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Módosítás 14
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak V. 
címére,

Or. en

Indokolás

Az V. cím (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség) a 
megfelelőbb jogalap, különösen az új pszichoaktív anyagok jelentős mértékű törvénytelen 
kereskedelme fényében.

Módosítás 15
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok illetékes közhatóságai 
ezekre az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó különböző korlátozási 
intézkedéseket vezetnek be az ilyen 
anyagok elfogyasztása esetén okozott vagy 
esetlegesen okozott kockázatok kezelése 
érdekében. Minthogy az új pszichoaktív 
anyagokat gyakran különböző áruk, vagy 
más olyan anyagok termeléséhez 
használják fel, amelyeket áruk gyártásához 
használnak, mint például gyógyszerek, 
ipari oldószerek, tisztítószerek, a 
csúcstechnológiai iparágak termékei, ilyen 
célú felhasználásuk korlátozása jelentősen 
érintheti a gazdasági szereplőket, sőt 
potenciálisan megzavarhatja üzleti 

(3) A tagállamok illetékes közhatóságai 
ezekre az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó különböző korlátozási 
intézkedéseket vezetnek be az ilyen 
anyagok elfogyasztása esetén okozott vagy 
esetlegesen okozott kockázatok kezelése 
érdekében. Minthogy az új pszichoaktív 
anyagokat gyakran tudományos kutatásra 
és fejlesztési célokra, valamint különböző 
áruk, vagy más olyan anyagok 
termeléséhez használják fel, amelyeket 
áruk gyártásához használnak, mint például 
gyógyszerek, ipari oldószerek, 
tisztítószerek, a csúcstechnológiai iparágak 
termékei, ilyen célú felhasználásuk 
korlátozása jelentősen érintheti a gazdasági 
szereplőket, sőt potenciálisan 
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tevékenységüket a belső piacon. megzavarhatja üzleti tevékenységüket a 
belső piacon, valamint gátolhatja a 
fenntartható tudományos kutatást és 
fejlesztést.

Or. en

Módosítás 16
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A belső piacon hozzáférhető új 
pszichoaktív anyagok növekvő száma, 
egyre széleskörűbb sokfélesége, a 
gyorsaság, amellyel megjelennek a piacon, 
a különböző kockázatok, amelyeket emberi 
fogyasztás esetén előidézhetnek, valamint
az ilyen anyagokat fogyasztó személyek 
növekvő száma próbára teszi a 
közhatóságok azon képességét, hogy 
hathatósan reagáljanak a közegészség és -
biztonság védelme érdekében oly módon, 
hogy az ne gátolja a belső piac működését.

(4) A belső piacon hozzáférhető új 
pszichoaktív anyagok növekvő száma, 
egyre széleskörűbb sokfélesége, a 
gyorsaság, amellyel megjelennek a piacon, 
a különböző kockázatok, amelyeket emberi 
fogyasztás esetén előidézhetnek, az ilyen 
anyagokat fogyasztó személyek növekvő 
száma, valamint a fogyasztásukhoz 
kapcsolódó kockázatokról szóló általános 
ismeretek és tudatosság hiánya próbára 
teszi a közhatóságok azon képességét, 
hogy hathatósan reagáljanak a közegészség 
és -biztonság védelme érdekében oly 
módon, hogy az ne gátolja a belső piac 
működését.

Or. en

Módosítás 17
Jacek Olgierd Kurski

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A korlátozási intézkedések jelentősen 
eltérnek a különböző tagállamokban, ami 
azt jelenti, hogy az ilyen anyagokat 

(5) A korlátozási intézkedések jelentősen 
eltérnek a különböző tagállamokban, ami 
azt jelenti, hogy az ilyen anyagokat 
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különböző áruk termeléséhez használó 
gazdasági szereplőknek ugyanazon új 
pszichoaktív anyag esetén különböző 
követelményeknek kell eleget tenniük, így 
például az exportot megelőző bejelentés, az 
export engedélyezése, vagy az import és 
export engedélyek beszerzése tekintetében. 
Ennek következtében a tagállamok új 
pszichoaktív anyagokra vonatkozó eltérő 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezései akadályozzák a belső piac 
működését azáltal, hogy a kereskedelmet 
akadályozó körülmények, a piac 
elaprózódása, a jogi egyértelműség hiánya 
és a gazdasági szereplők számára nem 
egyenlő versenyfeltételek tapasztalhatók, 
ami megnehezíti a vállalatok számára a 
belső piac egészében történő működést.

különböző áruk termeléséhez használó 
gazdasági szereplőknek ugyanazon új 
pszichoaktív anyag esetén különböző 
követelményeknek kell eleget tenniük, így 
például az exportot megelőző bejelentés, az 
export engedélyezése, vagy az import és 
export engedélyek beszerzése tekintetében. 
Ennek következtében a tagállamok új 
pszichoaktív anyagokra vonatkozó eltérő 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezései akadályozzák a belső piac 
működését azáltal, hogy a kereskedelmet 
akadályozó körülmények, a piac 
elaprózódása, a jogi egyértelműség hiánya 
és a gazdasági szereplők számára nem 
egyenlő versenyfeltételek tapasztalhatók, 
ami megnehezíti a vállalatok számára a 
belső piac egészében történő működést és 
sérti az egyenlőség elvét.

