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Pakeitimas 14
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos V antraštinę 
dalį,

Or. en

Pagrindimas

V antraštinė dalis (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė) yra tinkamesnis teisinis pagrindas, 
ypač atsižvelgiant į didelį neteisėtos prekybos NPM mastą.

Pakeitimas 15
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos nustato įvairias šių 
naujų psichoaktyviųjų medžiagų 
ribojamąsias priemones, siekdamos mažinti 
riziką, kurią jos kelia arba gali kelti 
vartotojams. Naujos psichoaktyviosios 
medžiagos dažnai naudojamos gaminant 
įvairias prekes arba kitas medžiagas, kurios 
naudojamos gaminant tokias prekes kaip 
vaistai, pramoniniai tirpikliai, valymo 
medžiagos bei aukštųjų technologijų 
pramonės prekės – jų naudojimo šioms 
reikmėms apribojimas gali turėti didelės 
įtakos ekonominės veiklos vykdytojams ir 
sutrikdyti jų verslo veiklą vidaus rinkoje;

(3) valstybių narių kompetentingos 
valdžios institucijos nustato įvairias šių 
naujų psichoaktyviųjų medžiagų 
ribojamąsias priemones, siekdamos mažinti 
riziką, kurią jos kelia arba gali kelti 
vartotojams. Naujos psichoaktyviosios 
medžiagos dažnai naudojamos gaminant 
įvairias prekes arba kitas medžiagas, kurios 
naudojamos gaminant tokias prekes kaip 
vaistai, pramoniniai tirpikliai, valymo 
medžiagos bei aukštųjų technologijų 
pramonės prekės – jų naudojimo šioms 
reikmėms apribojimas gali turėti didelės 
įtakos ekonominės veiklos vykdytojams ir 
sutrikdyti jų verslo veiklą vidaus rinkoje, 
taip pat gali trukdyti tvariems 
moksliniams tyrimams ir technologinei 
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plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 16
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų, kurių galima įsigyti vidaus 
rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės, 
jų atsiradimo rinkoje greičio, skirtingos 
rizikos, kurią jos gali kelti vartotojams, 
taip pat didėjančio vartotojų skaičiaus, 
valdžios institucijoms tampa sunku 
efektyviai reaguoti siekiant apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant 
kliūčių veikti vidaus rinkai;

(4) dėl didėjančio naujų psichoaktyviųjų 
medžiagų, kurių galima įsigyti vidaus 
rinkoje, skaičiaus, didėjančios jų įvairovės, 
jų atsiradimo rinkoje greičio, skirtingos 
rizikos, kurią jos gali kelti vartotojams, 
didėjančio vartotojų skaičiaus, taip pat dėl 
bendrų visuomenės žinių ir supratimo 
apie su jų vartojimu susijusius pavojus 
stokos, valdžios institucijoms tampa sunku 
efektyviai reaguoti siekiant apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir saugą, nesudarant 
kliūčių veikti vidaus rinkai;

Or. en

Pakeitimas 17
Jacek Olgierd Kurski

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ribojamosios priemonės įvairiose 
valstybėse narėse gerokai skiriasi, taigi 
gamindami įvairias prekes tas pačias naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas naudojantys 
ekonominės veiklos vykdytojai turi laikytis 
skirtingų reikalavimų, pvz., susijusių su 
išankstiniu pranešimu apie eksportą, 
eksporto leidimu arba importo bei eksporto 
licencijomis. Taigi skirtingi valstybių narių 

(5) ribojamosios priemonės įvairiose 
valstybėse narėse gerokai skiriasi, taigi 
gamindami įvairias prekes tas pačias naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas naudojantys 
ekonominės veiklos vykdytojai turi laikytis 
skirtingų reikalavimų, pvz., susijusių su 
išankstiniu pranešimu apie eksportą, 
eksporto leidimu arba importo bei eksporto 
licencijomis. Taigi skirtingi valstybių narių 
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įstatymai ir kiti teisės aktai dėl naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų trukdo veikti 
vidaus rinkai, nes sukelia kliūčių prekybai 
ir lemia rinkos susiskaidymą, teisinį 
netikrumą bei nevienodas sąlygas 
ekonominės veiklos vykdytojams, todėl 
bendrovėms sunku vykdyti veiklą visoje 
vidaus rinkoje;

