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Grozījums Nr. 14
James Nicholson
Regulas priekšlikums
1. atsauce
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības
darbību un jo īpaši tā V sadaļu,
Or. en

Pamatojums
V sadaļa (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa) ir piemērotāks tiesiskais pamats, jo īpaši
ņemot vērā jaunu psihoaktīvo vielu nelegālās tirdzniecības augsto līmeni.

Grozījums Nr. 15
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Dalībvalstu kompetentās iestādes ievieš
dažādus ierobežojošus pasākumus attiecībā
uz šīm jaunajām psihoaktīvajām vielām, lai
novērstu risku, ko tās rada vai var radīt, ja
tiek lietotas uzturā. Tā kā jaunas
psihoaktīvas vielas bieži izmanto, lai
izgatavotu dažādus produktus vai citas
vielas, ko izmanto tādu preču ražošanā kā
zāles, rūpnieciskie šķīdinātāji, tīrīšanas
līdzekļi vai augsto tehnoloģiju preces, tad
ierobežota pieejamība šādai izmantošanai
varētu būtiski ietekmēt uzņēmējus,
traucējot viņu uzņēmējdarbību iekšējā
tirgū.

(3) Dalībvalstu kompetentās iestādes ievieš
dažādus ierobežojošus pasākumus attiecībā
uz šīm jaunajām psihoaktīvajām vielām, lai
novērstu risku, ko tās rada vai var radīt, ja
tiek lietotas uzturā. Tā kā jaunas
psihoaktīvas vielas bieži izmanto
zinātniskās pētniecības un attīstības
nolūkos, lai izgatavotu dažādus produktus
vai citas vielas, ko izmanto tādu preču
ražošanā kā zāles, rūpnieciskie šķīdinātāji,
tīrīšanas līdzekļi vai augsto tehnoloģiju
preces, tad ierobežota pieejamība šādai
izmantošanai varētu būtiski ietekmēt
uzņēmējus, traucējot viņu uzņēmējdarbību
iekšējā tirgū, un arī kavēt ilgtspējīgu
zinātnisko pētniecību un attīstību.
Or. en
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Grozījums Nr. 16
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Iekšējā tirgū pieejamais arvien
pieaugošais skaits jaunu psihoaktīvu vielu,
to daudzveidība, ātrums, ar kādu tās
parādās tirgū, dažādi riski, kas apdraud
cilvēkus, tās lietojot, kā arī pieaugošais
skaits cilvēku, kuri šīs vielas lieto, liek
valsts iestādēm meklēt efektīvus
risinājumus, kā aizsargāt sabiedrības
veselību un drošību, neradot šķēršļus
iekšējā tirgus darbībai.

(4) Iekšējā tirgū pieejamais arvien
pieaugošais skaits jaunu psihoaktīvu vielu,
to daudzveidība, ātrums, ar kādu tās
parādās tirgū, dažādi riski, kas apdraud
cilvēkus, tās lietojot, kā arī pieaugošais
skaits cilvēku, kuri šīs vielas lieto, un
sabiedrības nepietiekamās zināšanas un
informētība par riskiem, kas saistīti ar to
patērēšanu, liek valsts iestādēm meklēt
efektīvus risinājumus, kā aizsargāt
sabiedrības veselību un drošību, neradot
šķēršļus iekšējā tirgus darbībai.
Or. en

Grozījums Nr. 17
Jacek Olgierd Kurski
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ierobežojošie pasākumi dažādās
dalībvalstīs būtiski atšķiras, un tas nozīmē,
ka uzņēmējiem, kuri izmanto jaunas
psihoaktīvas vielas dažādu preču ražošanā,
ir jāievēro atšķirīgas prasības, piemēram,
attiecībā uz pirmseksporta paziņojumu,
eksporta atļauju vai importa un eksporta
licencēm. Tādējādi atšķirības dalībvalstu
tiesību aktos, normatīvajos un
administratīvajos aktos attiecībā uz jaunām
psihoaktīvām vielām traucē iekšējā tirgus
darbību, radot šķēršļus tirdzniecībai,
veidojot tirgus sadrumstalotību, juridisku

(5) Ierobežojošie pasākumi dažādās
dalībvalstīs būtiski atšķiras, un tas nozīmē,
ka uzņēmējiem, kuri izmanto jaunas
psihoaktīvas vielas dažādu preču ražošanā,
ir jāievēro atšķirīgas prasības, piemēram,
attiecībā uz pirmseksporta paziņojumu,
eksporta atļauju vai importa un eksporta
licencēm. Tādējādi atšķirības dalībvalstu
tiesību aktos, normatīvajos un
administratīvajos aktos attiecībā uz jaunām
psihoaktīvām vielām traucē iekšējā tirgus
darbību, radot šķēršļus tirdzniecībai,
veidojot tirgus sadrumstalotību, juridisku
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nenoteiktību un nevienlīdzīgas
konkurences nosacījumus uzņēmējiem, kas
apgrūtina uzņēmumu darbību iekšējā tirgū.

nenoteiktību un nevienlīdzīgas
konkurences nosacījumus uzņēmējiem, kas
apgrūtina uzņēmumu darbību iekšējā tirgū,
un pārkāpj vienlīdzības principu.
Or. pl

Grozījums Nr. 18
Zbigniew Ziobro
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Atšķirības starp dažādiem
ierobežojošiem pasākumiem, ko piemēro
jaunām psihoaktīvām vielām, var arī
veicināt kaitīgu jaunu psihoaktīvu vielu
nonākšanu citās dalībvalstīs, apgrūtinot
centienus ierobežot to pieejamību
patērētājiem un mazinot patērētāju
aizsardzību visā Savienībā.