Or. pl

Módosítás 18
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az új pszichoaktív anyagok
tekintetében alkalmazott különféle 
korlátozási intézkedések különbözősége
ahhoz is vezethet, hogy a káros új 
pszichoaktív anyagok egyik tagállamból a 
másikba helyeződnek át, gátolva azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek a fogyasztók 
számára való hozzáférhetőségük 
korlátozására irányulnak, és aláásva a 
fogyasztóvédelmi intézkedéseket szerte az 
Unióban.

(7) A pszichoaktív anyagok
kereskedelmére vonatkozó korlátozásokat 
szabályozó rendelkezések különbözősége
jelentősen növeli az ilyen anyagokra 
létrejövő illegális csempészeti csatornák 
kockázatát, és a jogszabályok 
megkerüléséhez vezet a szükséges 
engedélyek megszerzése érdekében.

Or. pl
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Módosítás 19
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az új pszichoaktív anyagok 
tekintetében alkalmazott különféle 
korlátozási intézkedések különbözősége 
ahhoz is vezethet, hogy a káros új 
pszichoaktív anyagok egyik tagállamból a 
másikba helyeződnek át, gátolva azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek a fogyasztók 
számára való hozzáférhetőségük 
korlátozására irányulnak, és aláásva a 
fogyasztóvédelmi intézkedéseket szerte az 
Unióban.

(7) Az új pszichoaktív anyagok 
tekintetében alkalmazott különféle 
korlátozási intézkedések különbözősége 
ahhoz is vezethet, hogy a káros új 
pszichoaktív anyagok egyik tagállamból a 
másikba helyeződnek át, gátolva azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek a fogyasztók 
számára való hozzáférhetőségük 
korlátozására irányulnak, és aláásva a 
fogyasztóvédelmi intézkedéseket szerte az 
Unióban, valamint a forgalmazásukkal 
kapcsolatos lehetséges bűnözői 
tevékenységek és szervezett bűnözési 
tevékenység leküzdésére irányuló 
erőfeszítéseket.

Or. en

Módosítás 20
Jacek Olgierd Kurski

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az új pszichoaktív anyagok 
tekintetében alkalmazott különféle 
korlátozási intézkedések különbözősége 
ahhoz is vezethet, hogy a káros új 
pszichoaktív anyagok egyik tagállamból a 
másikba helyeződnek át, gátolva azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek a fogyasztók 
számára való hozzáférhetőségük 
korlátozására irányulnak, és aláásva a 
fogyasztóvédelmi intézkedéseket szerte az 
Unióban.

(7) Az új pszichoaktív anyagok 
tekintetében alkalmazott különféle 
korlátozási intézkedések különbözősége 
ahhoz is vezethet, hogy a káros új 
pszichoaktív anyagok egyik tagállamból a 
másikba helyeződnek át, gátolva azokat az 
erőfeszítéseket, amelyek a fogyasztók 
számára való hozzáférhetőségük 
korlátozására irányulnak, és aláásva a 
fogyasztóvédelmi intézkedéseket szerte az 
Unióban. A pszichoaktív anyagok 
kereskedelmére vonatkozó korlátozásokat 
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szabályozó rendelkezések különbözősége 
jelentősen növeli az ilyen anyagokra 
létrejövő illegális csempészeti csatornák 
kockázatát, és a jogszabályok 
megkerüléséhez vezet a szükséges 
engedélyek megszerzése érdekében.

Or. pl

Módosítás 21
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ilyen különbözőségek várhatóan 
csak még tovább fokozódnak, ahogy a 
tagállamok továbbra is eltérő megközelítést 
alkalmaznak az új pszichoaktív anyagok 
kezelése terén. Ezért a kereskedelem 
akadályai és a piac elaprózódása, a jogi 
egyértelműség és a gazdasági szereplők 
számára az egyenlő versenyfeltételek 
hiánya várhatóan fokozódni fog, még 
inkább akadályozva a belső piac 
működését.

(8) Az ilyen különbözőségek várhatóan 
csak még tovább fokozódnak, ahogy a 
tagállamok továbbra is eltérő megközelítést 
alkalmaznak az új pszichoaktív anyagok 
kezelése terén. Ezért a kereskedelem 
akadályai és a piac elaprózódása, a jogi 
egyértelműség és a gazdasági szereplők 
számára az egyenlő versenyfeltételek 
hiánya várhatóan fokozódni fog, még 
inkább akadályozva a belső piac 
működését, valamint a közegészségügy és 
a közbiztonság védelmét.

Or. en

Módosítás 22
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kereskedelmi és ipari 
felhasználásra szánt, valamint a 
tudományos kutatás és fejlesztés célját 
szolgáló új pszichoaktív anyagok és 

törölve
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készítmények esetében lehetővé kell tenni 
az ilyen áruk szabad mozgását az 
Unióban. Ennek a rendeletnek 
szabályokat kell megállapítania e szabad 
mozgás korlátozására bevezetendő 
intézkedések tekintetében.