įstatymai ir kiti teisės aktai dėl naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų trukdo veikti 
vidaus rinkai, nes sukelia kliūčių prekybai 
ir lemia rinkos susiskaidymą, teisinį 
netikrumą bei nevienodas sąlygas 
ekonominės veiklos vykdytojams, todėl 
bendrovėms sunku vykdyti veiklą visoje 
vidaus rinkoje ir pažeidžiamas lygių 
galimybių principas;

Or. pl

Pakeitimas 18
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, 
taikomų naujoms psichoaktyviosioms 
medžiagoms, skirtumų kenksmingos 
naujos psichoaktyviosios medžiagos gali 
būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į 
kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų 
galimybes jų įsigyti, taip pat gali sumažėti 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje;

(7) dėl psichoaktyviųjų medžiagų prekybą 
ribojančių teisės aktų skirtumų gerokai 
padidėja neteisėtų šių medžiagų perkėlimo 
ir kontrabandos kanalų atsiradimo rizika 
ir yra galimybių apeiti teisės nuostatas dėl 
būtinų leidimų gavimo;

Or. pl

Pakeitimas 19
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, 
taikomų naujoms psichoaktyviosioms 
medžiagoms, skirtumų kenksmingos 
naujos psichoaktyviosios medžiagos gali 
būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į 
kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų 

(7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, 
taikomų naujoms psichoaktyviosioms 
medžiagoms, skirtumų kenksmingos 
naujos psichoaktyviosios medžiagos gali 
būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į 
kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų 
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galimybes jų įsigyti, taip pat gali sumažėti 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje;

galimybes jų įsigyti, gali sumažėti 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje ir gali 
būti trukdoma kovoti su galima 
nusikalstama jų platinimo veikla ir 
organizuota nusikalstama veikla;

Or. en

Pakeitimas 20
Jacek Olgierd Kurski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, 
taikomų naujoms psichoaktyviosioms 
medžiagoms, skirtumų kenksmingos 
naujos psichoaktyviosios medžiagos gali 
būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į 
kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų 
galimybes jų įsigyti, taip pat gali sumažėti 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje;

(7) dėl įvairių ribojamųjų priemonių, 
taikomų naujoms psichoaktyviosioms 
medžiagoms, skirtumų kenksmingos 
naujos psichoaktyviosios medžiagos gali 
būti išstumiamos iš vienų valstybių narių į 
kitas, gali būti sunku apriboti vartotojų 
galimybes jų įsigyti, taip pat gali sumažėti 
vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Dėl 
psichoaktyviųjų medžiagų prekybą 
ribojančių teisės aktų skirtumų gerokai 
padidėja neteisėtų šių medžiagų perkėlimo 
ir kontrabandos kanalų atsiradimo rizika 
ir yra galimybių apeiti teisės nuostatas dėl 
būtinų leidimų gavimo;

Or. pl

Pakeitimas 21
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) manoma, kad valstybėms narėms toliau 
nevienodai sprendžiant naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų klausimą tokie 

(8) manoma, kad valstybėms narėms toliau 
nevienodai sprendžiant naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų klausimą tokie 
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skirtumai didės. Todėl taip pat manoma, 
kad didės prekybos kliūtys ir rinkos 
susiskaidymas, taip pat teisinis netikrumas 
ir sąlygų skirtumai, o tai dar labiau trukdys 
vidaus rinkos veikimui;

skirtumai didės. Todėl taip pat manoma, 
kad didės prekybos kliūtys ir rinkos 
susiskaidymas, taip pat teisinis netikrumas 
ir sąlygų skirtumai, o tai dar labiau trukdys 
vidaus rinkos veikimui ir visuomenės 
sveikatos ir saugos apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 22
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) turėtų būti galimybė naujoms 
psichoaktyviosioms medžiagoms ir 
mišiniams laisvai judėti Sąjungoje, jeigu 
jie yra skirti naudoti komercinėms ir 
pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų 
ir technologijų plėtros reikmėms. Šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatytos šio 
laisvo judėjimo ribojimo nustatymo 
taisyklės;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) turėtų būti galimybė naujoms 
psichoaktyviosioms medžiagoms ir 
mišiniams laisvai judėti Sąjungoje, jeigu 
jie yra skirti naudoti komercinėms ir 
pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros reikmėms. Šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatytos šio laisvo 

(10) turėtų būti galimybė naujoms 
psichoaktyviosioms medžiagoms ir 
mišiniams laisvai judėti Sąjungoje, jeigu 
jie yra skirti naudoti komercinėms ir 
pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros reikmėms. Šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatytos šio laisvo 
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judėjimo ribojimo nustatymo taisyklės; judėjimo ribojimo nustatymo taisyklės. 
Tačiau tuo pačiu turi būti užkirstas kelias 
neteisėtam šių medžiagų ir mišinių 
platinimui;

