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Amendement 14
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name titel V,

Or. en

Motivering

Titel V (De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht) is geschikter als rechtsgrondslag, vooral 
met het oog op de grote illegale handel in nieuwe psychoactieve stoffen.

Amendement 15
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren verschillende beperkende 
maatregelen met betrekking tot deze 
nieuwe psychoactieve stoffen in om de 
risico's die deze bij consumptie met zich 
brengen, aan te pakken. Omdat nieuwe 
psychoactieve stoffen vaak worden 
gebruikt bij de productie van diverse 
goederen of andere stoffen die worden 
gebruikt voor de vervaardiging van 
goederen, zoals medicijnen, industriële 
oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, 
goederen in de hightech industrie, kan het 
beperken van de toegang daartoe voor dit 
gebruik aanzienlijke gevolgen hebben voor 
marktdeelnemers en mogelijk hun 
bedrijfsactiviteiten op de interne markt 

(3) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voeren verschillende beperkende 
maatregelen met betrekking tot deze 
nieuwe psychoactieve stoffen in om de 
risico's die deze bij consumptie met zich 
brengen, aan te pakken. Omdat nieuwe 
psychoactieve stoffen vaak worden 
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek 
en wetenschappelijke ontwikkeling en bij 
de productie van diverse goederen of 
andere stoffen die worden gebruikt voor de 
vervaardiging van goederen, zoals 
medicijnen, industriële oplosmiddelen, 
schoonmaakmiddelen, goederen in de 
hightech industrie, kan het beperken van de 
toegang daartoe voor dit gebruik 
aanzienlijke gevolgen hebben voor 
marktdeelnemers en mogelijk hun 
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ontwrichten. bedrijfsactiviteiten op de interne markt 
ontwrichten en kan het duurzaam 
wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeling eveneens belemmeren.

Or. en

Amendement 16
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het groeiend aantal nieuwe 
psychoactieve stoffen dat op de interne 
markt wordt aangeboden, hun toenemende 
diversiteit, de snelheid waarmee zij op de 
markt verschijnen, de verschillende risico's 
die zijn kunnen hebben in geval van 
menselijke consumptie en het groeiend 
aantal dat deze stoffen consumeert, stellen 
de capaciteit van overheidsinstanties op de 
proef om een doeltreffend antwoord te 
geven ter bescherming van de 
volksgezondheid en openbare veiligheid 
zonder de werking van de interne markt te 
belemmeren.

(4) Het groeiend aantal nieuwe 
psychoactieve stoffen dat op de interne 
markt wordt aangeboden, hun toenemende 
diversiteit, de snelheid waarmee zij op de 
markt verschijnen, de verschillende risico's 
die zij kunnen hebben in geval van 
menselijke consumptie, het groeiend aantal 
dat deze stoffen consumeert en het gebrek 
aan algemene kennis en bewustzijn bij de 
bevolking over de risico's verbonden aan 
het gebruik van deze stoffen, stellen de 
capaciteit van overheidsinstanties op de 
proef om een doeltreffend antwoord te 
geven ter bescherming van de 
volksgezondheid en openbare veiligheid 
zonder de werking van de interne markt te 
belemmeren.

Or. en

Amendement 17
Jacek Olgierd Kurski

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De beperkende maatregelen verschillen (5) De beperkende maatregelen verschillen 
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aanzienlijk per lidstaat waardoor 
marktdeelnemers die deze stoffen bij de 
productie van diverse goederen gebruiken, 
in geval van een en dezelfde psychoactieve 
stof aan verschillende voorwaarden moeten 
voldoen, zoals een voorafgaande 
kennisgeving van uitvoer, 
uitvoervergunning of een in- of 
uitvoercertificaat. Daardoor belemmeren 
de verschillen tussen wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen de werking van de interne markt 
doordat zij handelsbelemmeringen, 
versnippering van de markt en een gebrek 
aan juridische duidelijkheid en gelijke 
concurrentievoorwaarden voor 
marktdeelnemers veroorzaken, waardoor 
het voor ondernemers moeilijk wordt om 
binnen de interne markt te opereren.

aanzienlijk per lidstaat waardoor 
marktdeelnemers die deze stoffen bij de 
productie van diverse goederen gebruiken, 
in geval van een en dezelfde psychoactieve 
stof aan verschillende voorwaarden moeten 
voldoen, zoals een voorafgaande 
kennisgeving van uitvoer, 
uitvoervergunning of een in- of 
uitvoercertificaat. Daardoor belemmeren 
de verschillen tussen wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen de werking van de interne markt 
doordat zij handelsbelemmeringen, 
versnippering van de markt en een gebrek 
aan juridische duidelijkheid en gelijke 
concurrentievoorwaarden voor 
marktdeelnemers veroorzaken, waardoor 
het voor ondernemers moeilijk wordt om 
binnen de interne markt te opereren, en het 
gelijkheidsbeginsel schenden.