Or. pl

Módosítás 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kereskedelmi és ipari felhasználásra 
szánt, valamint a tudományos kutatás és 
fejlesztés célját szolgáló új pszichoaktív 
anyagok és készítmények esetében 
lehetővé kell tenni az ilyen áruk szabad 
mozgását az Unióban. Ennek a rendeletnek 
szabályokat kell megállapítania e szabad 
mozgás korlátozására bevezetendő 
intézkedések tekintetében.

(10) A kereskedelmi és ipari felhasználásra 
szánt, valamint a tudományos kutatás és 
fejlesztés célját szolgáló új pszichoaktív 
anyagok és készítmények esetében 
lehetővé kell tenni az ilyen áruk szabad 
mozgását az Unióban. Ennek a rendeletnek 
szabályokat kell megállapítania e szabad 
mozgás korlátozására bevezetendő 
intézkedések tekintetében. Emellett 
azonban meg kell akadályozni ezen 
anyagok és keverékek törvénytelen 
forgalmazását.

Or. lt

Módosítás 24
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó bármely uniós fellépésnek 
tudományos bizonyítékokon kell alapulnia 
és meghatározott eljárás szerint kell 

(13) Az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó bármely uniós fellépésnek 
tudományos bizonyítékokon, valamint a 
tagállamok e területen szerzett széles körű 
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történnie. A tagállamok által bejelentett 
információk alapján az Unió egészében 
aggodalmat keltő új pszichoaktív 
anyagokról jelentést kell készíteni. A 
jelentésnek tartalmaznia kell, hogy 
szükséges-e kockázatértékelést végezni. A 
kockázatértékelést követően a Bizottságnak 
kell meghatároznia, hogy az új 
pszichoaktív anyagokat alá kell-e vetni 
bármilyen korlátozási intézkedésnek. 
Közvetlen közegészséget fenyegető 
kockázat esetén a Bizottságnak az ilyen 
anyagokat ideiglenes fogyasztói piaci 
korlátozásnak kell alávetnie a 
kockázatértékelés befejezéséig. Ha új 
információ merül fel valamely új 
pszichoaktív anyaggal kapcsolatban, a 
Bizottságnak újra el kell végeznie az anyag 
által támasztott kockázat szintjének 
értékelését. Az új pszichoaktív anyagokról 
szóló jelentéseket nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

tapasztalatain kell alapulnia és 
meghatározott eljárás szerint kell történnie. 
A tagállamok által bejelentett információk 
alapján az Unió egészében aggodalmat 
keltő új pszichoaktív anyagokról jelentést 
kell készíteni. A jelentésnek tartalmaznia 
kell az érintett pszichoaktív anyagok által 
okozott veszélyek értékelését. A 
kockázatértékelést követően a Bizottságnak 
kell meghatároznia, hogy az érintett
anyagokat milyen korlátozási 
intézkedésnek kell alávetni. Közvetlen 
közegészséget fenyegető kockázat esetén a 
Bizottságnak az ilyen anyagokat ideiglenes 
fogyasztói piaci korlátozásnak kell 
alávetnie a kockázatértékelés befejezéséig. 
Ha új információ merül fel valamely új 
pszichoaktív anyaggal kapcsolatban, a 
Bizottságnak újra el kell végeznie az anyag 
által támasztott kockázat szintjének 
értékelését, és újból piaci korlátozásokat 
kell bevezetnie. Az új pszichoaktív 
anyagokról szóló jelentéseket nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. pl

Módosítás 25
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kábítószer elleni politika reformja 
és a törvénytelen anyagok ellenőrzése 
terén történt nemzetközi fejleményeket 
figyelembe véve egy objektív, tudományos 
bizonyítékokon alapuló hatásvizsgálatra 
van szükség a különböző ellenőrzési és 
szabályozási opciók – többek között a 
jelenlegi korlátozó politikák –
hatékonyságának értékelése céljából, a 
közegészségügy, a fogyasztóvédelem és az 
egyéni felhasználók emberi jogainak 
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megóvása érdekében.

Or. en

Módosítás 26
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egyes új pszichoaktív anyagok 
közvetlen közegészségügyi kockázatot 
jelentenek, ami sürgős intézkedést igényel. 
Ezért korlátozott ideig korlátozni kell a 
fogyasztók számára való 
hozzáférhetőségüket, amíg 
kockázatértékelésük befejeződik.

(17) Egyes új pszichoaktív anyagok 
közvetlen közegészségügyi kockázatot 
jelentenek, ami sürgős intézkedést igényel. 
Ezért elegendő ideig korlátozni kell a 
fogyasztók számára való 
hozzáférhetőségüket, amíg 
kockázatértékelésük befejeződik.