Or. lt

Pakeitimas 24
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Sąjungos veiksmai dėl naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti 
grindžiami moksliniais įrodymais, jiems 
turėtų būti taikoma konkreti procedūra. 
Remiantis valstybių narių pateikta 
informacija turėtų būti parengta ataskaita 
apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, 
keliančias susirūpinimą visoje Sąjungoje. 
Ataskaitoje turėtų būti nurodoma, ar 
būtina atlikti rizikos vertinimą. Jį atlikus, 
Komisija turėtų nustatyti, ar naujoms 
psichoaktyviosioms medžiagoms turėtų 
būti taikomos ribojamosios priemonės. Jei 
kyla tiesioginė rizika visuomenės sveikatai, 
Komisija turėtų toms medžiagoms taikyti 
laikinus apribojimus vartotojų rinkoje, kol 
bus baigtas rizikos vertinimas. Jeigu 
atsiranda naujos informacijos apie naują 
psichoaktyviąją medžiagą, Komisija turėtų 
iš naujo įvertinti jos keliamą riziką. 
Ataskaitos apie naujas psichoaktyviąsias 
medžiagas turėtų būti skelbiamos viešai;

(13) Sąjungos veiksmai dėl naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti 
grindžiami moksliniais įrodymais ir 
įvairiopa valstybių narių šioje srityje įgyta 
patirtimi, jiems turėtų būti taikoma 
konkreti procedūra. Remiantis valstybių 
narių pateikta informacija turėtų būti 
parengta ataskaita apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas, keliančias 
susirūpinimą visoje Sąjungoje. Ataskaitoje 
turėtų būti nurodomas privalomas 
psichoaktyviųjų medžiagų keliamos 
rizikos vertinimas. Jį atlikus, Komisija 
turėtų nustatyti, kokios ribojamosios 
priemonės turėtų būti taikomos naujoms 
psichoaktyviosioms medžiagoms. Jei kyla 
tiesioginė rizika visuomenės sveikatai, 
Komisija turėtų toms medžiagoms taikyti 
laikinus apribojimus vartotojų rinkoje, kol 
bus baigtas rizikos vertinimas. Jeigu 
atsiranda naujos informacijos apie naują 
psichoaktyviąją medžiagą, Komisija turėtų 
iš naujo įvertinti jos keliamą riziką vėl 
taikydama prekybos apribojimų 
procedūrą. Ataskaitos apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas turėtų būti 
skelbiamos viešai;

Or. pl
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Pakeitimas 25
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsižvelgiant į tarptautinius 
pokyčius, susijusius su kovos su 
narkotikais politikos reforma ir neteisėtų 
medžiagų kontrole, reikalingas 
objektyvus, moksliniais įrodymais 
pagrįstas poveikio vertinimas, kad būtų 
įvertinas įvairių kontrolės ir reguliavimo 
variantų, įskaitant ir dabartinę ribojimo 
politiką, veiksmingumas, ir būtų 
apsaugota visuomenės sveikata, vartotojų 
sauga ir individualių vartotojų žmogaus 
teisės;

Or. en

Pakeitimas 26
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) tam tikros naujos psichoaktyviosios 
medžiagos kelia tiesioginę riziką 
visuomenės sveikatai ir reikia imtis skubių 
veiksmų. Todėl tam tikrą laiką reikėtų 
apriboti vartotojų galimybes įsigyti minėtų 
medžiagų, kol bus atliktas jų rizikos 
vertinimas;

(17) tam tikros naujos psichoaktyviosios 
medžiagos kelia tiesioginę riziką 
visuomenės sveikatai ir reikia imtis skubių 
veiksmų. Todėl reikėtų pakankamą laiką 
apriboti vartotojų galimybes įsigyti minėtų 
medžiagų, kol bus atliktas jų rizikos 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 27
Zbigniew Ziobro
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjungos lygmeniu neturėtų būti 
nustatomos nedidelę riziką sveikatai, 
visuomenei ir saugai keliančių naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų ribojamosios 
priemonės;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 28
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) greito dalijimosi informacija apie 
naujas psichoaktyviąsias medžiagas 
mechanizmas buvo naudingas dalijimosi 
informacija apie naujas psichoaktyviąsias 
medžiagas, naujas kontroliuojamų 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
tendencijas ir susijusius perspėjimus apie 
riziką visuomenės sveikatai kanalas. Šis 
mechanizmas turėtų būti toliau stiprinamas, 
kad būtų galima efektyviau reaguoti į 
spartų naujų psichoaktyviųjų medžiagų 
atsiradimą ir plitimą visoje Sąjungoje;