Or. pl

Amendement 18
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De verschillen tussen de diverse 
beperkende maatregelen die op nieuwe 
psychoactieve stoffen worden toegepast, 
kunnen ook leiden tot de verplaatsing van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
tussen de lidstaten, waardoor pogingen 
om hun beschikbaarheid te beperken, 
worden belemmerd en de 
consumentenbescherming in de Unie 
wordt ondermijnd.

(7) De verschillen in de bepalingen die de 
beperking van de handel in psychoactieve 
stoffen regelen, vergroten enorm het 
risico dat illegale smokkelkanalen voor 
deze stoffen ontstaan en leiden tot het 
omzeilen van de wettelijke bepalingen 
voor het verkrijgen van de vereiste 
vergunningen.

Or. pl
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Amendement 19
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De verschillen tussen de diverse 
beperkende maatregelen die op nieuwe 
psychoactieve stoffen worden toegepast, 
kunnen ook leiden tot de verplaatsing van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
tussen de lidstaten, waardoor pogingen om 
hun beschikbaarheid te beperken, worden 
belemmerd en de 
consumentenbescherming in de Unie wordt
ondermijnd.

(7) De verschillen tussen de diverse 
beperkende maatregelen die op nieuwe 
psychoactieve stoffen worden toegepast, 
kunnen ook leiden tot de verplaatsing van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
tussen de lidstaten, waardoor pogingen om 
hun beschikbaarheid te beperken, worden 
belemmerd en de 
consumentenbescherming in de Unie en de 
inspanningen om criminele activiteiten en 
activiteiten van de georganiseerde 
misdaad in verband met de distributie 
ervan worden ondermijnd.

Or. en

Amendement 20
Jacek Olgierd Kurski

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De verschillen tussen de diverse 
beperkende maatregelen die op nieuwe 
psychoactieve stoffen worden toegepast, 
kunnen ook leiden tot de verplaatsing van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
tussen de lidstaten, waardoor pogingen om 
hun beschikbaarheid te beperken, worden 
belemmerd en de 
consumentenbescherming in de Unie wordt 
ondermijnd.

(7) De verschillen tussen de diverse 
beperkende maatregelen die op nieuwe 
psychoactieve stoffen worden toegepast, 
kunnen ook leiden tot de verplaatsing van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
tussen de lidstaten, waardoor pogingen om 
hun beschikbaarheid te beperken, worden 
belemmerd en de 
consumentenbescherming in de Unie wordt 
ondermijnd. De verschillen in de 
bepalingen die de beperking van de 
handel in psychoactieve stoffen regelen, 
vergroten enorm het risico dat illegale 
smokkelkanalen voor deze stoffen 
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ontstaan en leiden tot het omzeilen van de 
wettelijke bepalingen voor het verkrijgen 
van de vereiste vergunningen.

Or. pl

Amendement 21
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Dergelijke verschillen zullen naar 
verwachting toenemen omdat lidstaten 
uiteenlopende benaderingen voor de 
aanpak van nieuwe psychoactieve stoffen 
blijven hanteren. De 
handelsbelemmeringen en 
marktfragmentatie en het gebrek aan 
juridische duidelijkheid en gelijke 
concurrentievoorwaarden zullen daarom 
naar verwachting toenemen en de werking 
van de interne markt verder belemmeren.

(8) Dergelijke verschillen zullen naar 
verwachting toenemen omdat lidstaten 
uiteenlopende benaderingen voor de 
aanpak van nieuwe psychoactieve stoffen 
blijven hanteren. De 
handelsbelemmeringen en 
marktfragmentatie en het gebrek aan 
juridische duidelijkheid en gelijke 
concurrentievoorwaarden zullen daarom 
naar verwachting toenemen en de werking 
van de interne markt en de bescherming 
van de volksgezondheid en veiligheid
verder belemmeren.

Or. en

Amendement 22
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ten aanzien van nieuwe 
psychoactieve stoffen en mengsels moet er 
in de Unie vrij verkeer zijn wanneer deze 
zijn bestemd voor commercieel en 
industrieel gebruik of voor 
wetenschappelijk onderzoek en 

Schrappen
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wetenschappelijke ontwikkeling. In deze 
verordening moeten regels worden 
vastgesteld voor het invoeren van 
beperkingen voor dit vrij verkeer.

Or. pl

Amendement 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ten aanzien van nieuwe 
psychoactieve stoffen en mengsels moet er 
in de Unie vrij verkeer zijn wanneer deze 
zijn bestemd voor commercieel en 
industrieel gebruik of voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling. In deze 
verordening moeten regels worden 
vastgesteld voor het invoeren van 
beperkingen voor dit vrij verkeer.

