol, 
medlemsstaterne eller Kommissionen, at 
de oplysninger, flere medlemsstater har 
fremlagt om et nyt psykoaktivt stof, giver 
anledning til bekymring i Unionen på 
grund af de sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, det nye 
psykoaktive stof udgør, udarbejder EONN 
og Europol en fælles rapport om det nye 
psykoaktive stof.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne kan anmode EONN om at udarbejde en rapport.

Ændringsforslag 35
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finder EONN og Europol eller 
Kommissionen, at de oplysninger, flere 
medlemsstater har fremlagt om et nyt 
psykoaktivt stof, giver anledning til 
bekymring i Unionen på grund af de 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, det nye 
psykoaktive stof udgør, udarbejder EONN 
og Europol en fælles rapport om det nye 
psykoaktive stof.

1. Finder EONN og Europol eller 
Kommissionen, at de oplysninger, tre eller
flere medlemsstater har fremlagt om et nyt 
psykoaktivt stof, giver anledning til 
bekymring i Unionen på grund af de 
sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, det nye 
psykoaktive stof udgør, udarbejder EONN 
og Europol en fælles rapport om det nye 
psykoaktive stof.

Or. en

Begrundelse

Ordet "flere" er tvetydigt. Af klarhedshensyn bør EU kun træffe foranstaltninger, når et stof er 
identificeret i tre eller flere medlemsstater.

Ændringsforslag 36
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det nye psykoaktive stofs kemiske og 
fysiske identitet, metoderne og eventuelt de 
kemiske prækursorer, der er anvendt til 
dets fremstilling eller ekstraktion, og andre
nye psykoaktive stoffer med lignende 
kemisk struktur, der er dukket op

b) det nye psykoaktive stofs kemiske og 
fysiske identitet, metoderne og eventuelt de 
kemiske prækursorer, der er anvendt til 
dets fremstilling eller ekstraktion, og
ethvert nyt psykoaktivt stof eller enhver 
gruppe af nye psykoaktive stoffer med 
lignende kemisk struktur, der er dukket op

Or. en

Ændringsforslag 37
James Nicholson
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den kommercielle og industrielle 
anvendelse af det nye psykoaktive stof og 
dets anvendelse med henblik på 
videnskabelig forskning og udvikling

c) den kommercielle og industrielle 
anvendelse af det nye psykoaktive stof og 
dets anvendelse med henblik på 
videnskabelig forskning og udvikling eller 
enhver anden kendt anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 38
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) humanmedicinsk og veterinærmedicinsk 
anvendelse af det nye psykoaktive stof, 
herunder som et aktivt stof i et lægemiddel 
eller et veterinærmedicinsk produkt

d) humanmedicinsk og veterinærmedicinsk 
anvendelse af det nye psykoaktive stof, 
herunder som et aktivt stof i et lægemiddel 
eller et veterinærmedicinsk eller lignende
produkt

Or. en

Ændringsforslag 39
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EONN og Europol fremlægger den fælles 
rapport for Kommissionen inden for en 
frist på otte uger fra anmodningen om 
yderligere oplysninger, jf. stk. 3.

EONN og Europol fremlægger den fælles 
rapport for Kommissionen inden for en 
frist på otte uger fra anmodningen om 
yderligere oplysninger, jf. stk. 3 og 4.

Or. en
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Ændringsforslag 40
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indberettede dødsfald og alvorlige følger 
for sundheden i forbindelse med forbrug af 
det nye psykoaktive stof i flere 
medlemsstater på grund af det nye 
psykoaktive stofs alvorlige akutte
toksicitet

a) indberettede dødsfald og alvorlige følger 
for sundheden i forbindelse med forbrug af 
det nye psykoaktive stof i flere 
medlemsstater på grund af det nye 
psykoaktive stofs toksicitet

Or. en

Begrundelse

De nye psykoaktive stoffer kan forårsage dødsfald og medføre alvorlige sundhedsmæssige 
konsekvenser, endda uden at have akut toksicitet. 

