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Poprawka 14
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, w szczególności jego
tytuł V,
Or. en

Uzasadnienie
Tytuł V (Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości) jest odpowiedniejszą
podstawą prawną, szczególnie w świetle ogromnej skali nielegalnego handlu nowymi
substancjami psychoaktywnymi.

Poprawka 15
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Właściwe organy publiczne państw
członkowskich nakładają na nowe
substancje psychoaktywne różne środki
ograniczające, aby zapobiec zagrożeniom,
jakie substancje te stwarzają lub mogą
stwarzać w przypadku używania. Ze
względu na fakt, że nowe substancje
psychoaktywne są często stosowane w
produkcji różnych towarów lub innych
substancji, które są wykorzystywane do
wytwarzania towarów, takich jak produkty
lecznicze, rozpuszczalniki przemysłowe,
środki czyszczące, produkty przemysłu
nowoczesnych technologii, ograniczenie
dostępu do nich do celów takiego
zastosowania może mieć znaczący wpływ
na podmioty gospodarcze i zakłócać ich

(3) Właściwe organy publiczne państw
członkowskich nakładają na nowe
substancje psychoaktywne różne środki
ograniczające, aby zapobiec zagrożeniom,
jakie substancje te stwarzają lub mogą
stwarzać w przypadku używania. Ze
względu na fakt, że nowe substancje
psychoaktywne są często stosowane do
celów badań naukowych i rozwojowych
oraz w produkcji różnych towarów lub
innych substancji, które są
wykorzystywane do wytwarzania towarów,
takich jak produkty lecznicze,
rozpuszczalniki przemysłowe, środki
czyszczące, produkty przemysłu
nowoczesnych technologii, ograniczenie
dostępu do nich do celów takiego
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działalność gospodarczą na rynku
wewnętrznym.

zastosowania może mieć znaczący wpływ
na podmioty gospodarcze i zakłócać ich
działalność gospodarczą na rynku
wewnętrznym, a ponadto może
zahamować zrównoważone badania
naukowe i rozwojowe.
Or. en

Poprawka 16
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Rosnąca liczba nowych substancji
psychoaktywnych dostępnych na rynku
wewnętrznym, ich coraz większa
różnorodność, szybkość, z jaką pojawiają
się one na rynku, różnego rodzaju
zagrożenia, jakie mogą stwarzać, kiedy
używane są przez ludzi, oraz rosnąca
liczba osób, które je spożywają, stanowią
wyzwanie dla organów publicznych, które
muszą podjąć skuteczne działania, by
chronić zdrowie i bezpieczeństwo
publiczne, nie zakłócając przy tym
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(4) Rosnąca liczba nowych substancji
psychoaktywnych dostępnych na rynku
wewnętrznym, ich coraz większa
różnorodność, szybkość, z jaką pojawiają
się one na rynku, różnego rodzaju
zagrożenia, jakie mogą stwarzać, kiedy
używane są przez ludzi, rosnąca liczba
osób, które je spożywają, oraz brak wiedzy
i świadomości społecznej na temat
zagrożeń związanych z ich używaniem
stanowią wyzwanie dla organów
publicznych, które muszą podjąć skuteczne
działania, by chronić zdrowie i
bezpieczeństwo publiczne, nie zakłócając
przy tym funkcjonowania rynku
wewnętrznego.
Or. en

Poprawka 17
Jacek Olgierd Kurski
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Środki ograniczające znacznie się
różnią między państwami członkowskimi,
co oznacza, że podmioty gospodarcze
stosujące przedmiotowe substancje w
produkcji różnego rodzaju towarów muszą
– w odniesieniu do tej samej nowej
substancji psychoaktywnej – spełniać
różne wymogi, takie jak powiadomienie
przed wywozem, zezwolenie na wywóz,
pozwolenia na przywóz i wywóz. W
związku z tym występujące między
państwami członkowskimi różnice w
przepisach ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych dotyczących nowych
substancji psychoaktywnych utrudniają
funkcjonowanie rynku wewnętrznego,
bowiem powodują powstawanie barier w
handlu, fragmentację rynku, brak jasności
prawa i równych warunków działania dla
podmiotów gospodarczych, utrudniając
tym samym przedsiębiorstwom
prowadzenie działalności na całym rynku
wewnętrznym.