Or. en

Módosítás 27
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Nem szükséges uniós szintű 
korlátozási intézkedéseket bevezetni olyan 
új pszichoaktív anyagok esetében, 
amelyek alacsony egészségügyi, szociális 
és biztonsági kockázatot jelentenek.

törölve

Or. pl

Módosítás 28
Marusya Lyubcheva
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Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó információ gyors cseréjére 
vonatkozó mechanizmus hasznos 
csatornának bizonyult az új pszichoaktív 
anyagokra, az ellenőrzött pszichoaktív 
anyagok használatában jelentkező új 
tendenciákra vonatkozó információk, 
valamint az ezekkel kapcsolatos 
közegészségügyi figyelmeztetések 
megosztása terén. Ezt a mechanizmust 
tovább kell erősíteni az Unió egészében az 
új pszichoaktív anyagok gyors 
megjelenésére és terjedésére adandó 
hathatós válasz lehetővé tétele érdekében.

(24) Az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó információ gyors cseréjére 
vonatkozó mechanizmus hasznos 
csatornának bizonyult az új pszichoaktív 
anyagokra, az ellenőrzött pszichoaktív 
anyagok használatában jelentkező új 
tendenciákra vonatkozó információk, 
valamint az ezekkel kapcsolatos 
közegészségügyi figyelmeztetések 
megosztása terén. Ezt a mechanizmust 
tovább kell erősíteni az Unió egészében az 
új pszichoaktív anyagok gyors 
megjelenésére és terjedésére adandó 
hathatós válasz lehetővé tétele érdekében, 
valamint a nyilvánosságnak a bármilyen –
kereskedelmi, ipari vagy tudományos 
célokon kívüli – felhasználásukhoz 
kapcsolódó kockázatokról való 
tájékozottságának növelése érdekében.

Or. en

Módosítás 29
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A megelőzési, kezelési és 
ártalomcsökkentési intézkedések fontosak 
az új pszichoaktív anyagok növekvő 
használata és az általuk előidézett 
potenciális kockázatok által okozott 
problémák kezelésében. Az új pszichoaktív 
anyagok egyik jelentős forgalmazási 
csatornájának számító Internetet fel kell 
használni az ilyen anyagok által okozott 
egészségügyi, szociális és biztonsági 
kockázatokról szóló információk 

(29) A megelőzési, kezelési és 
ártalomcsökkentési intézkedések fontosak 
az új pszichoaktív anyagok növekvő 
használata és az általuk előidézett 
potenciális kockázatok által okozott 
problémák kezelésében. Az új pszichoaktív 
anyagok egyik jelentős reklámozási és
forgalmazási csatornájának számító 
internetet fel kell használni az ilyen 
anyagok által okozott egészségügyi, 
szociális és biztonsági kockázatokról szóló 
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terjesztésére. információk terjesztésére, valamint a 
helytelen alkalmazás és a visszaélés 
megelőzésére.

Or. en

Módosítás 30
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A Bizottság és a tagállamok 
előmozdítják azon oktatási és 
tudatosságnövelő tevékenységeket, 
kezdeményezéseket és kampányokat is, 
melyek az új pszichoaktív anyagok 
helytelen alkalmazásához és az azokkal 
való visszaéléshez kapcsolódó 
egészségügyi, társadalmi és biztonsági 
kockázatokat célozzák. 

Or. en

Módosítás 31
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Bizottságnak kellően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktust kell elfogadnia azokban 
az esetben, amikor az érintett új 
pszichoaktív anyag fogyasztásával 
összefüggésben több tagállamban hirtelen 
megnő a bejelentett halálesetek száma és 
az intézkedés meghozatalát feltétlen 
sürgősség indokolja.

(32) A Bizottságnak kellően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktust kell elfogadnia azokban 
az esetben, amikor az érintett új 
pszichoaktív anyag fogyasztásával 
összefüggésben több tagállamban hirtelen 
megnő a bejelentett halálesetek vagy a 
súlyos egészségügyi veszélyt jelentő 
incidensek száma és az intézkedés 
meghozatalát feltétlen sürgősség indokolja.
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Or. pl

Módosítás 32
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A Bizottságnak kellően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktust kell elfogadnia azokban 
az esetben, amikor az érintett új 
pszichoaktív anyag fogyasztásával 
összefüggésben több tagállamban hirtelen 
megnő a bejelentett halálesetek száma és 
az intézkedés meghozatalát feltétlen 
sürgősség indokolja.

(32) A Bizottságnak kellően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktust kell elfogadnia azokban 
az esetben, amikor az érintett új 
pszichoaktív anyag fogyasztásával 
összefüggésben több tagállamban hirtelen 
megnő a bejelentett halálesetek és a súlyos 
egészségügyi következmények száma és az 
intézkedés meghozatalát feltétlen 
sürgősség indokolja.

Or. en

Módosítás 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kereskedelmi és ipari felhasználásra 
szánt, valamint a tudományos kutatás és 
fejlesztés célját szolgáló új pszichoaktív 
anyagok és keverékek szabadon 
mozoghatnak az Unióban.

A kizárólag kereskedelmi és ipari 
felhasználásra szánt, valamint a 
tudományos kutatás és fejlesztés célját 
szolgáló új pszichoaktív anyagok és 
keverékek szabadon mozoghatnak az 
Unióban.