Ændringsforslag 41
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forekomst og forbrugsmønster for det 
nye psykoaktive stof i befolkningen 
generelt og i særlige grupper, herunder 
hyppighed, mængder og anvendelsesmåde, 
tilgængelighed for forbrugerne og 
spredningspotentiale, der angiver, at 
risikoniveauet er betydeligt.

b) forekomst og forbrugsmønster for det 
nye psykoaktive stof i befolkningen 
generelt og i særlige grupper, herunder 
hyppighed, mængder og anvendelsesmåde, 
tilgængelighed for forbrugerne og 
spredningspotentiale, der angiver, at 
risikoniveauet er moderat eller betydeligt.

Or. en

Ændringsforslag 42
James Nicholson
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde som følge af et stigende antal 
indberettede dødsfald i flere 
medlemsstater i forbindelse med forbrug 
af det omhandlede nye psykoaktive stof, 
vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, i henhold til 
proceduren i artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at anfægte det umiddelbare forbud mod nye 
psykoaktive stoffer, og derfor bør proceduren i artikel 19, stk. 2, benyttes i alle tilfælde.

Ændringsforslag 43
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den sundhedsmæssige skade som følge 
af forbrug af det nye psykoaktive stof 
sammenholdt med dets akutte og kroniske 
toksicitet, misbrugspotentiale og 
afhængighedsskabende potentiale, navnlig 
skade, sygdom og fysisk og psykisk 
svækkelse

a) den sundhedsmæssige skade som følge 
af forbrug af det nye psykoaktive stof 
sammenholdt med dets akutte og kroniske 
toksicitet, misbrugspotentiale og 
afhængighedsskabende potentiale, navnlig 
skade, sygdom, aggression og fysisk og 
psykisk svækkelse

Or. en

Ændringsforslag 44
Rebecca Taylor
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sikkerhedsmæssige risici, navnlig 
spredning af sygdomme, herunder 
overførsel af blodbårne vira, fysisk og 
psykisk svækkelse af evnen til at køre og 
miljøpåvirkningen ved fremstilling, 
transport og bortskaffelse af det nye 
psykoaktive stof.

c) risici for den offentlige sikkerhed, 
navnlig spredning af sygdomme, herunder 
overførsel af blodbårne vira, fysisk og 
psykisk svækkelse af evnen til at køre og 
miljøpåvirkningen ved fremstilling, 
transport og bortskaffelse af det nye 
psykoaktive stof.

Or. en

Ændringsforslag 45
Marusya Lyubcheva

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den sundhedsmæssige skade som følge 
af forbrug af det nye psykoaktive stof 
sammenholdt med dets akutte og kroniske 
toksicitet, misbrugspotentiale og 
afhængighedsskabende potentiale er
begrænset, da det medfører mindre skader 
og sygdomme og mindre fysisk og psykisk 
svækkelse

a) den sundhedsmæssige skade som følge 
af forbrug af det nye psykoaktive stof 
sammenholdt med dets akutte og kroniske 
toksicitet, misbrugspotentiale og 
afhængighedsskabende potentiale er
ikkeeksisterende eller ubetydelig, da det
ikke fremprovokerer skader og sygdomme, 
aggression og fysisk og psykisk svækkelse

Or. en

Ændringsforslag 46
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de sikkerhedsmæssige risici er c) de pågældende risici for den offentlige 
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begrænsede, og der er lav risiko for 
spredning af sygdomme, herunder 
overførsel af blodbårne vira, 
ikkeeksisterende eller ubetydelig 
svækkelse af den fysiske og psykiske evne 
til at køre, og miljøpåvirkningen ved 
fremstilling, transport og bortskaffelse af 
det nye psykoaktive stof er lav.

sikkerhed er begrænsede, og der er lav 
risiko for spredning af sygdomme, 
herunder overførsel af blodbårne vira, 
ikkeeksisterende eller ubetydelig 
svækkelse af den fysiske og psykiske evne 
til at køre, og miljøpåvirkningen ved 
fremstilling, transport og bortskaffelse af 
det nye psykoaktive stof er lav.