(5) Środki ograniczające znacznie się
różnią między państwami członkowskimi,
co oznacza, że podmioty gospodarcze
stosujące przedmiotowe substancje w
produkcji różnego rodzaju towarów muszą
– w odniesieniu do tej samej nowej
substancji psychoaktywnej – spełniać
różne wymogi, takie jak powiadomienie
przed wywozem, zezwolenie na wywóz,
pozwolenia na przywóz i wywóz. W
związku z tym występujące między
państwami członkowskimi różnice w
przepisach ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych dotyczących nowych
substancji psychoaktywnych utrudniają
funkcjonowanie rynku wewnętrznego,
bowiem powodują powstawanie barier w
handlu, fragmentację rynku, brak jasności
prawa i równych warunków działania dla
podmiotów gospodarczych, utrudniając
tym samym przedsiębiorstwom
prowadzenie działalności na całym rynku
wewnętrznym oraz naruszają zasadę
równości
Or. pl

Poprawka 18
Zbigniew Ziobro
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Rozbieżności między różnego rodzaju
środkami ograniczającymi stosowanymi
wobec nowych substancji
psychoaktywnych mogą również
powodować przemieszczanie nowych
szkodliwych substancji psychoaktywnych
między państwami członkowskimi,
niwecząc starania na rzecz ograniczenia
AM\1014698PL.doc

(7) Rozbieżności w przepisach
regulujących ograniczenia w handlu
substancjami psychoaktywnymi znacznie
zwiększają ryzyko powstawania
nielegalnych kanałów przerzutu i
przemytu tych substancji, oraz prowadzą
do omijania przepisów prawa w zakresie
uzyskiwania koniecznych pozwoleń.
5/27

PE526.242v01-00

PL

ich dostępności dla konsumentów i
zagrażając ochronie konsumentów w całej
Unii.
Or. pl

Poprawka 19
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Rozbieżności między różnego rodzaju
środkami ograniczającymi stosowanymi
wobec nowych substancji
psychoaktywnych mogą również
powodować przemieszczanie nowych
szkodliwych substancji psychoaktywnych
między państwami członkowskimi,
niwecząc starania na rzecz ograniczenia ich
dostępności dla konsumentów i zagrażając
ochronie konsumentów w całej Unii.

(7) Rozbieżności między różnego rodzaju
środkami ograniczającymi stosowanymi
wobec nowych substancji
psychoaktywnych mogą również
powodować przemieszczanie nowych
szkodliwych substancji psychoaktywnych
między państwami członkowskimi,
niwecząc starania na rzecz ograniczenia ich
dostępności dla konsumentów, zagrażając
ochronie konsumentów w całej Unii oraz
wysiłkom na rzecz zwalczania ewentualnej
działalności przestępczej i przestępczości
zorganizowanej związanej z dystrybucją
tych substancji.
Or. en

Poprawka 20
Jacek Olgierd Kurski
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Rozbieżności między różnego rodzaju
środkami ograniczającymi stosowanymi
wobec nowych substancji
psychoaktywnych mogą również
powodować przemieszczanie nowych
PE526.242v01-00
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(7) Rozbieżności między różnego rodzaju
środkami ograniczającymi stosowanymi
wobec nowych substancji
psychoaktywnych mogą również
powodować przemieszczanie nowych
6/27
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szkodliwych substancji psychoaktywnych
między państwami członkowskimi,
niwecząc starania na rzecz ograniczenia ich
dostępności dla konsumentów i zagrażając
ochronie konsumentów w całej Unii.