(24) greito dalijimosi informacija apie 
naujas psichoaktyviąsias medžiagas 
mechanizmas buvo naudingas dalijimosi 
informacija apie naujas psichoaktyviąsias 
medžiagas, naujas kontroliuojamų 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 
tendencijas ir susijusius perspėjimus apie 
riziką visuomenės sveikatai kanalas. Šis 
mechanizmas turėtų būti toliau stiprinamas, 
kad būtų galima efektyviau reaguoti į 
spartų naujų psichoaktyviųjų medžiagų 
atsiradimą ir plitimą visoje Sąjungoje ir 
kad būtų galima gerinti visuomenės 
informavimą apie su jų vartojimu bet 
kokiais tikslais, išskyrus komercinius, 
pramoninius ar mokslinius tikslus, 
susijusį pavojų;

Or. en

Pakeitimas 29
Marusya Lyubcheva



AM\1014698LT.doc 11/25 PE526.242v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant sumažinti didėjantį naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir 
galimą jų keliamą riziką svarbu taikyti 
prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo 
priemones. Internetas – vienas svarbių 
naujų psichoaktyviųjų medžiagų 
pardavimo kanalų – turėtų būti naudojamas 
informacijai apie jų keliamą riziką 
sveikatai, visuomenei ir saugai skleisti;

(29) siekiant sumažinti didėjantį naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir 
galimą jų keliamą riziką svarbu taikyti 
prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo 
priemones. Internetas – vienas svarbių 
naujų psichoaktyviųjų medžiagų reklamos 
ir pardavimo kanalų – turėtų būti 
naudojamas informacijai apie jų keliamą 
riziką sveikatai, visuomenei ir saugai 
skleisti, taip pat siekiant užkirsti kelią 
netinkamam jų vartojimui ir 
piktnaudžiavimui jomis;

Or. en

Pakeitimas 30
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Komisija ir valstybės narės taip pat 
turėtų remti švietimo ir supratimo 
gerinimo veiklas, iniciatyvas ir 
kampanijas, skirtas sveikatos, socialinei ir 
saugos rizikai, susijusiai su netinkamu
naujų psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimu ir piktnaudžiavimu jomis;

Or. en

Pakeitimas 31
Zbigniew Ziobro

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus, kai 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
sparčiu mirties atvejų, apie kuriuos 
pranešta keliose valstybėse narėse ir kurie 
siejami su nagrinėjamos naujos 
psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, 
skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti;

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus, kai 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
sparčiu mirties arba rimto pavojaus 
sveikatai atvejų, apie kuriuos pranešta 
keliose valstybėse narėse ir kurie siejami 
su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos vartojimu, skaičiaus 
padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių 
privaloma skubėti;

Or. pl

Pakeitimas 32
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus, kai 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
sparčiu mirties atvejų, apie kuriuos 
pranešta keliose valstybėse narėse ir kurie 
siejami su nagrinėjamos naujos 
psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, 
skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti;

(32) Komisija turėtų priimti nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus, kai 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
sparčiu mirties ir sunkių padarinių 
sveikatai atvejų, apie kuriuos pranešta 
keliose valstybėse narėse ir kurie siejami 
su nagrinėjamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos vartojimu, skaičiaus 
padidėjimu, yra priežasčių, dėl kurių 
privaloma skubėti;

Or. en

Pakeitimas 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujos psichoaktyviosios medžiagos ir 
mišiniai laisvai juda Sąjungoje, jeigu jie 
yra skirti naudoti komercinėms ir 
pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros reikmėms.

Naujos psichoaktyviosios medžiagos ir 
mišiniai laisvai juda Sąjungoje, tik jeigu jie 
yra skirti naudoti komercinėms ir 
pramoninėms, taip pat mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros reikmėms.

Or. lt

Pakeitimas 34
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai ENNSC ir Europolas arba Komisija 
mano, kad informacija apie naują 
psichoaktyviąją medžiagą, apie kurią 
pranešė kelios valstybės narės, kelia 
susirūpinimą visoje Sąjungoje dėl rizikos 
sveikatai, visuomenei ir saugai, kurią gali 
kelti nauja psichoaktyvioji medžiaga, 
ENNSC ir Europolas parengia bendrą 
ataskaitą apie naują psichoaktyviąją 
medžiagą.