Or. lt

Módosítás 34
James Nicholson
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokban az esetekben, amikor az 
EMCDDA és az Europol, vagy a Bizottság 
úgy véli, hogy valamely több tagállam által 
bejelentett új pszichoaktív anyagról 
megosztott információ uniós szintű 
aggodalomra ad okot egészségügyi, 
szociális és biztonsági kockázatok miatt, 
amelyeket az új pszichoaktív anyag 
jelenthet, az EMCDDA és az Europol 
együttes jelentést készít az új pszichoaktív 
anyagról.

(1) Azokban az esetekben, amikor az 
EMCDDA és az Europol, a tagállamok
vagy a Bizottság úgy véli, hogy valamely 
több tagállam által bejelentett új 
pszichoaktív anyagról megosztott 
információ uniós szintű aggodalomra ad 
okot egészségügyi, szociális és biztonsági 
kockázatok miatt, amelyeket az új 
pszichoaktív anyag jelenthet, az EMCDDA 
és az Europol együttes jelentést készít az új 
pszichoaktív anyagról.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felkérhetik az EMCDDA-t, hogy készítsen jelentést.

Módosítás 35
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokban az esetekben, amikor az 
EMCDDA és az Europol, vagy a Bizottság 
úgy véli, hogy valamely több tagállam által 
bejelentett új pszichoaktív anyagról 
megosztott információ uniós szintű 
aggodalomra ad okot egészségügyi, 
szociális és biztonsági kockázatok miatt, 
amelyeket az új pszichoaktív anyag 
jelenthet, az EMCDDA és az Europol 
együttes jelentést készít az új pszichoaktív 
anyagról.

(1) Azokban az esetekben, amikor az 
EMCDDA és az Europol, vagy a Bizottság 
úgy véli, hogy valamely három vagy több
tagállam által bejelentett új pszichoaktív 
anyagról megosztott információ uniós 
szintű aggodalomra ad okot egészségügyi, 
szociális és biztonsági kockázatok miatt, 
amelyeket az új pszichoaktív anyag 
jelenthet, az EMCDDA és az Europol 
együttes jelentést készít az új pszichoaktív 
anyagról.

Or. en
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Indokolás

A „több” szó kétértelmű. Az egyértelműség érdekében az EU-nak csak akkor kell fellépnie, ha 
egy anyagot három vagy több tagállamban azonosítottak.

Módosítás 36
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az új pszichoaktív anyag kémiai és 
fizikai azonossága, a gyártásához vagy 
kivonásához használt módszerek és kémiai 
prekurzorok – ha ismertek –, valamint a 
piacon megjelent hasonló kémiai felépítésű 
más új pszichoaktív anyagok;

b) az új pszichoaktív anyag kémiai és 
fizikai azonossága, a gyártásához vagy 
kivonásához használt módszerek és kémiai 
prekurzorok – ha ismertek –, valamint a 
piacon megjelent hasonló kémiai felépítésű 
bármely más új pszichoaktív anyagok vagy 
anyagcsoportok;

Or. en

Módosítás 37
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az új pszichoaktív anyag kereskedelmi 
és ipari felhasználása, valamint 
tudományos kutatási és fejlesztési célokra 
történő felhasználása;

c) az új pszichoaktív anyag kereskedelmi 
és ipari felhasználása, valamint 
tudományos kutatási és fejlesztési célokra 
történő felhasználása, vagy bármely egyéb 
ismert felhasználása;

Or. en

Módosítás 38
James Nicholson
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az új pszichoaktív anyag humán és 
állatgyógyászati felhasználása, beleértve a 
gyógyszerben vagy állatgyógyászati 
készítményben hatóanyagként való 
felhasználást;

d) az új pszichoaktív anyag humán és 
állatgyógyászati felhasználása, beleértve a 
gyógyszerben, állatgyógyászati 
készítményben, vagy hasonló 
készítményben hatóanyagként való 
felhasználást;

Or. en

Módosítás 39
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMCDDA és az Europol az együttes 
jelentést a (3) bekezdésben említett további 
információk nyújtására irányuló felkérés 
kézhezvételét követő nyolc héten belül 
nyújtja be a Bizottságnak.

Az EMCDDA és az Europol az együttes 
jelentést a (3) és (4) bekezdésben említett 
további információk nyújtására irányuló 
felkérés kézhezvételét követő nyolc héten 
belül nyújtja be a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 40
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új pszichoaktív anyag fogyasztásával 
összefüggésbe hozható, több tagállamban 
jelentett, az adott új pszichoaktív anyag 
súlyos akut toxicitásával kapcsolatos 
halálesetek és súlyos egészségügyi 
következmények;

a) az új pszichoaktív anyag fogyasztásával 
összefüggésbe hozható, több tagállamban 
jelentett, az adott új pszichoaktív anyag 
toxicitásával kapcsolatos halálesetek és 
súlyos egészségügyi következmények;
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Or. en

Indokolás

Az új pszichoaktív anyagok halált okozhatnak, és súlyos egészségügyi következményekkel 
járhatnak akkor is, ha nincs akut toxicitásuk.