(7) Atšķirības noteikumos, ar ko ierobežo
psihoaktīvo vielu tirdzniecību, būtiski
palielina nelegālu psihoaktīvo vielu
tirdzniecības un kontrabandas kanālu
izveidošanās risku, kā arī ļauj pārkāpt
noteikumus attiecībā uz obligāto atļauju
iegūšanu.

Or. pl

Grozījums Nr. 19
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Atšķirības starp dažādiem
ierobežojošiem pasākumiem, ko piemēro
jaunām psihoaktīvām vielām, var arī
veicināt kaitīgu jaunu psihoaktīvu vielu
nonākšanu citās dalībvalstīs, apgrūtinot
centienus ierobežot to pieejamību
patērētājiem un mazinot patērētāju
aizsardzību visā Savienībā.

AM\1014698LV.doc

(7) Atšķirības starp dažādiem
ierobežojošiem pasākumiem, ko piemēro
jaunām psihoaktīvām vielām, var arī
veicināt kaitīgu jaunu psihoaktīvu vielu
nonākšanu citās dalībvalstīs, apgrūtinot
centienus ierobežot to pieejamību
patērētājiem, mazinot patērētāju
aizsardzību visā Savienībā un centienus
cīnīties pret iespējamām noziedzīgām
darbībām un organizētās noziedzības
5/24
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darbībām, kas ir saistītas ar to izplatīšanu.
Or. en

Grozījums Nr. 20
Jacek Olgierd Kurski
Regulas priekšlikums
7. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Atšķirības starp dažādiem
ierobežojošiem pasākumiem, ko piemēro
jaunām psihoaktīvām vielām, var arī
veicināt kaitīgu jaunu psihoaktīvu vielu
nonākšanu citās dalībvalstīs, apgrūtinot
centienus ierobežot to pieejamību
patērētājiem un mazinot patērētāju
aizsardzību visā Savienībā.

(7) Atšķirības starp dažādiem
ierobežojošiem pasākumiem, ko piemēro
jaunām psihoaktīvām vielām, var arī
veicināt kaitīgu jaunu psihoaktīvu vielu
nonākšanu citās dalībvalstīs, apgrūtinot
centienus ierobežot to pieejamību
patērētājiem un mazinot patērētāju
aizsardzību visā Savienībā. Atšķirības
noteikumos, ar ko ierobežo psihoaktīvo
vielu tirdzniecību, būtiski palielina
nelegālu psihoaktīvo vielu tirdzniecības
un kontrabandas kanālu izveidošanās
risku, kā arī ļauj pārkāpt noteikumus
attiecībā uz obligāto atļauju iegūšanu.
Or. pl

Grozījums Nr. 21
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
8. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ir sagaidāms, ka šādas atšķirības tikai
pieaugs, jo dalībvalstis turpina īstenot
atšķirīgas pieejas, lai kontrolētu jaunas
psihoaktīvas vielas. Tādēļ ir sagaidāms, ka
pieaugs šķēršļi tirdzniecībai un tirgus
sadrumstalotība, kā arī trūks juridiskās
noteiktības un vienlīdzīgu konkurences

(8) Ir sagaidāms, ka šādas atšķirības tikai
pieaugs, jo dalībvalstis turpina īstenot
atšķirīgas pieejas, lai kontrolētu jaunas
psihoaktīvas vielas. Tādēļ ir sagaidāms, ka
pieaugs šķēršļi tirdzniecībai un tirgus
sadrumstalotība, kā arī trūks juridiskās
noteiktības un vienlīdzīgu konkurences
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nosacījumu, kas radīs vēl lielākus šķēršļus
iekšējā tirgus darbībai.

nosacījumu, kas radīs vēl lielākus šķēršļus
iekšējā tirgus darbībai un sabiedrības
veselības un drošības aizsardzībai.
Or. en

Grozījums Nr. 22
Zbigniew Ziobro
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ja jaunas psihoaktīvas vielas un
maisījumus paredzēts izmantot
komerciālām un rūpniecības vajadzībām,
kā arī zinātniskai pētniecībai un attīstībai,
to apritei Savienībā jābūt brīvai. Šajā
regulā jāparedz noteikumi ierobežojumu
piemērošanai šādai brīvai apritei.

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ja jaunas psihoaktīvas vielas un
maisījumus paredzēts izmantot
komerciālām un rūpniecības vajadzībām,
kā arī zinātniskai pētniecībai un attīstībai,
to apritei Savienībā jābūt brīvai. Šajā
regulā jāparedz noteikumi ierobežojumu
piemērošanai šādai brīvai apritei.