(10) Ten aanzien van nieuwe 
psychoactieve stoffen en mengsels moet er 
in de Unie vrij verkeer zijn wanneer deze 
zijn bestemd voor commercieel en 
industrieel gebruik of voor 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling. In deze 
verordening moeten regels worden 
vastgesteld voor het invoeren van 
beperkingen voor dit vrij verkeer.
Daarnaast moet echter de illegale 
distributie van deze stoffen en mengsels 
worden voorkomen.

Or. lt

Amendement 24
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Elke maatregel van de Unie inzake 
nieuwe psychoactieve stoffen moet op 
wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd en 
aan een specifieke procedure onderworpen 
zijn. Op basis van de door de lidstaten ter 

(13) Elke maatregel van de Unie inzake 
nieuwe psychoactieve stoffen moet op 
wetenschappelijk bewijs en op de 
uitgebreide ervaring van de lidstaten op 
dit vlak zijn gebaseerd en aan een 
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kennis gebrachte informatie moet een 
verslag worden opgesteld over nieuwe 
psychoactieve stoffen die in de Unie 
bezorgdheid veroorzaken. In dit verslag 
moet worden aangegeven of het nodig is 
een risicobeoordeling uit te voeren. Na de 
risicobeoordeling moet de Commissie 
bepalen of voor de nieuwe psychoactieve
stoffen beperkende maatregelen moeten 
gelden. Wanneer er directe risico's voor de
volksgezondheid zijn, moet de Commissie 
vóór de afsluiting van de risicobeoordeling 
deze stoffen aan een tijdelijke 
consumentmarktbeperking onderwerpen.
Wanneer er nieuwe informatie is over een 
nieuwe psychoactieve stof, moet de 
Commissie het risiconiveau van die stof 
opnieuw beoordelen. Verslagen inzake 
nieuwe psychoactieve stoffen moeten 
publiek toegankelijk zijn.

specifieke procedure onderworpen zijn. Op 
basis van de door de lidstaten ter kennis 
gebrachte informatie moet een verslag 
worden opgesteld over nieuwe 
psychoactieve stoffen die in de Unie 
bezorgdheid veroorzaken. In dit verslag 
moet verplicht een beoordeling van de 
risico's die de beschreven psychoactieve 
stoffen met zich meebrengen, worden 
aangegeven  Na de risicobeoordeling moet 
de Commissie bepalen welke beperkende 
maatregelen voor de stoffen in kwestie
moeten gelden. Wanneer er directe risico's 
voor de volksgezondheid zijn, moet de 
Commissie vóór de afsluiting van de 
risicobeoordeling deze stoffen aan een 
tijdelijke consumentmarktbeperking 
onderwerpen. Wanneer er nieuwe 
informatie is over een nieuwe 
psychoactieve stof, moet de Commissie het 
risiconiveau van die stof opnieuw 
beoordelen door de procedure over 
marktbeperkingen opnieuw toe te passen.
Verslagen inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen moeten publiek toegankelijk zijn.

Or. pl

Amendement 25
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Rekening houdend met 
internationale ontwikkelingen omtrent de 
hervorming van drugsbeleid en de 
controle van illegale stoffen, is een 
objectieve effectbeoordeling op basis van 
wetenschappelijk bewijs vereist om de 
doeltreffendheid van verschillende 
controle- en wetgevingsopties, met 
inbegrip van het huidige 
beperkingsbeleid, te beoordelen, teneinde 
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de volksgezondheid, 
consumentenveiligheid en mensenrechten 
van afzonderlijke gebruikers te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 26
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bepaalde nieuwe psychoactieve 
stoffen brengen directe risico's voor de 
volksgezondheid met zich zodat snel 
optreden is vereist. Daarom moet de 
beschikbaarheid ervan tijdelijk worden 
beperkt voor de duur van de
risicobeoordeling.

(17) Bepaalde nieuwe psychoactieve 
stoffen brengen directe risico's voor de 
volksgezondheid met zich zodat snel 
optreden is vereist. Daarom moet de 
beschikbaarheid ervan worden beperkt 
voor een voldoende tijdsspanne voor de 
risicobeoordeling.

Or. en

Amendement 27
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Er mogen geen beperkende 
maatregelen op het niveau van de Unie 
worden ingevoerd voor nieuwe 
psychoactieve stoffen die lage 
gezondheids-, sociale of veiligheidsrisico's 
met zich brengen.

Schrappen

Or. pl
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Amendement 28
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het mechanisme voor de snelle 
uitwisseling van informatie over nieuwe 
psychoactieve stoffen is een nuttig kanaal 
gebleken voor het delen van informatie 
over nieuwe psychoactieve stoffen, en over 
nieuwe tendensen in het gebruik van 
gereglementeerde psychoactieve stoffen en 
daarmee verband houdende 
waarschuwingen inzake de 
volksgezondheid. Dat mechanisme moet 
verder worden versterkt zodat 
doeltreffender kan worden gereageerd op 
de snelle opkomst en verspreiding van 
nieuwe psychoactieve stoffen binnen de 
Unie.