Or. en

Ændringsforslag 47
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de sikkerhedsmæssige risici er 
moderate, navnlig sporadisk spredning af 
sygdomme, herunder overførsel af 
blodbårne vira, moderat fysisk og psykisk 
svækkelse af evnen til at køre samt 
fremstilling, transport og bortskaffelse af 
det nye psykoaktive stof og dertil knyttede 
affaldsmaterialer medfører miljømæssige 
gener.

c) de pågældende risici for den offentlige 
sikkerhed er moderate, navnlig sporadisk 
spredning af sygdomme, herunder 
overførsel af blodbårne vira, moderat 
fysisk og psykisk svækkelse af evnen til at 
køre samt fremstilling, transport og 
bortskaffelse af det nye psykoaktive stof og 
dertil knyttede affaldsmaterialer medfører 
miljømæssige gener.

Or. en

Ændringsforslag 48
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den sundhedsmæssige skade som følge 
af forbrug af det nye psykoaktive stof 
sammenholdt med dets akutte og kroniske 
toksicitet, misbrugspotentiale og 
afhængighedsskabende potentiale er

a) den sundhedsmæssige skade som følge 
af forbrug af det nye psykoaktive stof 
sammenholdt med dets akutte og kroniske 
toksicitet, misbrugspotentiale og 
afhængighedsskabende potentiale er



PE526.242v01-00 20/25 AM\1014698DA.doc

DA

livstruende, da det generelt medfører 
dødsfald eller dødelig skade, alvorlig
sygdom og alvorlig fysisk og psykisk 
svækkelse

alvorlig og betydelig, da det generelt 
medfører dødsfald eller dødelig skade, 
sygdom og alvorlig fysisk og psykisk 
svækkelse

Or. en

Begrundelse

Alvorlig sygdom og alvorlig fysisk og psykisk svækkelse er ikke nødvendigvis livstruende, men 
stoffer, der har sådanne konsekvenser, bør betragtes som værende af høj risiko.

Ændringsforslag 49
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de sikkerhedsmæssige risici er alvorlige, 
navnlig betydelig spredning af sygdomme, 
herunder overførsel af blodbårne vira, 
alvorlig fysisk og psykisk svækkelse af 
evnen til at køre og fremstilling, transport 
og bortskaffelse af det nye psykoaktive stof 
og dertil knyttede affaldsmaterialer 
medfører miljømæssige skader.

c) de pågældende risici for den offentlige 
sikkerhed er alvorlige, navnlig betydelig 
spredning af sygdomme, herunder 
overførsel af blodbårne vira, alvorlig fysisk 
og psykisk svækkelse af evnen til at køre 
og fremstilling, transport og bortskaffelse 
af det nye psykoaktive stof og dertil 
knyttede affaldsmaterialer medfører 
miljømæssige skader.

Or. en

Ændringsforslag 50
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vedtager ikke udkastet 
til gennemførelsesretsakten, hvis det 
udvalg, der er omhandlet i artikel 19, stk. 
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1, ikke afgiver nogen udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 51
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a

Information til de enkelte forbrugere

a) Kommissionen fremlægger
forskningsbaseret information for 
offentligheden, navnlig unge mennesker,
om de sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, som de nye 
psykoaktive stoffer, der er omhandlet i 
artikel 11, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, 
stk. 1, udgør.

b) Med hensyn til nye psykoaktive stoffer 
med lav risiko, som er omhandlet i artikel 
11, fremlægger Kommissionen endvidere 
information for offentligheden, navnlig 
unge mennesker, om virkningen af brug 
og sikker brug samt retningslinjer for 
afhjælpning af skader.

c) Med hensyn til nye psykoaktive stoffer 
med moderate eller alvorlige risici, som er 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, og artikel 
13, stk. 1, fremlægger Kommissionen
endvidere information for offentligheden, 
navnlig unge mennesker, om 
identifikation og tidlig advarsel, 
forebyggelse, behandling og 
foranstaltninger til afhjælpning af skader.

d) Kommissionen samarbejder med 
nationale kontaktpunkter inden for Det 
Europæiske Informationsnet for 
Narkotika og Narkotikamisbrug og andre 
organer til afhjælpning af skader og 
afhængighed for at formidle korrekte og 
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rettidige oplysninger til de enkelte 
brugere.

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre den offentlige sundhed i relation til brugere og forbrugersikkerhed.

Ændringsforslag 52
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der fremkommer nye oplysninger og 
ny dokumentation om et nyt psykoaktivt 
stofs sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, som allerede er 
fastsat i henhold til artikel 10, anmoder 
Kommissionen EONN om at ajourføre den 
risikovurderingsrapport, der er udarbejdet 
om det nye psykoaktive stof, og revurderer 
de risici, det nye psykoaktive stof udgør.