szkodliwych substancji psychoaktywnych
między państwami członkowskimi,
niwecząc starania na rzecz ograniczenia ich
dostępności dla konsumentów i zagrażając
ochronie konsumentów w całej Unii.
Rozbieżności w przepisach regulujących
ograniczenia w handlu substancjami
psychoaktywnymi znacznie zwiększają
ryzyko powstawania nielegalnych
kanałów przerzutu i przemytu tych
substancji, oraz prowadzą do omijania
przepisów prawa w zakresie uzyskiwania
koniecznych pozwoleń.
Or. pl

Poprawka 21
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Oczekuje się, że rozbieżności takie
jeszcze wzrosną, jako że państwa
członkowskie stosują różne podejścia w
kwestii nowych substancji
psychoaktywnych. Bariery w handlu,
fragmentacja rynku, brak jasności prawa i
równych warunków działania dla
podmiotów gospodarczych mogą zatem
jeszcze wzrosnąć, co dodatkowo utrudni
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(8) Oczekuje się, że rozbieżności takie
jeszcze wzrosną, jako że państwa
członkowskie stosują różne podejścia w
kwestii nowych substancji
psychoaktywnych. Bariery w handlu,
fragmentacja rynku, brak jasności prawa i
równych warunków działania dla
podmiotów gospodarczych mogą zatem
jeszcze wzrosnąć, co dodatkowo utrudni
funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa
publicznego.
Or. en

Poprawka 22
Zbigniew Ziobro
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
AM\1014698PL.doc
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Należy umożliwić swobodny przepływ
w Unii nowych substancji
psychoaktywnych i mieszanin, kiedy
przeznaczone są one do zastosowania w
celach handlowych i przemysłowych, jak
również do badań naukowych i
rozwojowych. Niniejsze rozporządzenie
powinno określać zasady wprowadzania
ograniczeń dla takiego swobodnego
przepływu.

skreślony

Or. pl

Poprawka 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Należy umożliwić swobodny
przepływ w Unii nowych substancji
psychoaktywnych i mieszanin, kiedy
przeznaczone są one do zastosowania w
celach handlowych i przemysłowych, jak
również do badań naukowych i
rozwojowych. Niniejsze rozporządzenie
powinno określać zasady wprowadzania
ograniczeń dla takiego swobodnego
przepływu.

(10) Należy umożliwić swobodny
przepływ w Unii nowych substancji
psychoaktywnych i mieszanin, kiedy
przeznaczone są one do zastosowania w
celach handlowych i przemysłowych, jak
również do badań naukowych i
rozwojowych. Niniejsze rozporządzenie
powinno określać zasady wprowadzania
ograniczeń dla takiego swobodnego
przepływu. Ponadto należy jednak
zapobiegać nielegalnej dystrybucji tych
substancji i mieszanin.
Or. lt

Poprawka 24
Zbigniew Ziobro
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
PE526.242v01-00

PL
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Wszelkie działania Unii względem
nowych substancji psychoaktywnych
powinny opierać się na dowodach
naukowych i podlegać specjalnej
procedurze. Na podstawie informacji
zgłoszonych przez państwa członkowskie
należy sporządzić sprawozdanie dotyczące
nowych substancji psychoaktywnych, które
wzbudzają obawy w całej Unii. W
sprawozdaniu należy wskazać, czy
konieczne jest przeprowadzenie oceny
zagrożeń. W następstwie oceny zagrożeń
Komisja powinna określić, czy nowe
substancje psychoaktywne powinny
podlegać jakimkolwiek środkom
ograniczającym. Jeśli istnieją bezpośrednie
obawy związane ze zdrowiem publicznym
Komisja powinna poddać je tymczasowym
ograniczeniom rynkowym do czasu
zakończenia oceny zagrożeń. Jeżeli
pojawiają się nowe informacje dotyczące
danej nowej substancji psychoaktywnej,
Komisja powinna ponownie ocenić poziom
zagrożeń stwarzanych przez tę substancję.
Sprawozdania dotyczące nowych
substancji psychoaktywnych powinny być
publicznie dostępne.