(10) Ja jaunas psihoaktīvas vielas un
maisījumus paredzēts izmantot
komerciālām un rūpniecības vajadzībām,
kā arī zinātniskai pētniecībai un attīstībai,
to apritei Savienībā jābūt brīvai. Šajā
regulā jāparedz noteikumi ierobežojumu
piemērošanai šādai brīvai apritei un
vienlaicīgi jāizslēdz šo vielu un maisījumu
nelikumīgas izplatīšanas iespēja.
Or. lt
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Grozījums Nr. 24
Zbigniew Ziobro
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Jebkurai Savienības rīcībai saistībā ar
jaunām psihoaktīvām vielām jābalstās uz
zinātniskiem pierādījumiem, un tai
jāpiemēro konkrēta procedūra.
Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto
informāciju, ir jāsagatavo ziņojums par
jaunām psihoaktīvām vielām, kuras rada
bažas visā Savienībā. Ziņojumā jānorāda,
vai ir nepieciešams veikt riska
novērtējumu. Pēc riska novērtējuma
Komisijai jāizlemj, vai jaunajām
psihoaktīvajām vielām ir jāpiemēro kādi
ierobežojoši pasākumi. Tūlītēja
sabiedrības veselības apdraudējuma
gadījumā pirms riska novērtējuma
pabeigšanas Komisijai jāpiemēro vielām
pagaidu ierobežojumi patēriņa tirgū. Ja
parādās jauna informācija par jaunu
psihoaktīvu vielu, Komisijai ir atkārtoti
jānovērtē tās radītā riska līmenis. Ziņojumi
par jaunām psihoaktīvām vielām ir
jāpublisko.

(13) Jebkurai Savienības rīcībai saistībā ar
jaunām psihoaktīvām vielām jābalstās uz
zinātniskiem pierādījumiem un plašu
dalībvalstu pieredzi šajā jomā, un tai
jāpiemēro konkrēta procedūra.
Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto
informāciju, ir jāsagatavo ziņojums par
jaunām psihoaktīvām vielām, kuras rada
bažas visā Savienībā. Ziņojumā obligāti
jāiekļauj ar konkrētām psihoaktīvām
vielām saistītā riska novērtējums. Pēc
riska novērtējuma Komisijai jāizlemj, kādi
ierobežojoši pasākumi jāpiemēro
pieminētajām vielām. Tūlītēja sabiedrības
veselības apdraudējuma gadījumā pirms
riska novērtējuma pabeigšanas Komisijai
jāpiemēro vielām pagaidu ierobežojumi
patēriņa tirgū. Ja parādās jauna informācija
par jaunu psihoaktīvu vielu, Komisijai ir
atkārtoti jānovērtē tās radītā riska līmenis,
atkārtoti piemērojot ierobežojumus tirgū.
Ziņojumi par jaunām psihoaktīvām vielām
ir jāpublisko.
Or. pl

Grozījums Nr. 25
Nikos Chrysogelos
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(13a) Ņemot vērā starptautiskās attīstības
tendences saistībā ar narkomānijas
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apkarošanas politiku un nelikumīgu
narkotisko vielu kontroli, nepieciešams
objektīvs ietekmes novērtējums, kura
pamatā ir zinātniski pierādījumi, tā ļaujot
novērtēt dažādu kontroles un regulatīvo
iespēju, tostarp pašreizējo ierobežojošo
pasākumu, efektivitāti, lai garantētu
sabiedrības veselību un katra lietotāja
cilvēktiesības.
Or. en

Grozījums Nr. 26
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Attiecībā uz dažām jaunām
psihoaktīvām vielām, kas rada tūlītēju
sabiedrības veselības apdraudējumu,
vajadzīga steidzama rīcība. Tāpēc līdz
riska novērtējuma pabeigšanai ir jāierobežo
to pieejamība patērētājiem.

(17) Attiecībā uz dažām jaunām
psihoaktīvām vielām, kas rada tūlītēju
sabiedrības veselības apdraudējumu,
vajadzīga steidzama rīcība. Tāpēc līdz
riska novērtējuma pabeigšanai uz
pietiekamu laikposmu ir jāierobežo to
pieejamība patērētājiem.
Or. en

Grozījums Nr. 27
Zbigniew Ziobro
Regulas priekšlikums
18. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Savienības līmenī nekādus
ierobežojošus pasākumus nepiemēro
jaunām psihoaktīvām vielām, kuras rada
nelielu risku veselībai, sabiedrībai un
drošībai.
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Or. pl

Grozījums Nr. 28
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
24. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Mehānisms ātrai informācijas
apmaiņai par jaunām psihoaktīvām vielām
ir izrādījies noderīgs informācijas
apmaiņas kanāls par jaunām psihoaktīvām
vielām, par jaunām tendencēm
kontrolējamo psihoaktīvo vielu lietošanā
un par brīdinājumiem saistībā ar vielu
ietekmi uz sabiedrības veselību. Šis
mehānisms būtu turpmāk jāpilnveido, lai
varētu vēl efektīvāk reaģēt uz straujo jauno
psihoaktīvo vielu parādīšanos un izplatību
visā Savienībā.