1. Kai ENNSC ir Europolas, valstybės 
narės arba Komisija mano, kad informacija 
apie naują psichoaktyviąją medžiagą, apie 
kurią pranešė kelios valstybės narės, kelia 
susirūpinimą visoje Sąjungoje dėl rizikos 
sveikatai, visuomenei ir saugai, kurią gali 
kelti nauja psichoaktyvioji medžiaga, 
ENNSC ir Europolas parengia bendrą 
ataskaitą apie naują psichoaktyviąją 
medžiagą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali kreiptis į ENNSC ataskaitai parengti.

Pakeitimas 35
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai ENNSC ir Europolas arba Komisija 
mano, kad informacija apie naują 
psichoaktyviąją medžiagą, apie kurią 
pranešė kelios valstybės narės, kelia 
susirūpinimą visoje Sąjungoje dėl rizikos 
sveikatai, visuomenei ir saugai, kurią gali 
kelti nauja psichoaktyvioji medžiaga, 
ENNSC ir Europolas parengia bendrą 
ataskaitą apie naują psichoaktyviąją 
medžiagą.

1. Kai ENNSC ir Europolas arba Komisija 
mano, kad informacija apie naują 
psichoaktyviąją medžiagą, apie kurią 
pranešė trys ar daugiau valstybių narių, 
kelia susirūpinimą visoje Sąjungoje dėl 
rizikos sveikatai, visuomenei ir saugai, 
kurią gali kelti nauja psichoaktyvioji 
medžiaga, ENNSC ir Europolas parengia 
bendrą ataskaitą apie naują psichoaktyviąją 
medžiagą.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „kelios“ yra nekonkretus. Kad būtų aiškiau, ES turėtų imtis veiksmų, kai medžiaga 
nustatoma trijose ar daugiau valstybių narių.

Pakeitimas 36
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
cheminę ir fizinę tapatybę, taip pat jai 
pagaminti arba išgauti naudotus metodus ir 
cheminius prekursorius (jei žinomi) bei 
kitas atsiradusias panašios cheminės 
struktūros naujas psichoaktyviąsias 
medžiagas;

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
cheminę ir fizinę tapatybę, taip pat jai 
pagaminti arba išgauti naudotus metodus ir 
cheminius prekursorius (jei žinomi) bei 
visas kitas atsiradusias panašios cheminės 
struktūros naujas psichoaktyviąsias 
medžiagas ar jų grupes;

Or. en

Pakeitimas 37
James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
naudojimą komercinėms ir pramoninėms, 
taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros reikmėms;

c) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
naudojimą komercinėms ir pramoninėms, 
taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros reikmėms ar bet kokį kitą žinomą 
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 38
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
naudojimą žmonių ir veterinarinės 
medicinos reikmėms, be kita ko, kaip 
vaisto ar veterinarinio vaisto veikliosios 
medžiagos;

d) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
naudojimą žmonių ir veterinarinės 
medicinos reikmėms, be kita ko, kaip 
medicininio, veterinarinio vaisto ar 
panašaus produkto veikliosios medžiagos;

Or. en

Pakeitimas 39
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ENNSC ir Europolas bendrą ataskaitą 
Komisijai pateikia per aštuonias savaites 
nuo prašymo pateikti papildomos 
informacijos, nurodytos 3 dalyje, gavimo 
dienos.

ENNSC ir Europolas bendrą ataskaitą 
Komisijai pateikia per aštuonias savaites 
nuo prašymo pateikti papildomos 
informacijos, nurodytos 3 ir 4 dalyse, 
gavimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 40
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) keliose valstybėse narėse naujos 
psichoaktyviosios medžiagos sukeltus 
mirties atvejus ir sunkius padarinius 
sveikatai, apie kuriuos pranešta ir kurie 
siejami su naujos psichoaktyviosios 
medžiagos itin ūmiu toksiškumu;

a) keliose valstybėse narėse naujos 
psichoaktyviosios medžiagos sukeltus 
mirties atvejus ir sunkius padarinius 
sveikatai, apie kuriuos pranešta ir kurie 
siejami su naujos psichoaktyviosios 
medžiagos toksiškumu;

Or. en

Pagrindimas

Naujos psichoaktyviosios medžiagos gali sukelti mirtį ar sunkius padarinius sveikatai net ir 
nepasižymėdamos ūmiu toksiškumu.