Módosítás 41
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az új pszichoaktív anyag nagyközönség 
és sajátos csoportok körében való 
használatának elterjedtsége és a használati 
szokások, különösen a használat 
gyakorisága, mennyiségei és módozatai, a 
fogyasztók számára való hozzáférhetőség, 
valamint a terjesztés lehetősége és 
valószínűsége, amely jelzi, hogy a 
kockázat mértéke jelentős.

b) az új pszichoaktív anyag nagyközönség 
és sajátos csoportok körében való 
használatának elterjedtsége és a használati 
szokások, különösen a használat 
gyakorisága, mennyiségei és módozatai, a 
fogyasztók számára való hozzáférhetőség, 
valamint a terjesztés lehetősége és 
valószínűsége, amely jelzi, hogy a 
kockázat mértéke mérsékelt vagy jelentős.

Or. en

Módosítás 42
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett új pszichoaktív anyag 
fogyasztásával összefüggésbe hozható, 
több tagállamban jelentett halálesetek 
számában bekövetkező gyors növekedéssel 
kapcsolatos, a sürgősségi eljárást kellően 
indokoló körülmények esetén a Bizottság 
azonnal alkalmazandó végrehajtási 
aktusokat fogad el a 19. cikk (3) 
bekezdésében megállapított eljárással 

törölve
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összhangban.

Or. en

Indokolás

A tagállamok részére lehetővé kell tenni, hogy kifogást emeljenek az új pszichoaktív 
anyagokra vonatkozó azonnali tilalom ellen, ezért a 19. cikk (2) bekezdésében szereplő 
eljárást minden esetben alkalmazni kell.

Módosítás 43
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új pszichoaktív anyag akut és 
krónikus toxicitásával összefüggésbe 
hozható, az anyag fogyasztása által okozott 
egészségügyi ártalom, az anyaggal való 
visszaélés valószínűsége és az anyag 
függőség-kialakítási potenciálja, különösen 
a sérülés, betegség, valamint a fizikai és 
szellemi károsodás;

a) az új pszichoaktív anyag akut és 
krónikus toxicitásával összefüggésbe 
hozható, az anyag fogyasztása által okozott 
egészségügyi ártalom, az anyaggal való 
visszaélés valószínűsége és az anyag 
függőség-kialakítási potenciálja, különösen 
a sérülés, betegség, agresszió, valamint a 
fizikai és szellemi károsodás;

Or. en

Módosítás 44
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztonsági kockázatok, különösen 
betegségek terjedése, beleértve a vérrel 
terjedő vírusok átadását, a fizikai és
szellemi károsodás vezetési képességre 
gyakorolt következményei, az új 
pszichoaktív anyagok, valamint az azzal 

c) a közbiztonsági kockázatok, különösen 
betegségek terjedése, beleértve a vérrel 
terjedő vírusok átadását, a fizikai és 
szellemi károsodás vezetési képességre 
gyakorolt következményei, az új 
pszichoaktív anyagok, valamint az azzal 
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összefüggésben keletkező hulladékanyagok 
gyártásának, szállításának, valamint 
ártalmatlanításának hatása a környezetre.

összefüggésben keletkező hulladékanyagok 
gyártásának, szállításának, valamint 
ártalmatlanításának hatása a környezetre.

Or. en

Módosítás 45
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új pszichoaktív anyag akut és 
krónikus toxicitásával összefüggésbe 
hozható, az anyag fogyasztása által okozott 
egészségügyi ártalom, az anyaggal való 
visszaélés valószínűsége és az anyag
függőség-kialakítási potenciálja 
korlátozott, mivel csak kisebb sérülést 
vagy betegséget vált ki, valamint csekély 
mértékű fizikai és szellemi károsodást 
okoz;

a) az új pszichoaktív anyag akut és 
krónikus toxicitásával összefüggésbe 
hozható, az anyag fogyasztása által okozott 
egészségügyi ártalom, az anyaggal való 
visszaélés valószínűsége és az anyagnak 
nincs, vagy elhanyagolható a függőség-
kialakítási potenciálja, mivel nem vált ki
sérülést vagy betegséget, agressziót,
valamint nem okoz fizikai és szellemi 
károsodást;

Or. en

Módosítás 46
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztonsági kockázatok korlátozottak, 
különösen alacsony a betegségek 
terjedésének kockázata, beleértve a vérrel 
terjedő vírusok átadását, a fizikai és 
szellemi károsodás nem jár 
következménnyel a vezetési képességre, 
vagy annak mértéke alacsony, az új 
pszichoaktív anyagok gyártása, azok és az 
azzal összefüggésben keletkező 

c) a közbiztonsági kockázatok 
korlátozottak, különösen alacsony a 
betegségek terjedésének kockázata, 
beleértve a vérrel terjedő vírusok átadását, 
a fizikai és szellemi károsodás nem jár 
következménnyel a vezetési képességre, 
vagy annak mértéke alacsony, az új 
pszichoaktív anyagok gyártása, azok és az 
azzal összefüggésben keletkező 
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hulladékanyagok szállításának, valamint 
ártalmatlanításának környezetre gyakorolt 
hatása csekély mértékű.

hulladékanyagok szállításának, valamint 
ártalmatlanításának környezetre gyakorolt 
hatása csekély mértékű.