(24) Het mechanisme voor de snelle 
uitwisseling van informatie over nieuwe 
psychoactieve stoffen is een nuttig kanaal 
gebleken voor het delen van informatie 
over nieuwe psychoactieve stoffen, en over 
nieuwe tendensen in het gebruik van 
gereglementeerde psychoactieve stoffen en 
daarmee verband houdende 
waarschuwingen inzake de 
volksgezondheid. Dat mechanisme moet 
verder worden versterkt zodat 
doeltreffender kan worden gereageerd op 
de snelle opkomst en verspreiding van 
nieuwe psychoactieve stoffen binnen de 
Unie en het bewustzijn bij de bevolking 
kan worden verhoogd over de risico's 
verbonden aan elk ander gebruik van deze 
stoffen dan commercieel, industrieel of 
wetenschappelijk gebruik.

Or. en

Amendement 29
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Maatregelen op het gebied van 
preventie, behandeling en schadebeperking 
zijn van belang voor het aanpakken van het 
groeiend gebruik van nieuwe 
psychoactieve stoffen en hun potentiële 
risico's. Het internet, dat een van de 
voornaamste distributiekanalen is voor de 
verkoop van nieuwe psychoactieve stoffen, 

(29) Maatregelen op het gebied van 
preventie, behandeling en schadebeperking 
zijn van belang voor het aanpakken van het 
groeiend gebruik van nieuwe 
psychoactieve stoffen en hun potentiële 
risico's. Het internet, dat een van de 
voornaamste distributiekanalen is voor de 
verkoop van en advertenties voor nieuwe 
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moet worden gebruikt voor de 
informatievoorziening inzake de 
gezondheids-, sociale of veiligheidsrisico's 
van deze stoffen.

psychoactieve stoffen, moet worden 
gebruikt voor de informatievoorziening 
inzake de gezondheids-, sociale of 
veiligheidsrisico's van deze stoffen en voor 
de preventie van misbruik.

Or. en

Amendement 30
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten eveneens educatieve en 
bewustmakingsactiviteiten, -initiatieven 
en -campagnes bevorderen die gericht zijn 
op gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's van het misbruik van 
nieuwe psychoactieve stoffen. 

Or. en

Amendement 31
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De Commissie dient onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast 
te stellen wanneer dat, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen waarbij sprake is 
van een snelle stijging in meerdere 
lidstaten van het aantal geregistreerde 
sterfgevallen in verband met het gebruik 
van de betrokken nieuwe psychoactieve 
stof, om dwingende urgente redenen 
noodzakelijk is.

(32) De Commissie dient onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast 
te stellen wanneer dat, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen waarbij sprake is 
van een snelle stijging in meerdere 
lidstaten van het aantal geregistreerde 
sterfgevallen of ernstige schade aan de 
gezondheid in verband met het gebruik van 
de betrokken nieuwe psychoactieve stof, 
om dwingende urgente redenen 
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noodzakelijk is.

Or. pl

Amendement 32
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De Commissie dient onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast 
te stellen wanneer dat, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen waarbij sprake is 
van een snelle stijging in meerdere 
lidstaten van het aantal geregistreerde 
sterfgevallen in verband met het gebruik 
van de betrokken nieuwe psychoactieve 
stof, om dwingende urgente redenen 
noodzakelijk is.

(32) De Commissie dient onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen vast 
te stellen wanneer dat, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen waarbij sprake is 
van een snelle stijging in meerdere 
lidstaten van het aantal geregistreerde 
sterfgevallen en ernstige gevolgen voor de 
gezondheid in verband met het gebruik van 
de betrokken nieuwe psychoactieve stof, 
om dwingende urgente redenen 
noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van nieuwe psychoactieve 
stoffen en mengsels moet er in de Unie vrij 
verkeer zijn ten behoeve van commercieel 
en industrieel gebruik alsook 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling.

Ten aanzien van nieuwe psychoactieve 
stoffen en mengsels moet er in de Unie vrij 
verkeer zijn alleen ten behoeve van 
commercieel en industrieel gebruik alsook 
wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke ontwikkeling.

Or. lt
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Amendement 34
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het EWDD en Europol of de 
Commissie van mening zijn dat de 
informatie die voor een door verschillende 
lidstaten aangemelde nieuwe psychoactieve 
stof in de Unie aanleiding tot bezorgdheid 
geeft vanwege de gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's die deze met zich kan 
brengen, stellen het EWDD en Europol een 
gezamenlijk verslag op over de nieuwe 
psychoactieve stof.