Pakeitimas 41
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
paplitimą ir vartojimo tendencijas 
plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose 
grupėse, visų pirma vartojimo dažnumą, 
kiekius ir paskirtis, taip pat vartotojų 
galimybes jos įsigyti ir jos difuzinį 
potencialą, kurie rodo, kad keliama nemaža 
rizika.

b) naujos psichoaktyviosios medžiagos 
paplitimą ir vartojimo tendencijas
plačiojoje visuomenėje ir konkrečiose 
grupėse, visų pirma vartojimo dažnumą, 
kiekius ir paskirtis, taip pat vartotojų 
galimybes jos įsigyti ir jos difuzinį 
potencialą, kurie rodo, kad keliama 
vidutinė arba nemaža rizika.

Or. en



AM\1014698LT.doc 17/25 PE526.242v01-00

LT

Pakeitimas 42
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 19 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą procedūrą priima nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus, kai 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
sparčiu mirties atvejų keliose valstybėse 
narėse, apie kuriuos pranešta ir kurie 
siejami su nagrinėjamos naujos 
psichoaktyviosios medžiagos vartojimu, 
skaičiaus padidėjimu, yra priežasčių, dėl 
kurių privaloma skubėti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę paprieštarauti nedelsiant taikytinam naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų draudimui, todėl visais atvejais reikėtų naudoti 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą.

Pakeitimas 43
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos sukeltą žalą sveikatai, siejamą 
su jos ūmiu ir chronišku toksiškumu; 
piktnaudžiavimo ir priklausomybės 
sukėlimo potencialą, visų pirma galimus 
sužalojimus ir ligas bei fizinės ir psichinės 
būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos sukeltą žalą sveikatai, siejamą 
su jos ūmiu ir chronišku toksiškumu; 
piktnaudžiavimo ir priklausomybės 
sukėlimo potencialą, visų pirma galimus 
sužalojimus ir ligas, agresiją bei fizinės ir 
psichinės būklės pablogėjimą;

Or. en
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Pakeitimas 44
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) riziką saugai, visų pirma ligų plitimo, 
taip pat per kraują plintančių virusų 
perdavimo riziką, fizinės ir psichinės 
būklės pablogėjimo įtaką gebėjimui 
vairuoti, naujos psichoaktyviosios 
medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, 
vežimo ir šalinimo poveikį aplinkai.

c) riziką visuomenės saugai, visų pirma 
ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių 
virusų perdavimo riziką, fizinės ir 
psichinės būklės pablogėjimo įtaką 
gebėjimui vairuoti, naujos 
psichoaktyviosios medžiagos ir susijusių 
atliekų gaminimo, vežimo ir šalinimo 
poveikį aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 45
Marusya Lyubcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama
su šios medžiagos ūmiu ir chronišku 
toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir 
priklausomybės sukėlimo potencialas yra 
riboti, nes medžiaga sukelia nesunkius 
sužalojimus ir ligas, taip pat mažą fizinės
bei psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos sukeltos žalos sveikatai,
siejamos su šios medžiagos ūmiu ir 
chronišku toksiškumu, taip pat 
piktnaudžiavimo ir priklausomybės 
sukėlimo potencialo nėra arba jie 
nereikšmingi nes medžiaga nesukelia 
sužalojimų ir ligų, agresijos ir fizinės ar
psichinės būklės pablogėjimo;

Or. en

Pakeitimas 46
Rebecca Taylor
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) rizika saugai yra ribota, visų pirma maža 
ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių 
virusų perdavimo rizika, fizinės ir 
psichinės būklės pablogėjimas neturi įtakos 
gebėjimui vairuoti arba ši įtaka nedidelė, o 
naujos psichoaktyviosios medžiagos ir 
susijusių atliekų gaminimo, vežimo ir 
šalinimo poveikis aplinkai mažas.

c) rizika visuomenės saugai yra ribota, visų 
pirma maža ligų plitimo, taip pat per kraują 
plintančių virusų perdavimo rizika, fizinės 
ir psichinės būklės pablogėjimas neturi 
įtakos gebėjimui vairuoti arba ši įtaka 
nedidelė, o naujos psichoaktyviosios 
medžiagos ir susijusių atliekų gaminimo, 
vežimo ir šalinimo poveikis aplinkai 
mažas.