Or. en

Módosítás 47
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztonsági kockázatok mérsékeltek, 
különösen a betegségek terjedése elszórt, 
beleértve a vérrel terjedő vírusok átadását, 
a fizikai és szellemi károsodás vezetési 
képességre gyakorolt következményei 
közepes mértékűek, az új pszichoaktív 
anyagok gyártása, azok és az azzal 
összefüggésben keletkező 
hulladékanyagok, szállítása, valamint 
ártalmatlanítása környezeti ártalmat 
eredményez.

c) a közbiztonsági kockázatok mérsékeltek, 
különösen a betegségek terjedése elszórt, 
beleértve a vérrel terjedő vírusok átadását, 
a fizikai és szellemi károsodás vezetési 
képességre gyakorolt következményei 
közepes mértékűek, az új pszichoaktív 
anyagok gyártása, azok és az azzal 
összefüggésben keletkező 
hulladékanyagok, szállítása, valamint 
ártalmatlanítása környezeti ártalmat 
eredményez.

Or. en

Módosítás 48
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új pszichoaktív anyag akut és 
krónikus toxicitásával összefüggésbe 
hozható, az anyag fogyasztása által okozott 
egészségügyi ártalom, az anyaggal való 
visszaélés valószínűsége és az anyag 
függőség-kialakítási potenciálja 
életveszélyt jelent, mert az általában halált 
vagy halálos sérülést okoz, súlyos 

a) az új pszichoaktív anyag akut és 
krónikus toxicitásával összefüggésbe 
hozható, az anyag fogyasztása által okozott 
egészségügyi ártalom, az anyaggal való 
visszaélés valószínűsége és az anyag 
függőség-kialakítási potenciálja súlyos és 
jelentős, mert az általában halált vagy 
halálos sérülést okoz, súlyos betegséget, 



AM\1014698HU.doc 21/26 PE526.242v01-00

HU

betegséget, valamint súlyos fizikai vagy 
szellemi károsodást vált ki;

valamint súlyos fizikai vagy szellemi 
károsodást vált ki;

Or. en

Indokolás

A súlyos betegségek és a súlyos fizikai vagy szellemi károsodások nem feltétlenül 
életveszélyesek, de az ilyen következményekkel járó anyagok magas kockázatúnak tekintendők.

Módosítás 49
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a biztonsági kockázatok súlyosak, 
különösen a betegségek terjedése jelentős 
mértékű, beleértve a vérrel terjedő vírusok 
átadását, a fizikai és szellemi károsodás 
súlyos következményekkel jár a vezetési 
képességre, az új pszichoaktív anyagok 
gyártása, azok és az azzal összefüggésben 
keletkező hulladékanyagok, szállítása, 
valamint ártalmatlanítása a környezet 
károsodását eredményezi.

c) a közbiztonsági kockázatok súlyosak, 
különösen a betegségek terjedése jelentős 
mértékű, beleértve a vérrel terjedő vírusok 
átadását, a fizikai és szellemi károsodás 
súlyos következményekkel jár a vezetési 
képességre, az új pszichoaktív anyagok 
gyártása, azok és az azzal összefüggésben 
keletkező hulladékanyagok, szállítása, 
valamint ártalmatlanítása a környezet 
károsodását eredményezi.

Or. en

Módosítás 50
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság nem fogadhatja el a 
végrehajtási jogi aktus tervezetét, 
amennyiben a 19. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottság nem ad ki véleményt.
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Or. en

Módosítás 51
Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk

Az egyéni fogyasztók tájékoztatása

a) A Bizottságnak könnyen 
hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság 
– különösen a fiatalok – számára a 11. 
cikkben, a 12. cikk (1) bekezdésében és a 
13. cikk (1) bekezdésében említett, 
egészségügyi, társadalmi és biztonsági 
kockázatokról szóló tudományos 
információkat.

b) A 11. cikkben említett, alacsony 
kockázatú új pszichoaktív anyagok 
tekintetében a Bizottságnak széles körben 
hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság 
– különösen a fiatalok – számára a 
használat hatásairól, a biztonságos 
használatról, valamint az 
ártalomcsökkentési iránymutatásokról 
szóló információkat.

c) A 12. cikk (1) bekezdésében és a 13. (1) 
bekezdésében említett, mérsékelt vagy 
súlyos kockázatú új pszichoaktív anyagok 
tekintetében a Bizottságnak széles körben 
hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság 
– különösen a fiatalok – számára az 
azonosításról és a korai figyelmeztetésről, 
a megelőzésről, a kezelésről és az 
ártalomcsökkentési intézkedésekről szóló 
információkat is.

d) A Bizottság együttműködik a kábítószer 
és kábítószer-függőség európai 
információs hálózatán („Reitox“) belüli 
nemzeti fókuszpontokkal, illetve egyéb 
ártalomcsökkentési és függőségkezelési 
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egyesületekkel az egyéni felhasználók 
pontos és időbeni tájékoztatásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A felhasználók közegészsége és a fogyasztóvédelem megóvása érdekében szükséges.

Módosítás 52
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha új információ és 
bizonyíték áll rendelkezésre egy olyan új 
pszichoaktív anyag által támasztott 
kockázatokról, amelynek egészségügyi, 
szociális és biztonsági kockázatait a 10. 
cikkel összhangban már meghatározták, a 
Bizottság felkéri az EMCDDA-t, hogy 
frissítse az új pszichoaktív anyagról 
készített kockázatértékelési jelentést, és 
újra megvizsgálja az adott új pszichoaktív 
anyag által jelentett kockázatok szintjét.