(24) Mehānisms ātrai informācijas
apmaiņai par jaunām psihoaktīvām vielām
ir izrādījies noderīgs informācijas
apmaiņas kanāls par jaunām psihoaktīvām
vielām, par jaunām tendencēm
kontrolējamo psihoaktīvo vielu lietošanā
un par brīdinājumiem saistībā ar vielu
ietekmi uz sabiedrības veselību. Šis
mehānisms būtu turpmāk jāpilnveido, lai
varētu vēl efektīvāk reaģēt uz straujo jauno
psihoaktīvo vielu parādīšanos un izplatību
visā Savienībā un palielinātu sabiedrības
informētību par riskiem, kas ir saistīti ar
to lietošanu jebkādiem mērķiem, kas nav
komerciāli, rūpniecības vai zinātniski
mērķi.
Or. en

Grozījums Nr. 29
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
29. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Saistībā ar aizvien pieaugošo jaunu
psihoaktīvu vielu lietošanu un to
iespējamajiem riskiem liela nozīme ir
profilakses un kaitējuma novēršanas un
mazināšanas pasākumiem. Internets, kas ir
viens no galvenajiem izplatīšanas
kanāliem, ar kura starpniecību jaunas

(29) Saistībā ar aizvien pieaugošo jaunu
psihoaktīvu vielu lietošanu un to
iespējamajiem riskiem liela nozīme ir
profilakses un kaitējuma novēršanas un
mazināšanas pasākumiem. Internets, kas ir
viens no galvenajiem izplatīšanas
kanāliem, ar kura starpniecību jaunas
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psihoaktīvas vielas tiek pārdotas, ir
jāizmanto, lai izplatītu informāciju par to
risku veselībai, sabiedrībai un drošībai, ko
šīs vielas rada.

psihoaktīvas vielas tiek reklamētas un
pārdotas, ir jāizmanto, lai izplatītu
informāciju par to risku veselībai,
sabiedrībai un drošībai, ko šīs vielas rada,
un lai novērstu to nepareizu vai
ļaunprātīgu lietošanu.
Or. en

Grozījums Nr. 30
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(29a) Komisijai un dalībvalstīm būtu arī
jāveicina izglītojošas un informējošas
darbības, iniciatīvas un kampaņas, kuras
ir vērstas uz riskiem, kādus veselībai,
sabiedrībai un drošībai var radīt jauno
psihoaktīvo vielu nepareiza un
ļaunprātīga lietošanu.
Or. en

Grozījums Nr. 31
Zbigniew Ziobro
Regulas priekšlikums
32. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Komisijai nekavējoties jāpieņem
piemērojamie īstenošanas akti pienācīgi
pamatotos nenovēršamas steidzamības
gadījumos, ja vairākās dalībvalstīs strauji
pieaudzis nāves gadījumu skaits pēc jaunās
psihoaktīvās vielas lietošanas.

(32) Komisijai nekavējoties jāpieņem
piemērojamie īstenošanas akti pienācīgi
pamatotos nenovēršamas steidzamības
gadījumos, ja vairākās dalībvalstīs strauji
pieaudzis nāves vai ar nopietnām veselības
problēmām saistītu gadījumu skaits pēc
jaunās psihoaktīvās vielas lietošanas.
Or. pl
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Grozījums Nr. 32
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
32. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Komisijai nekavējoties jāpieņem
piemērojamie īstenošanas akti pienācīgi
pamatotos nenovēršamas steidzamības
gadījumos, ja vairākās dalībvalstīs strauji
pieaudzis nāves gadījumu skaits pēc jaunās
psihoaktīvās vielas lietošanas.

(32) Komisijai nekavējoties jāpieņem
piemērojamie īstenošanas akti pienācīgi
pamatotos nenovēršamas steidzamības
gadījumos, ja vairākās dalībvalstīs strauji
pieaudzis nāves gadījumu un nopietnu
veselības problēmu skaits pēc jaunās
psihoaktīvās vielas lietošanas.
Or. en

Grozījums Nr. 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Regulas priekšlikums
3. pants
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jaunu psihoaktīvu vielu un maisījumu, ko
paredzēts izmantot komerciālām un
rūpniecības vajadzībām, kā arī
zinātniskiem pētījumiem un attīstībai,
aprite Savienībā notiek brīvi.