Or. en

Pakeitimas 47
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) rizika saugai yra vidutinė, visų pirma 
ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių 
virusų perdavimo atvejai yra pavieniai,
fizinės ir psichinės būklės pablogėjimo 
įtaka gebėjimui vairuoti yra vidutinė, o 
naujos psichoaktyviosios medžiagos ir 
susijusių atliekų gaminimas, vežimas ir 
šalinimas turi neigiamos įtakos aplinkai.

c) rizika visuomenės saugai yra vidutinė, 
visų pirma ligų plitimo, taip pat per kraują 
plintančių virusų perdavimo atvejai yra 
pavieniai, fizinės ir psichinės būklės 
pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti yra 
vidutinė, o naujos psichoaktyviosios 
medžiagos ir susijusių atliekų gaminimas, 
vežimas ir šalinimas turi neigiamos įtakos 
aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 48
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama 
su šios medžiagos ūmiu ir chronišku 
toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir 
priklausomybės sukėlimo potencialas kelia 
grėsmę gyvybei, nes paprastai medžiaga 
sukelia mirtį, mirtinus sužalojimus ir 
sunkias ligas, taip pat didelį fizinės bei 
psichinės būklės pablogėjimą;

a) vartojamos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos sukelta žala sveikatai, siejama 
su šios medžiagos ūmiu ir chronišku 
toksiškumu, taip pat piktnaudžiavimo ir 
priklausomybės sukėlimo potencialas yra 
sunkūs ir reikšmingi, nes paprastai 
medžiaga sukelia mirtį, mirtinus 
sužalojimus ir sunkias ligas, taip pat didelį 
fizinės bei psichinės būklės pablogėjimą;

Or. en

Pagrindimas

Sunkios ligos ir didelis fizinės arba psichinės būklės pablogėjimas nebūtinai yra pavojingi 
gyvybei, bet tokius padarinius sukeliančios medžiagos turėtų būti laikomos labai rizikingomis.

Pakeitimas 49
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) rizika saugai, visų pirma ligų plitimo, 
taip pat per kraują plintančių virusų 
perdavimo rizika didelė, taip pat 
reikšminga fizinės ir psichinės būklės 
pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti, o 
naujos psichoaktyviosios medžiagos ir 
susijusių atliekų gamybos, vežimo ir 
šalinimo poveikis kenkia aplinkai.

c) rizika visuomenės saugai, visų pirma 
ligų plitimo, taip pat per kraują plintančių 
virusų perdavimo rizika didelė, taip pat 
reikšminga fizinės ir psichinės būklės 
pablogėjimo įtaka gebėjimui vairuoti, o 
naujos psichoaktyviosios medžiagos ir 
susijusių atliekų gamybos, vežimo ir 
šalinimo poveikis kenkia aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 50
Jolanta Emilia Hibner
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija nepriima įgyvendinimo akto 
projekto, jei 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas komitetas nepateikia 
nuomonės.

Or. en

Pakeitimas 51
Nikos Chrysogelos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis

Individualių vartotojų informavimas

a) Komisija parengia visuomenei, ypač 
jaunimui, prieinamą moksliniais 
duomenimis pagrįstą informaciją apie 
sveikatos, socialinius ir saugos pavojus 
dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kaip 
nurodyta 11 straipsnyje, 12 straipsnio 1 
dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje;

b) dėl naujų mažos rizikos 
psichoaktyviųjų medžiagų, kaip nurodyta 
11 straipsnyje, Komisija leidžia susipažinti 
visuomenei, ypač jaunimui, su 
informacija apie vartojimo poveikį ir 
saugų vartojimą, taip pat pateikia žalos 
mažinimo gaires;

c) dėl naujų vidutinės arba didelės rizikos 
psichoaktyviųjų medžiagų, nurodytų 12 
straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 
dalyje, Komisija taip pat leidžia 
susipažinti visuomenei, ypač jaunimui, su 
informacija apie nustatymą ir ankstyvą 
perspėjimą, prevenciją, gydymą bei žalos 
mažinimo priemones.
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d) Komisija bendradarbiauja su Europos 
narkotikų ir narkomanijos informacinio 
tinklo (REITOX) nacionaliniais ryšių 
punktais ir kitomis žalos mažinimo ir 
priklausomybės gydymo asociacijomis, 
kad laiku ir tiksliai suteiktų informaciją 
individualiems vartotojams.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis būtinas, norint apsaugoti visuomenėje esančių medžiagą vartojančių asmenų 
sveikatą ir vartotojų saugą.

Pakeitimas 52
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai turima naujos informacijos ir įrodymų 
apie riziką, keliamą naujos 
psichoaktyviosios medžiagos, kurios 
keliama rizika sveikatai, visuomenei ir 
saugai jau buvo nustatyta pagal 10 
straipsnį, Komisija paprašo ENNSC 
atnaujinti parengtą naujos 
psichoaktyviosios medžiagos rizikos 
vertinimo ataskaitą ir pakartotinai 
išnagrinėja tos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos keliamos rizikos lygį.