Abban az esetben, ha új információ és 
bizonyíték áll rendelkezésre egy olyan új 
pszichoaktív anyag által támasztott 
kockázatokról, amelynek egészségügyi, 
szociális és biztonsági kockázatait a 10. 
cikkel összhangban már meghatározták, a 
Bizottság vagy a tagállamok felkérik az 
EMCDDA-t, hogy frissítse az új 
pszichoaktív anyagról készített 
kockázatértékelési jelentést, és újra 
megvizsgálja az adott új pszichoaktív 
anyag által jelentett kockázatok szintjét.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak is jogot kell biztosítani arra, hogy a kockázati szint felülvizsgálatát 
kérhessék.

Módosítás 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják a 9. cikk (1) 
bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésében, 
valamint a 13. cikk (1) bekezdésében 
említett határozatok megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat és minden szükséges 
intézkedést meghoznak azok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
megállapított szankcióknak hathatósnak, 
arányosnak és a szabályszegéstől 
elrettentőnek kell lenniük. A tagállamok a 
szankciókkal kapcsolatos szabályokat és e 
rendelkezéseket érintő bármely utólagos 
módosítást haladéktalanul bejelentik a 
Bizottságnak.

A tagállamok megállapítják a 9. cikk (1) 
bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésében, 
valamint a 13. cikk (1) bekezdésében 
említett határozatok megsértése, valamint 
az új pszichoaktív anyagok vagy 
keverékek törvénytelen forgalmazása 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat és minden 
szükséges intézkedést meghoznak azok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
megállapított szankcióknak hathatósnak, 
arányosnak és a szabályszegéstől 
elrettentőnek kell lenniük. A tagállamok a 
szankciókkal kapcsolatos szabályokat és e 
rendelkezéseket érintő bármely utólagos 
módosítást haladéktalanul bejelentik a 
Bizottságnak.

Or. lt

Módosítás 54
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
-20 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-20. cikk

Nemzeti hatály

Amennyiben egy új pszichoaktív anyag 
EMCDDA-kockázatértékelése alapján az 
EU nem lépett fel, vagy a Bizottság úgy 
határozott, hogy nem fogad el korlátozó 
intézkedést, az egyes tagállamok 
területükön fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek korlátozásokat az új 
pszichoaktív anyag fogyasztók általi piaci 
hozzáférhetőségére a törvényes ipari 
kereskedelem sérelme, vagy a forgalomba 
hozatali engedéllyel rendelkező 
gyógyszerek vagy állatgyógyászati 
készítmények akadályoztatása nélkül.
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A tagállamok biztosítják, hogy ezekről a 
korlátozásokról azonnal tájékoztatják a 
Bizottságot, az EMCDDA-t és az 
Europolt.

Or. en

Indokolás

Mivel bizonyos új pszichoaktív anyagok hatásai rendkívül lokalizáltak lehetnek, a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy területükön eladási tilalmat vezessenek be olyan anyagokra, 
amelyek esetében az EU nem lépett fel, vagy úgy határozott, hogy az anyag európai szinten 
alacsony kockázatú, és ezért nem igényel uniós fellépést. Azonban az áruk belső piacon való 
szabad mozgására vonatkozó elvet tiszteletben tartva, az ilyen anyagok törvényes uniós 
kereskedelme – amennyiben van – nem sérülhet.

Módosítás 55
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok támogatják az 
új pszichoaktív anyagokra vonatkozó 
információk és tudás fejlesztését, 
megosztását és terjesztését. Ezt oly módon 
teszik, hogy elősegítik az együttműködést 
az EMCDDA, más uniós ügynökségek és a 
tudományos és kutatóközpontok között.

A Bizottság és a tagállamok támogatják az 
új pszichoaktív anyagokra vonatkozó 
információk és tudás fejlesztését, 
megosztását és terjesztését. Ezt oly módon 
teszik, hogy elősegítik az együttműködést 
az EMCDDA, más uniós ügynökségek és a 
tudományos és kutatóközpontok között, 
valamint e testületeket lehetőség szerint 
rendszeresen tájékoztatják az ilyen 
anyagokról szóló legfrissebb 
információkról.

Or. en

Indokolás

Az új pszichoaktív anyagok természete gyorsan változhat, és ezért az uniós ügynökségeket, 
illetve a tudományos és kutatóközpontokat a lehető legfrissebb információkkal kell ellátni a 
felmerülő közegészségügyi veszélyek nyomon követése érdekében.
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Módosítás 56
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EMCDDA és az Europol évente 
jelentést tesz ennek a rendeletnek a 
végrehajtásáról.

Az EMCDDA és az Europol évente 
jelentést tesz a Bizottságnak és a 
tagállamoknak ennek a rendeletnek a 
végrehajtásáról, és ezek a jelentések egy 
internetes oldalon nyilvánosan 
hozzáférhetők lesznek.

Or. en