Jaunu psihoaktīvu vielu un maisījumu, ko
paredzēts izmantot tikai komerciālām un
rūpniecības vajadzībām, kā arī
zinātniskiem pētījumiem un attīstībai,
aprite Savienībā notiek brīvi.
Or. lt

Grozījums Nr. 34
James Nicholson
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja EMCDDA un Eiropols vai Komisija
uzskata, ka vairāku dalībvalstu sniegtā
PE526.242v01-00
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1. Ja EMCDDA un Eiropols, dalībvalstis
vai Komisija uzskata, ka vairāku
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informācija par jaunu psihoaktīvu vielu
rada bažas visā Savienībā, ņemot vērā
risku, ko šī jaunā psihoaktīvā viela varētu
radīt veselībai, sabiedrībai un drošībai,
EMCDDA un Eiropols par jauno
psihoaktīvo vielu sagatavo kopīgu
ziņojumu.

dalībvalstu sniegtā informācija par jaunu
psihoaktīvu vielu rada bažas visā
Savienībā, ņemot vērā risku, ko šī jaunā
psihoaktīvā viela varētu radīt veselībai,
sabiedrībai un drošībai, EMCDDA un
Eiropols par jauno psihoaktīvo vielu
sagatavo kopīgu ziņojumu.
Or. en

Pamatojums
Dalībvalstis var pieprasīt, lai EMCDDA sagatavo ziņojumu.

Grozījums Nr. 35
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja EMCDDA un Eiropols vai Komisija
uzskata, ka vairāku dalībvalstu sniegtā
informācija par jaunu psihoaktīvu vielu
rada bažas visā Savienībā, ņemot vērā
risku, ko šī jaunā psihoaktīvā viela varētu
radīt veselībai, sabiedrībai un drošībai,
EMCDDA un Eiropols par jauno
psihoaktīvo vielu sagatavo kopīgu
ziņojumu.

1. Ja EMCDDA un Eiropols vai Komisija
uzskata, ka trīs vai vairāku dalībvalstu
sniegtā informācija par jaunu psihoaktīvu
vielu rada bažas visā Savienībā, ņemot vērā
risku, ko šī jaunā psihoaktīvā viela varētu
radīt veselībai, sabiedrībai un drošībai,
EMCDDA un Eiropols par jauno
psihoaktīvo vielu sagatavo kopīgu
ziņojumu.
Or. en

Pamatojums
Vārds „vairāku” nav viennozīmīgs. Jāprecizē, ka ES būtu jārīkojas tikai tad, ja viela ir
identificēta trijās vai vairāk dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 36
Rebecca Taylor
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Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) jaunās psihoaktīvās vielas ķīmiskās un
fizikālās īpašības, to ražošanā vai
ekstrahēšanā izmantotās metodes un
ķīmiskos prekursorus, ja tādi zināmi, kā arī
informāciju par citām tādām jaunām
psihoaktīvām vielām ar līdzīgu ķīmisko
sastāvu, kas ir parādījušās;

b) jaunās psihoaktīvās vielas ķīmiskās un
fizikālās īpašības, to ražošanā vai
ekstrahēšanā izmantotās metodes un
ķīmiskos prekursorus, ja tādi zināmi, kā arī
informāciju par citām jebkādām tādām
jaunām psihoaktīvām vielām vai vielu
grupām ar līdzīgu ķīmisko sastāvu, kas ir
parādījušās;
Or. en

Grozījums Nr. 37
James Nicholson
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) informāciju par jaunās psihoaktīvās
vielas izmantošanu komerciāliem un
rūpniecības mērķiem, kā arī zinātniskās
pētniecības un attīstības nolūkos;

c) informāciju par jaunās psihoaktīvās
vielas izmantošanu komerciāliem un
rūpniecības mērķiem, kā arī zinātniskās
pētniecības un attīstības nolūkos, vai
jebkādu citu zināmu to izmantošanas
veidu;
Or. en

Grozījums Nr. 38
James Nicholson
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) informāciju par jaunās psihoaktīvās
vielas izmantošanu cilvēku un dzīvnieku
ārstēšanai, tostarp izmantojot to kā aktīvu
PE526.242v01-00
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d) informāciju par jaunās psihoaktīvās
vielas izmantošanu cilvēku un dzīvnieku
ārstēšanai, tostarp izmantojot to kā aktīvu
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vielu zālēs vai veterinārajās zālēs;

vielu zālēs, veterinārajās zālēs vai līdzīgā
produktā;
Or. en

Grozījums Nr. 39
James Nicholson
Regulas priekšlikums
6. pants – 6. punkts – 1. daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EMCDDA un Eiropols iesniedz Komisijai
kopīgo ziņojumu astoņu nedēļu laikā pēc
pieprasījuma sniegt papildu informāciju,
kas minēta 3. punktā.

EMCDDA un Eiropols iesniedz Komisijai
kopīgo ziņojumu astoņu nedēļu laikā pēc
pieprasījuma sniegt papildu informāciju,
kas minēta 3. un 4. punktā.
Or. en

Grozījums Nr. 40
James Nicholson
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) ziņojumi par nāves gadījumiem un
nopietnām veselības problēmām, ko
izraisījis jaunās psihoaktīvās vielas patēriņš
vairākās dalībvalstīs un kas saistītas ar šīs
vielas akūto toksicitāti;

a) ziņojumi par nāves gadījumiem un
nopietnām veselības problēmām, ko
izraisījis jaunās psihoaktīvās vielas patēriņš
vairākās dalībvalstīs un kas saistītas ar šīs
vielas toksicitāti;
Or. en