1. Wanneer het EWDD en Europol, de 
lidstaten of de Commissie van mening zijn 
dat de informatie die voor een door 
verschillende lidstaten aangemelde nieuwe 
psychoactieve stof in de Unie aanleiding 
tot bezorgdheid geeft vanwege de 
gezondheids-, sociale en veiligheidsrisico's 
die deze met zich kan brengen, stellen het 
EWDD en Europol een gezamenlijk 
verslag op over de nieuwe psychoactieve 
stof.

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen het EWDD vragen een verslag op te stellen.

Amendement 35
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer het EWDD en Europol of de 
Commissie van mening zijn dat de 
informatie die voor een door verschillende
lidstaten aangemelde nieuwe psychoactieve 
stof in de Unie aanleiding tot bezorgdheid 
geeft vanwege de gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's die deze met zich kan 
brengen, stellen het EWDD en Europol een 
gezamenlijk verslag op over de nieuwe 
psychoactieve stof.

1. Wanneer het EWDD en Europol of de 
Commissie van mening zijn dat de 
informatie die voor een door drie of meer
lidstaten aangemelde nieuwe psychoactieve 
stof in de Unie aanleiding tot bezorgdheid 
geeft vanwege de gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's die deze met zich kan 
brengen, stellen het EWDD en Europol een 
gezamenlijk verslag op over de nieuwe 
psychoactieve stof.
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Or. en

Motivering

Het woord "verschillende" is onduidelijk. Omwille van de duidelijkheid moet de EU enkel 
optreden als een stof door drie of meer lidstaten werd aangemeld.

Amendement 36
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de chemische en fysische identiteit van 
de nieuwe psychoactieve stof, de methoden 
en, indien bekend, de chemische 
precursoren die voor de vervaardiging of 
de extractie van de stof worden gebruikt en 
andere nieuwe stoffen met een soortgelijke 
chemische structuur die aan het licht zijn 
gekomen;

(b) de chemische en fysische identiteit van 
de nieuwe psychoactieve stof, de methoden 
en, indien bekend, de chemische 
precursoren die voor de vervaardiging of 
de extractie van de stof worden gebruikt en 
elke andere nieuwe psychoactieve stof of 
groep van stoffen met een soortgelijke 
chemische structuur die aan het licht zijn 
gekomen;

Or. en

Amendement 37
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het commerciële en industriële gebruik 
van de nieuwe psychoactieve stof, alsmede 
het gebruik daarvan voor wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling;

(c) het commerciële en industriële gebruik 
van de nieuwe psychoactieve stof, alsmede 
het gebruik daarvan voor wetenschappelijk 
onderzoek en wetenschappelijke 
ontwikkeling of elk ander bekend gebruik;

Or. en
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Amendement 38
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het gebruik van de nieuwe 
psychoactieve stof als geneesmiddel voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik, 
met inbegrip van het gebruik als een actief 
bestanddeel van een geneesmiddel of een 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik;

(d) het gebruik van de nieuwe 
psychoactieve stof als geneesmiddel voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik, 
met inbegrip van het gebruik als een actief 
bestanddeel van een geneesmiddel of een 
geneesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik of een soortgelijk product;

Or. en

Amendement 39
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EWDD en Europol dienen het 
gezamenlijk verslag binnen acht weken na 
het in lid 3 genoemde verzoek om 
aanvullende informatie bij de Commissie 
in.

Het EWDD en Europol dienen het 
gezamenlijk verslag binnen acht weken na 
het in leden 3 en 4 genoemde verzoek om 
aanvullende informatie bij de Commissie 
in.

Or. en

Amendement 40
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geregistreerde sterfgevallen en ernstige 
gevolgen voor de gezondheid in verband 

(a) geregistreerde sterfgevallen en ernstige 
gevolgen voor de gezondheid in verband 
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met de consumptie van de betrokken 
nieuwe psychoactieve stof in verschillende 
lidstaten vanwege de ernstige acute
toxiciteit van de nieuwe psychoactieve 
stof;

met de consumptie van de betrokken 
nieuwe psychoactieve stof in verschillende 
lidstaten vanwege de toxiciteit van de 
nieuwe psychoactieve stof;

Or. en

Motivering

De nieuwe psychoactieve stoffen kunnen sterfgevallen en ernstige gevolgen voor de 
gezondheid veroorzaken zonder ernstige acute toxiciteit te hebben.

Amendement 41
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de mate van verspreiding en de 
gebruikspatronen van de nieuwe 
psychoactieve stof bij het grote publiek en 
bij specifieke groepen, met name de 
frequentie, de hoeveelheden en de 
gebruikswijze, de beschikbaarheid ervan 
voor consumenten en het potentieel voor 
verspreiding, op grond waarvan het risico 
aanzienlijk blijkt te zijn.