(13) Wszelkie działania Unii względem
nowych substancji psychoaktywnych
powinny opierać się na dowodach
naukowych oraz na szerokim
doświadczeniu państw członkowskich w
tej dziedzinie i podlegać specjalnej
procedurze. Na podstawie informacji
zgłoszonych przez państwa członkowskie
należy sporządzić sprawozdanie dotyczące
nowych substancji psychoaktywnych, które
wzbudzają obawy w całej Unii. W
sprawozdaniu należy wskazać,
obligatoryjnie ocenę zagrożeń jakie niosą
za sobą określone substancje
psychoaktywne. W następstwie oceny
zagrożeń Komisja powinna określić, jakim
środkom ograniczającym powinny
podlegać nadmienione substancje. Jeśli
istnieją bezpośrednie obawy związane ze
zdrowiem publicznym Komisja powinna
poddać je tymczasowym ograniczeniom
rynkowym do czasu zakończenia oceny
zagrożeń. Jeżeli pojawiają się nowe
informacje dotyczące danej nowej
substancji psychoaktywnej, Komisja
powinna ponownie ocenić poziom
zagrożeń stwarzanych przez tę substancję
ponownie stosując procedurę ograniczeń
rynkowych. Sprawozdania dotyczące
nowych substancji psychoaktywnych
powinny być publicznie dostępne.
Or. pl

Poprawka 25
Nikos Chrysogelos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(13a) Biorąc pod uwagę międzynarodową
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sytuację dotyczącą reformy
antynarkotykowej i kontroli nielegalnych
substancji, konieczna jest obiektywna
ocena skutków poparta dowodami
naukowymi, aby ocenić skuteczność
różnych opcji kontrolnych i
regulacyjnych, łącznie z obecnymi
strategiami politycznymi na rzecz
ograniczania, w celu ochrony zdrowia
publicznego, bezpieczeństwa
konsumentów i praw człowieka
indywidualnych użytkowników.
Or. en

Poprawka 26
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Niektóre nowe substancje
psychoaktywne stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia publicznego,
wymagając przez to niezwłocznych
działań. W związku z tym należy
ograniczyć ich dostępność dla
konsumentów na czas określony, do czasu
zakończenia oceny stwarzanych przez nie
zagrożeń.

(17) Niektóre nowe substancje
psychoaktywne stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia publicznego,
wymagając przez to niezwłocznych
działań. W związku z tym należy
ograniczyć ich dostępność dla
konsumentów na wystarczająco długi czas,
do czasu zakończenia oceny stwarzanych
przez nie zagrożeń.
Or. en

Poprawka 27
Zbigniew Ziobro
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Na poziomie Unii nie należy
PE526.242v01-00

PL

skreślony
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wprowadzać środków ograniczających
względem nowych substancji
psychoaktywnych, które stwarzają niskie
zagrożenia zdrowotne, społeczne i
związane z bezpieczeństwem.
Or. pl

Poprawka 28
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Mechanizm szybkiej wymiany
informacji dotyczących nowych substancji
psychoaktywnych okazał się użytecznym
kanałem umożliwiającym udostępnianie
informacji na temat nowych substancji
psychoaktywnych, nowych tendencji w
zakresie stosowania kontrolowanych
substancji psychoaktywnych oraz
odnośnych ostrzeżeń związanych ze
zdrowiem publicznym. Mechanizm ten
należy wzmocnić, aby umożliwić
skuteczniejszą reakcję na szybkie
pojawianie się i rozpowszechnianie
nowych substancji psychoaktywnych w
całej Unii.