Pamatojums
Jaunās psihoaktīvās vielas var izraisīt nāves gadījumus un nopietnas veselības problēmas arī
tad, ja tām nepiemīt akūtā toksicitāte.
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Grozījums Nr. 41
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) jaunās psihoaktīvās vielas izplatība un
tās lietošanas paradumi iedzīvotājiem
kopumā un īpašām lietotāju grupām, jo
īpaši lietošanas biežums, daudzums un
lietošanas veids, tās pieejamība
patērētājiem un izplatīšanās potenciāls, kas
norāda, ka riska pakāpe ir ievērojama.

b) jaunās psihoaktīvās vielas izplatība un
tās lietošanas paradumi iedzīvotājiem
kopumā un īpašām lietotāju grupām, jo
īpaši lietošanas biežums, daudzums un
lietošanas veids, tās pieejamība
patērētājiem un izplatīšanās potenciāls, kas
norāda, ka riska pakāpe ir mērena vai
ievērojama.
Or. en

Grozījums Nr. 42
James Nicholson
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pienācīgi pamatotos nenovēršamas
steidzamības gadījumos, kas saistīti ar
strauju tādu letālu iznākumu skaita
pieaugumu vairākās dalībvalstīs, kurus
izraisījis attiecīgās jaunās psihoaktīvās
vielas patēriņš, Komisija nekavējoties
pieņem piemērojamus īstenošanas aktus
saskaņā ar 19. panta 3. punktā noteikto
procedūru.

svītrots

Or. en
Pamatojums
Dalībvalstīm būtu jādod iespēja iebilst pret tūlītēju jauno psihoaktīvo vielu aizliegumu, tādēļ
visos gadījumos būtu jāpiemēro 19. panta 2. punkts.
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Grozījums Nr. 43
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) kaitējumu veselībai, ko izraisa jaunās
psihoaktīvās vielas patēriņš, kas saistīts ar
vielas akūtu un hronisku toksicitāti,
pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību,
jo īpaši traumas, slimības un fiziskās un
psihiskās veselības pasliktināšanos;

a) kaitējumu veselībai, ko izraisa jaunās
psihoaktīvās vielas patēriņš, kas saistīts ar
vielas akūtu un hronisku toksicitāti,
pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību,
jo īpaši traumas, slimības, agresivitāti un
fiziskās un psihiskās veselības
pasliktināšanos;
Or. en

Grozījums Nr. 44
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) risku drošībai, proti, slimību
izplatīšanos, tostarp ar asinīm pārnēsājamu
vīrusu izplatīšanos, fiziskās un psihiskās
veselības pasliktināšanās ietekmi uz spēju
vadīt transportlīdzekli, jaunās psihoaktīvās
vielas ražošanas, pārvadāšanas un
iznīcināšanas un saistīto atkritumvielu
ietekmi uz vidi.

c) risku sabiedrības drošībai, proti, slimību
izplatīšanos, tostarp ar asinīm pārnēsājamu
vīrusu izplatīšanos, fiziskās un psihiskās
veselības pasliktināšanās ietekmi uz spēju
vadīt transportlīdzekli, jaunās psihoaktīvās
vielas ražošanas, pārvadāšanas un
iznīcināšanas un saistīto atkritumvielu
ietekmi uz vidi.
Or. en

Grozījums Nr. 45
Marusya Lyubcheva
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) kaitējums veselībai, ko izraisa jaunās
psihoaktīvās vielas patēriņš, kas saistīts ar
vielas akūtu un hronisku toksicitāti,
pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību,
ir ierobežots, jo tā var radīt nenozīmīgas
traumas un slimības, kā arī nelielus
fiziskus vai psihiskus traucējumus;

a) kaitējums veselībai, ko izraisa jaunās
psihoaktīvās vielas patēriņš, kas saistīts ar
vielas akūtu un hronisku toksicitāti,
pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību,
ir niecīgs vai tāda nav vispār, jo tā nevar
radīt traumas un slimības, izraisīt
agresivitāti, kā arī fiziskus vai psihiskus
traucējumus;
Or. en

Grozījums Nr. 46
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
11. pants – 1. daļa – c punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) risks drošībai ir ierobežots, jo īpaši
neliels ir risks, ka varētu izplatīties
slimības, tostarp ar asinīm pārnēsājami
vīrusi; risks, ka fiziskās un psihiskās
veselības pasliktināšanās varētu ietekmēt
spēju vadīt transportlīdzekli, ir niecīgs vai
tāda nav vispār; jaunās psihoaktīvās vielas
ražošanas, pārvadāšanas, iznīcināšanas un
saistīto atkritumvielu ietekme uz vidi ir
neliela.

c) risks sabiedrības drošībai ir ierobežots,
jo īpaši neliels ir risks, ka varētu izplatīties
slimības, tostarp ar asinīm pārnēsājami
vīrusi; risks, ka fiziskās un psihiskās
veselības pasliktināšanās varētu ietekmēt
spēju vadīt transportlīdzekli, ir niecīgs vai
tāda nav vispār; jaunās psihoaktīvās vielas
ražošanas, pārvadāšanas, iznīcināšanas un
saistīto atkritumvielu ietekme uz vidi ir
neliela.
Or. en