Når der fremkommer nye oplysninger og 
ny dokumentation om et nyt psykoaktivt 
stofs sundhedsmæssige, sociale og 
sikkerhedsmæssige risici, som allerede er 
fastsat i henhold til artikel 10, anmoder 
Kommissionen eller medlemsstaterne
EONN om at ajourføre den 
risikovurderingsrapport, der er udarbejdet 
om det nye psykoaktive stof, og revurderer 
de risici, det nye psykoaktive stof udgør.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør endvidere have ret til at anmode om revurdering af risikoniveauet.

Ændringsforslag 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om Medlemsstaterne fastsætter regler om 
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sanktioner for overtrædelse af de 
afgørelser, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at de gennemføres. De fastsatte 
sanktioner skal være effektive, stå i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen og have 
en afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne meddeler omgående 
Kommissionen disse regler om sanktioner 
og eventuelle senere ændringer, som 
påvirker disse regler.

sanktioner for overtrædelse af de 
afgørelser, der er nævnt i artikel 9, stk. 1, 
artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, samt 
for ulovlig distribution af nye psykoaktive 
stoffer eller blandinger, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de gennemføres. De fastsatte sanktioner 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne meddeler 
omgående Kommissionen disse regler om 
sanktioner og eventuelle senere ændringer, 
som påvirker disse regler.

Or. lt

Ændringsforslag 54
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel -20 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20

Nationalt anvendelsesområde

Hvis Unionen ikke har truffet 
foranstaltninger, eller hvis Kommissionen 
har besluttet ikke at vedtage restriktive 
foranstaltninger baseret på 
risikovurderingen fra EONN af et nyt 
psykoaktivt stof, kan de enkelte 
medlemsstater inden for egne territorier 
opretholde eller indføre restriktionerne 
om tilgængelighed af det nye psykoaktive 
stof på markedet for forbrugerne, uden at 
det berører industriens lovlige handel 
eller lægemidler eller 
veterinærmedicinske produkter, hvortil 
der er indhentet markedsføringstilladelse.

Medlemsstaterne sikrer, at sådanne 
restriktioner straks meddeles 
Kommissionen, EONN og Europol.
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Or. en

Begrundelse

Da virkningerne af visse nye psykoaktive stoffer kan være ekstremt lokaliserede, bør 
medlemsstaterne frit kunne indføre forbrugerforbud imod stoffer inden for deres egne 
territorier, hvis Unionen ikke har truffet foranstaltninger eller besluttet, at et stof udgør en lav 
risiko på EU-plan og derfor ikke kræver EU-foranstaltninger. Med hensyn til princippet om 
fri bevægelighed for varer og det indre marked bør eksisterende lovlig handel i Unionen med 
sådanne stoffer ikke kompromitteres.

Ændringsforslag 55
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne støtter 
udvikling, udveksling og spredning af 
oplysninger og viden om nye psykoaktive 
stoffer. Det sker ved at fremme 
samarbejdet mellem EONN, andre EU-
agenturer og videnskabelige 
forskningscentre.

Kommissionen og medlemsstaterne støtter 
udvikling, udveksling og spredning af 
oplysninger og viden om nye psykoaktive 
stoffer. Det sker ved at fremme 
samarbejdet mellem EONN, andre EU-
agenturer og videnskabelige 
forskningscentre og ved jævnligt at forsyne 
disse organer med opdaterede oplysninger 
om sådanne stoffer, hvor det er muligt.

Or. en

Begrundelse

Egenskaberne for nye psykoaktive stoffer kan ændres hurtigt, og derfor skal EU-organer og 
videnskabs- og forskningscentre være så opdateret om muligt for at overvåge eventuelle 
kommende trusler for den offentlige sundhed. 

Ændringsforslag 56
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EONN og Europol afgiver årlig rapport om 
gennemførelsen af denne forordning.

EONN og Europol afgiver årlig rapport til 
Kommissionen og medlemsstaterne om 
gennemførelsen af denne forordning, og 
sådanne rapporter skal offentliggøres på 
et websted.

Or. en