(b) de mate van verspreiding en de 
gebruikspatronen van de nieuwe 
psychoactieve stof bij het grote publiek en 
bij specifieke groepen, met name de 
frequentie, de hoeveelheden en de 
gebruikswijze, de beschikbaarheid ervan 
voor consumenten en het potentieel voor 
verspreiding, op grond waarvan het risico 
matig of aanzienlijk blijkt te zijn.

Or. en

Amendement 42
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op naar behoren gemotiveerde dringende 
gronden inzake de snelle stijging van het 

Schrappen
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aantal geregistreerde sterfgevallen in 
verschillende lidstaten in verband met de 
consumptie van de betrokken nieuwe 
psychoactieve stof stelt de Commissie 
onverwijld de passende 
uitvoeringshandelingen vast in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 19, lid 3.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten bezwaar kunnen maken tegen het onmiddellijk terugtrekken van nieuwe 
psychoactieve stoffen, daarom moet de procedure van artikel 19, lid 2, voor alle gevallen 
worden gebruikt.

Amendement 43
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gezondheidsschade die door de 
consumptie van de nieuwe psychoactieve 
stof wordt veroorzaakt in verband met de 
acute en chronische toxiciteit ervan, de 
kans op misbruik van de stof en de mate 
waarin daardoor gewenning kan worden 
veroorzaakt, met name verwondingen, 
ziekten en fysieke of geestelijke gebreken;

(a) de gezondheidsschade die door de 
consumptie van de nieuwe psychoactieve 
stof wordt veroorzaakt in verband met de 
acute en chronische toxiciteit ervan, de 
kans op misbruik van de stof en de mate 
waarin daardoor gewenning kan worden 
veroorzaakt, met name verwondingen, 
ziekten, agressie en fysieke of geestelijke 
gebreken;

Or. en

Amendement 44
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veiligheidsrisico's, met name de 
verspreiding van ziekten, waaronder de 
overdracht van virussen via het bloed, de 
gevolgen van fysieke en geestelijke schade 
voor de rijvaardigheid, de gevolgen van de 
vervaardiging, het vervoer en de 
verwijdering van de nieuwe psychoactieve 
stof en daarmee verband houdende 
afvalmaterialen voor het milieu.

(c) de risico's voor de openbare veiligheid, 
met name de verspreiding van ziekten, 
waaronder de overdracht van virussen via 
het bloed, de gevolgen van fysieke en 
geestelijke schade voor de rijvaardigheid, 
de gevolgen van de vervaardiging, het 
vervoer en de verwijdering van de nieuwe 
psychoactieve stof en daarmee verband 
houdende afvalmaterialen voor het milieu.

Or. en

Amendement 45
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gezondheidsschade die door de 
consumptie van de nieuwe psychoactieve 
stof wordt veroorzaakt in verband met de 
acute en chronische toxiciteit ervan, de 
kans op misbruik van de stof en de mate 
waarin daardoor gewenning kan worden 
veroorzaakt, beperkt zijn omdat de stof 
onbeduidende verwondingen en ziekten en
onbeduidende fysieke of geestelijke 
gebreken tot gevolg heeft;

(a) de gezondheidsschade die door de 
consumptie van de nieuwe psychoactieve 
stof wordt veroorzaakt in verband met de 
acute en chronische toxiciteit ervan, de 
kans op misbruik van de stof en de mate 
waarin daardoor gewenning kan worden 
veroorzaakt, onbestaand of 
verwaarloosbaar zijn omdat de stof geen
verwondingen noch ziekten, agressie noch
fysieke of geestelijke gebreken tot gevolg 
heeft;

Or. en

Amendement 46
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veiligheidsrisico's beperkt zijn, met 
name wanneer het risico van de 
verspreiding van ziekten, waaronder de 
overdracht van virussen via het bloed laag 
is, fysieke en geestelijke gebreken geen of 
slechts geringe gevolgen voor de 
rijvaardigheid hebben, en de vervaardiging, 
het vervoer en de verwijdering van de 
nieuwe psychoactieve stof en daarmee 
verband houdende afvalmaterialen geen of 
slechts geringe gevolgen voor het milieu 
hebben.

(c) de risico's voor de openbare veiligheid
beperkt zijn, met name wanneer het risico 
van de verspreiding van ziekten, waaronder 
de overdracht van virussen via het bloed 
laag is, fysieke en geestelijke gebreken 
geen of slechts geringe gevolgen voor de 
rijvaardigheid hebben, en de vervaardiging, 
het vervoer en de verwijdering van de 
nieuwe psychoactieve stof en daarmee 
verband houdende afvalmaterialen geen of 
slechts geringe gevolgen voor het milieu 
hebben.

Or. en

Amendement 47
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veiligheidsrisico's gematigd zijn, 
met name de sporadische verspreiding van 
ziekten, waaronder de overdracht van 
virussen via het bloed, fysieke en 
geestelijke gebreken slechts gematigde 
gevolgen voor de rijvaardigheid hebben en 
de vervaardiging, het vervoer en de 
verwijdering van de nieuwe psychoactieve 
stof en daarmee verband houdende 
afvalmaterialen milieuhinder tot gevolg 
hebben.