Grozījums Nr. 47
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) risks drošībai ir mērens, proti, slimību,
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c) risks sabiedrības drošībai ir mērens,
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tostarp ar asinīm pārnēsājamu vīrusu,
izplatīšanās ir sporādiska; fiziskās un
psihiskās veselības pasliktināšanās ietekme
uz spēju vadīt transportlīdzekli ir mērena,
bet jaunās psihoaktīvās vielas ražošana,
pārvadāšana, iznīcināšana un saistītās
atkritumvielas rada nelielu kaitējumu videi.

proti, slimību, tostarp ar asinīm
pārnēsājamu vīrusu, izplatīšanās ir
sporādiska; fiziskās un psihiskās veselības
pasliktināšanās ietekme uz spēju vadīt
transportlīdzekli ir mērena, bet jaunās
psihoaktīvās vielas ražošana, pārvadāšana,
iznīcināšana un saistītās atkritumvielas
rada nelielu kaitējumu videi.
Or. en

Grozījums Nr. 48
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) kaitējums veselībai, ko izraisa jaunās
psihoaktīvās vielas patēriņš, kas saistīts ar
tās akūtu un hronisku toksicitāti,
pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību,
ir dzīvībai bīstams, jo parasti ir saistīts ar
nāvi vai nāvējošu traumu, nopietnu
saslimšanu un smagiem fiziskiem vai
psihiskiem traucējumiem;

a) kaitējums veselībai, ko izraisa jaunās
psihoaktīvās vielas patēriņš, kas saistīts ar
tās akūtu un hronisku toksicitāti,
pārdozēšanas risku, spēju izraisīt atkarību,
ir nopietns un būtisks, jo parasti ir saistīts
ar nāvi vai nāvējošu traumu, nopietnu
saslimšanu un smagiem fiziskiem vai
psihiskiem traucējumiem;
Or. en

Pamatojums
Nopietna saslimšana un smagi fiziskie vai psihiskie traucējumi ne vienmēr ir dzīvībai bīstami,
bet vielas ar šādu ietekmi būtu jāuzskata par tādām, kas rada lielu risku.

Grozījums Nr. 49
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) risks drošībai ir nopietns, proti, izplatās
slimības, tostarp ar asinīm pārnēsājami
vīrusi, fiziskās un psihiskās veselības
pasliktināšanās ietekme uz spēju vadīt
transportlīdzekli ir ievērojama, bet jaunās
psihoaktīvās vielas ražošana, pārvadāšana,
iznīcināšana un saistītās atkritumvielas
rada kaitējumu videi.

c) risks sabiedrības drošībai ir nopietns,
proti, izplatās slimības, tostarp ar asinīm
pārnēsājami vīrusi, fiziskās un psihiskās
veselības pasliktināšanās ietekme uz spēju
vadīt transportlīdzekli ir ievērojama, bet
jaunās psihoaktīvās vielas ražošana,
pārvadāšana, iznīcināšana un saistītās
atkritumvielas rada kaitējumu videi.
Or. en

Grozījums Nr. 50
Jolanta Emilia Hibner
Regulas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
2.a Komisija nepieņem īstenošanas akta
projektu, kurā nav iekļauts 19. panta
1. punktā minētās komitejas atzinums.
Or. en

Grozījums Nr. 51
Nikos Chrysogelos
Regulas priekšlikums
13.a pants (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
13.a pants
Patērētāju informēšana
a) Komisija sabiedrībai, jo īpaši
jauniešiem, dara viegli pieejamu
zinātniski pamatotu informāciju par
risku, ko veselībai, sabiedrībai un drošībai
rada jaunās psihoaktīvās vielas, kas
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minētas 11. pantā, 12. panta 1. punktā un
13. panta 1. punktā.
b) Attiecībā uz jaunām psihoaktīvām
vielām ar nelielu risku, kas minētas
11. pantā, Komisija sabiedrībai, jo īpaši
jauniešiem, dara viegli pieejamu
informāciju par šo vielu lietošanas
ietekmi un drošu lietošanu, kā arī
kaitējuma mazināšanas pamatnostādnes.
c) Attiecībā uz jaunām psihoaktīvām
vielām, kas rada mērenu vai nopietnu
risku, kuras minētas 12. panta 1. punktā
un 13. panta 1. punktā, Komisija dara
sabiedrībai, jo īpaši jauniešiem, viegli
pieejamu informāciju par identificēšanu
un agrīno brīdināšanu, profilakses,
kaitējuma novēršanas un mazināšanas
pasākumiem.
d) Komisija sadarbojas ar valstu
kontaktpunktiem, kas ietilpst Eiropas
Informācijas tīklā par narkotikām un
narkomāniju (Reitox), un citām kaitējuma
mazināšanas un narkomānijas ārstēšanas
asociācijām, lai katram patērētājam
savlaicīgi sniegtu pareizu informāciju.
Or. en
Pamatojums
Šis pants ir nepieciešams, lai garantētu lietotāju veselību un patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr. 52
James Nicholson
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ir pieejama jauna informācija un
pierādījumi par jaunas psihoaktīvas vielas
radīto risku veselībai, sabiedrībai un
drošībai, kas jau ir noteikts saskaņā ar
AM\1014698LV.doc

Ja ir pieejama jauna informācija un
pierādījumi par jaunas psihoaktīvas vielas
radīto risku veselībai, sabiedrībai un
drošībai, kas jau ir noteikts saskaņā ar
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10. pantu, Komisija pieprasa EMCDDA
atjaunināt riska novērtējuma ziņojumu par
jauno psihoaktīvo vielu un atkārtoti
pārbaudīt jaunās psihoaktīvās vielas radītā
riska līmeni.