Kai turima naujos informacijos ir įrodymų 
apie riziką, keliamą naujos 
psichoaktyviosios medžiagos, kurios 
keliama rizika sveikatai, visuomenei ir 
saugai jau buvo nustatyta pagal 10 
straipsnį, Komisija arba valstybės narės
paprašo ENNSC atnaujinti parengtą naujos 
psichoaktyviosios medžiagos rizikos 
vertinimo ataskaitą ir pakartotinai 
išnagrinėja tos naujos psichoaktyviosios 
medžiagos keliamos rizikos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės taip pat turėtų turėti teisę prašyti iš naujo ištirti rizikos lygį.

Pakeitimas 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės išdėsto sankcijų už 9 
straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 
13 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų 
pažeidimus ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Šios 
sankcijos yra efektyvios, proporcingos ir 
atgrasios. Apie šias sankcijų taisykles ir 
visus vėlesnius pakeitimus, turinčius įtakos 
šioms nuostatoms, valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės išdėsto sankcijų už 9 
straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 
13 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų 
pažeidimus, o taip pat – už neteisėtą naujų 
psichoaktyviųjų medžiagų ir mišinių 
platinimą, ir imasi visų būtinų priemonių 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Šios 
sankcijos yra efektyvios, proporcingos ir 
atgrasios. Apie šias sankcijų taisykles ir 
visus vėlesnius pakeitimus, turinčius įtakos 
šioms nuostatoms, valstybės narės 
nedelsdamos praneša Komisijai

Or. lt

Pakeitimas 54
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
-20 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-20 straipsnis

Taikymo sritis valstybėse narėse

Jei ES nesiima veiksmų arba Komisija, 
remdamasi ENNSC naujos 
psichoaktyviosios medžiagos rizikos 
įvertinimu, nusprendžia netaikyti jokių 
ribojamųjų priemonių, atskiros valstybės 
narės gali savo teritorijoje palikti galioti 
arba įvesti apribojimus rinkai dėl naujos 
psichoaktyviosios rinkos pateikimo 
vartotojams, netrukdant teisėtai prekybai 
pramonės srityje, arba neribojant jos 
naudojimo vaistams ar veterinariniams 
vaistams, dėl kurių suteikti rinkodaros 
leidimai. 
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Valstybės narės užtikrina, kad apie tokius 
apribojimus būtų nedelsiant pranešta 
Komisijai, ENNSC ir Europolui.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų naujų psichoaktyviųjų medžiagų poveikis gali būti itin lokalus, todėl valstybės 
narės turėtų galėti laisvai įvesti draudimus vartoti medžiagas savo teritorijoje, jei ES nesiima 
veiksmų arba nusprendžia, kad medžiaga kelia nedidelę riziką Europos lygmeniu, todėl 
nereikia imtis veiksmų Sąjungos mastu. Tačiau gerbiant laisvo prekių judėjimo principą ir 
vidaus rinką, reikėtų netrukdyti teisėtai prekybai tokiomis medžiagomis, jei tokia yra.

Pakeitimas 55
Rebecca Taylor

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės remia 
informacijos ir žinių apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas kūrimą, 
dalijimąsi jomis ir jų sklaidą. Tai jos daro 
palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos 
agentūrų ir mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros centrų 
bendradarbiavimą.

Komisija ir valstybės narės remia 
informacijos ir žinių apie naujas 
psichoaktyviąsias medžiagas kūrimą, 
dalijimąsi jomis ir jų sklaidą. Tai jos daro 
palengvindamos ENNSC, kitų Sąjungos 
agentūrų ir mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros centrų 
bendradarbiavimą ir reguliariai teikdamos 
šioms institucijoms naujausią turimą 
informaciją apie tokias medžiagas.

Or. en

Pagrindimas

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų pobūdis gali labai greitai kisti, todėl Sąjungos institucijos 
bei mokslo ir mokslinių tyrimų centrai turi turėti kuo naujesnę informaciją, kad galėtų stebėti 
bet kokią visuomenės sveikatai kylančią grėsmę.

Pakeitimas 56
Rebecca Taylor
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ENNSC ir Europolas kasmet teikia šio 
reglamento įgyvendinimo ataskaitas.

ENNSC ir Europolas kasmet Komisijai ir 
valstybėms narėms teikia šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitas, ir tokios 
ataskaitos viešai skelbiamos interneto 
svetainėje.

Or. en