(c) de risico's voor de openbare veiligheid
gematigd zijn, met name de sporadische 
verspreiding van ziekten, waaronder de 
overdracht van virussen via het bloed, 
fysieke en geestelijke gebreken slechts 
gematigde gevolgen voor de rijvaardigheid 
hebben en de vervaardiging, het vervoer en 
de verwijdering van de nieuwe 
psychoactieve stof en daarmee verband 
houdende afvalmaterialen milieuhinder tot 
gevolg hebben.

Or. en

Amendement 48
Rebecca Taylor
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de gezondheidsschade die door de 
consumptie van de nieuwe psychoactieve 
stof wordt veroorzaakt in verband met de 
acute en chronische toxiciteit ervan, de 
kans op misbruik van de stof en de mate 
waarin daardoor gewenning kan worden 
veroorzaakt, levensbedreigend zijn omdat 
de stof in het algemeen de dood of 
dodelijke verwondingen, ernstige ziekten 
en ernstige fysieke of geestelijke gebreken 
tot gevolg heeft;

(a) de gezondheidsschade die door de 
consumptie van de nieuwe psychoactieve 
stof wordt veroorzaakt in verband met de 
acute en chronische toxiciteit ervan, de 
kans op misbruik van de stof en de mate 
waarin daardoor gewenning kan worden 
veroorzaakt, ernstig en aanzienlijk zijn 
omdat de stof in het algemeen de dood of 
dodelijke verwondingen, ernstige ziekten 
en ernstige fysieke of geestelijke gebreken 
tot gevolg heeft;

Or. en

Motivering

Ernstige ziekten en ernstige fysieke of geestelijke gebreken zijn niet noodzakelijk 
levensbedreigend, maar stoffen die dergelijke gevolgen veroorzaken, moeten als een ernstig 
risico worden beschouwd.

Amendement 49
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de veiligheidsrisico's ernstig zijn, met 
name de aanmerkelijke verspreiding van 
ziekten, waaronder de overdracht van 
virussen via het bloed, fysieke en 
geestelijke gebreken ernstige gevolgen 
voor de rijvaardigheid hebben en de 
vervaardiging, het vervoer en de 
verwijdering van de nieuwe psychoactieve 
stof en daarmee verband houdende 
afvalmaterialen het milieu schade 
toebrengen.

(c) de risico's voor de openbare veiligheid
ernstig zijn, met name de aanmerkelijke 
verspreiding van ziekten, waaronder de 
overdracht van virussen via het bloed, 
fysieke en geestelijke gebreken ernstige 
gevolgen voor de rijvaardigheid hebben en 
de vervaardiging, het vervoer en de 
verwijdering van de nieuwe psychoactieve 
stof en daarmee verband houdende 
afvalmaterialen het milieu schade 
toebrengen.
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Or. en

Amendement 50
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien door het in artikel 19, lid 1, 
bedoelde comité geen advies wordt 
uitgebracht, stelt de Commissie de 
ontwerpuitvoeringshandeling niet vast.

Or. en

Amendement 51
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis

Informatie aan afzonderlijke gebruikers

(a) De Commissie stelt wetenschappelijk 
onderbouwde informatie over de 
gezondheids-, sociale of veiligheidsrisico's 
van de nieuwe psychoactieve stoffen direct 
ter beschikking van het publiek, in het 
bijzonder jongeren, zoals vermeld in 
artikelen 11, 12, lid 1, en 13, lid 1.

(b) Met betrekking tot nieuwe 
psychoactieve stoffen met lage risico's 
stelt de Commissie ook informatie over 
effecten van het gebruik, veilig gebruik en 
richtsnoeren inzake schadebeperking 
algemeen ter beschikking van het publiek, 
in het bijzonder jongeren.

(c) Met betrekking tot nieuwe 
psychoactieve stoffen met gematigde of 
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ernstige risico's, zoals vermeld in 
artikelen 12, lid 1, en 13, lid 1, stelt de 
Commissie ook informatie over de 
identificatie en vroegtijdige 
waarschuwing, preventie, behandeling en 
maatregelen ter beperking van de schade 
algemeen ter beschikking van het publiek, 
in het bijzonder jongeren.

(d) De Commissie werkt samen met de 
nationale contactpunten binnen het 
Europees Netwerk voor informatie over 
drugs en drugsverslaving ("Reitox") en 
andere verenigingen voor de beperking 
van schade en de behandeling van 
verslavingen om tijdig correcte informatie 
te verstrekken aan afzonderlijke 
gebruikers.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om de volksgezondheid van gebruikers en de veiligheid van consumenten te 
garanderen.