10. pantu, Komisija vai dalībvalstis
pieprasa EMCDDA atjaunināt riska
novērtējuma ziņojumu par jauno
psihoaktīvo vielu un atkārtoti pārbaudīt
jaunās psihoaktīvās vielas radītā riska
līmeni.
Or. en

Pamatojums
Arī dalībvalstīm būtu jāpiešķir tiesības pieprasīt atkārtotu riska līmeņa pārbaudi.

Grozījums Nr. 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Regulas priekšlikums
17. pants
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par
sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad ir
pārkāpti 9. panta 1. punktā, 12. panta
1. punktā un 13. panta 1. punktā minētie
lēmumi, un veic visus vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu.
Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas
un preventīvas. Dalībvalstis nekavējoties
informē Komisiju par noteikumiem par
sankcijām un jebkādiem turpmākiem
grozījumiem, kas ietekmē šādus
noteikumus.

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par
sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad ir
pārkāpti 9. panta 1. punktā, 12. panta
1. punktā un 13. panta 1. punktā minētie
lēmumi, kā arī gadījumos, kad jaunas
psihoaktīvas vielas un maisījumi tiek
izplatīti nelikumīgi, un veic visus
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to
īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir
efektīvas, samērīgas un preventīvas.
Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju
par noteikumiem par sankcijām un
jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas
ietekmē šādus noteikumus.
Or. lt

Grozījums Nr. 54
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
-20. pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
-20. pants
Valstu darbības joma
Ja ES līmenī nav īstenotas attiecīgas
darbības vai ja Komisija ir izlēmusi
nepieņemt nekādus ierobežojošus
pasākumus, pamatojoties uz EMCDDA
jauno psihoaktīvo vielu riska
novērtējumu, atsevišķas dalībvalstis drīkst
savā teritorijā saglabāt vai ieviest
ierobežojumus attiecībā uz jauno
psihoaktīvo vielu darīšanu pieejamu tirgū
patērētājiem, neskarot likumīgo nozares
tirdzniecību vai zāles vai veterinārzāles,
kam ir piešķirta tirdzniecības atļauja.
Dalībvalstis par šādiem ierobežojumiem
nekavējoties paziņo Komisijai, EMCDDA
un Eiropolam.
Or. en
Pamatojums

Tā kā noteiktu jauno psihoaktīvo vielu ietekme var būt raksturīga tikai atsevišķām vietām,
dalībvalstīm būtu jānodrošina iespēja savā teritorijā ieviest vielu aizliegumu, ja ES nav
īstenojusi attiecīgas darbības vai ir nolēmusi, ka viela Eiropas līmenī rada nelielu risku, un
tādēļ nav nepieciešama Savienības mēroga rīcība. Taču, ņemot vērā brīvas preču aprites un
iekšējā tirgus principus, ja Savienībā pastāv šādu vielu likumīga tirdzniecība, to nevajadzētu
ierobežot.

Grozījums Nr. 55
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
20. pants – 1. daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un dalībvalstis atbalsta
informācijas un zināšanu apguvi, apmaiņu
un izplatīšanu par jaunām psihoaktīvām
vielām. Tas tiek īstenots, veicinot

Komisija un dalībvalstis atbalsta
informācijas un zināšanu apguvi, apmaiņu
un izplatīšanu par jaunām psihoaktīvām
vielām. Tas tiek īstenots, veicinot
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sadarbību starp EMCDDA, citām
Savienības aģentūrām un zinātnes un
pētniecības centriem.

sadarbību starp EMCDDA, citām
Savienības aģentūrām un zinātnes un
pētniecības centriem un, kad vien
iespējams, regulāri sniedzot šīm iestādēm
aktuālo informāciju par šādā vielām.
Or. en
Pamatojums

Jaunu psihoaktīvu vielu īpašības var strauji mainīties, tādēļ Savienības aģentūrām un
zinātnes un pētniecības centriem, kad vien iespējams, ir jāsaņem aktuālā informācija, lai
varētu uzraudzīt jebkādus jaunus draudus sabiedrības veselībai.

Grozījums Nr. 56
Rebecca Taylor
Regulas priekšlikums
21. pants – 1. daļa
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katru gadu EMCDDA un Eiropols ziņo par
šīs regulas īstenošanu.

Katru gadu EMCDDA un Eiropols ziņo
Komisijai un dalībvalstīm par šīs regulas
īstenošanu, un šādi ziņojumi tiek publicēti
tīmekļa vietnē un publiskoti.
Or. en
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