Amendement 52
James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer nieuwe informatie en bewijs 
beschikbaar zijn over de risico's van een 
nieuwe psychoactieve stof waarvan de 
gezondheids-, de sociale en de 
veiligheidsrisico's al zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 10, verzoekt de 
Commissie het EWDD het over de nieuwe 
psychoactieve stof opgestelde 
risicobeoordelingsverslag bij te werken en 
onderzoekt zij het risico van de nieuwe 
psychoactieve stof opnieuw.

Wanneer nieuwe informatie en bewijs 
beschikbaar zijn over de risico's van een 
nieuwe psychoactieve stof waarvan de 
gezondheids-, de sociale en de 
veiligheidsrisico's al zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 10, verzoeken de 
Commissie of de lidstaten het EWDD het 
over de nieuwe psychoactieve stof 
opgestelde risicobeoordelingsverslag bij te 
werken en onderzoekt zij het risico van de 
nieuwe psychoactieve stof opnieuw.
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ook het recht hebben om een herbeoordeling van het risiconiveau te 
vragen.

Amendement 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de in artikel 9, lid 1, artikel 
12, lid 1, en artikel 13, lid 1, bedoelde 
besluiten en nemen alle maatregelen die 
nodig zijn om te waarborgen dat deze 
worden uitgevoerd. De vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld van deze 
sanctieregels en alle latere wijzigingen van 
die bepalingen in kennis.

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de in artikel 9, lid 1, artikel 
12, lid 1, en artikel 13, lid 1, bedoelde 
besluiten en op de illegale distributie van 
nieuwe psychoactieve stoffen of mengsels
en nemen alle maatregelen die nodig zijn 
om te waarborgen dat deze worden 
uitgevoerd. De vastgestelde sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld van deze 
sanctieregels en alle latere wijzigingen van 
die bepalingen in kennis.

Or. lt

Amendement 54
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel -20 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -20

Nationale werkingssfeer

Wanneer de EU niet heeft opgetreden of 
de Commissie op basis van de 
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risicobeoordeling van het EWDD van een 
nieuwe psychoactieve stof heeft besloten 
geen beperkende maatregelen in te voeren 
kunnen de afzonderlijke lidstaten op hun 
grondgebied beperkingen op het op de 
markt aanbieden van de nieuwe 
psychoactieve stof aan consumenten 
behouden of invoeren, zonder afbreuk te 
doen aan de legitieme handel in de 
industrie of aan geneesmiddelen of 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik waarvoor een vergunning voor 
het in de handel brengen is verleend.

De lidstaten garanderen dat deze 
beperkingen onverwijld aan de 
Commissie, het EWDD en Europol 
worden gemeld.

Or. en

Motivering

Aangezien de effecten van bepaalde nieuwe psychoactieve stoffen enorm lokaal kunnen zijn, 
moeten de lidstaten op hun eigen grondgebied de mogelijkheid hebben een 
consumentenverbod op bepaalde stoffen in te voeren, wanneer de EU niet heeft opgetreden of 
heeft besloten dat de stof op Europees niveau een laag risico vormt en dus geen EU-actie 
vereist. Met het oog op het beginsel van vrij verkeer van goederen en de interne markt, mag 
de legitieme handel in dergelijke stoffen in de Unie, wanneer die bestaat, echter niet in het 
gedrang komen.

Amendement 55
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten 
ondersteunen de ontwikkeling, het delen en 
de verspreiding van informatie en kennis 
over nieuwe psychoactieve stoffen. Zij 
doen dit door de samenwerking te 
bevorderen tussen het EWDD, andere 
agentschappen van de Unie en 

De Commissie en de lidstaten 
ondersteunen de ontwikkeling, het delen en 
de verspreiding van informatie en kennis 
over nieuwe psychoactieve stoffen. Zij 
doen dit door de samenwerking te 
bevorderen tussen het EWDD, andere 
agentschappen van de Unie en 
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wetenschappelijke en onderzoekscentra. wetenschappelijke en onderzoekscentra en 
door deze organen regelmatig bijgewerkte 
informatie over deze stoffen te 
verschaffen, indien mogelijk.

Or. en

Motivering

De aard van nieuwe psychoactieve stoffen kan snel veranderen en daarom moeten de 
agentschappen en wetenschappelijke en onderzoekscentra van de Unie zo veel mogelijk op de 
hoogte worden gehouden om elke opkomende bedreiging van de volksgezondheid te 
monitoren.

Amendement 56
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EWDD en Europol brengen ieder jaar 
een verslag uit over de uitvoering van deze 
verordening.

Het EWDD en Europol brengen ieder jaar 
aan de Commissie en de lidstaten een 
verslag uit over de uitvoering van deze 
verordening en deze verslagen worden op 
een website gepubliceerd en 
openbaargemaakt.

Or. en