(24) Mechanizm szybkiej wymiany
informacji dotyczących nowych substancji
psychoaktywnych okazał się użytecznym
kanałem umożliwiającym udostępnianie
informacji na temat nowych substancji
psychoaktywnych, nowych tendencji w
zakresie stosowania kontrolowanych
substancji psychoaktywnych oraz
odnośnych ostrzeżeń związanych ze
zdrowiem publicznym. Mechanizm ten
należy wzmocnić, aby umożliwić
skuteczniejszą reakcję na szybkie
pojawianie się i rozpowszechnianie
nowych substancji psychoaktywnych w
całej Unii oraz by zwiększyć poziom
wiedzy społecznej na temat zagrożeń
związanych z ich stosowaniem w celach
innych niż handlowe, przemysłowe lub
naukowe.
Or. en

Poprawka 29
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Środki w dziedzinie profilaktyki,
leczenia i ograniczania negatywnych
skutków są istotne w rozwiązywaniu
problemu wzrastającego stosowania
nowych substancji psychoaktywnych i
stwarzanych przez nich potencjalnych
zagrożeń. Należy wykorzystywać internet,
który jest jednym z najważniejszych
kanałów dystrybucji stosowanych do
sprzedaży nowych substancji
psychoaktywnych, do rozpowszechniania
informacji na temat zagrożeń zdrowotnych,
społecznych i związanych z
bezpieczeństwem, jakie substancje te
stwarzają.

(29) Środki w dziedzinie profilaktyki,
leczenia i ograniczania negatywnych
skutków są istotne w rozwiązywaniu
problemu wzrastającego stosowania
nowych substancji psychoaktywnych i
stwarzanych przez nich potencjalnych
zagrożeń. Należy wykorzystywać internet,
który jest jednym z najważniejszych
kanałów dystrybucji stosowanych do
reklamowania i sprzedaży nowych
substancji psychoaktywnych, do
rozpowszechniania informacji na temat
zagrożeń zdrowotnych, społecznych i
związanych z bezpieczeństwem, jakie
substancje te stwarzają, oraz do
zapobiegania niewłaściwemu stosowaniu i
nadużywaniu.
Or. en

Poprawka 30
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
(29a) Komisja i państwa członkowskie
powinny też wspierać działania, inicjatywy
i kampanie edukacyjne i służące
podnoszeniu wiedzy, których tematem są
zagrożenia zdrowotne, społeczne i
dotyczące bezpieczeństwa związane z
niewłaściwym stosowaniem i
nadużywaniem nowych substancji
psychoaktywnych.
Or. en
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Poprawka 31
Zbigniew Ziobro
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Komisja powinna przyjąć akty
wykonawcze mające natychmiastowe
zastosowanie jeżeli, w uzasadnionych
przypadkach związanych z nagłym
wzrostem liczby zgłoszonych przypadków
śmiertelnych w kilku państwach
członkowskich, będących wynikiem
używania danej nowej substancji
psychoaktywnej, jest to uzasadnione
szczególnie pilną potrzebą.

(32) Komisja powinna przyjąć akty
wykonawcze mające natychmiastowe
zastosowanie jeżeli, w uzasadnionych
przypadkach związanych z nagłym
wzrostem liczby zgłoszonych przypadków
śmiertelnych lub poważnie zagrażających
zdrowiu w kilku państwach
członkowskich, będących wynikiem
używania danej nowej substancji
psychoaktywnej, jest to uzasadnione
szczególnie pilną potrzebą.
Or. pl

Poprawka 32
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Komisja powinna przyjąć akty
wykonawcze mające natychmiastowe
zastosowanie jeżeli, w uzasadnionych
przypadkach związanych z nagłym
wzrostem liczby zgłoszonych przypadków
śmiertelnych w kilku państwach
członkowskich, będących wynikiem
używania danej nowej substancji
psychoaktywnej, jest to uzasadnione
szczególnie pilną potrzebą.

(32) Komisja powinna przyjąć akty
wykonawcze mające natychmiastowe
zastosowanie jeżeli, w uzasadnionych
przypadkach związanych z nagłym
wzrostem liczby zgłoszonych przypadków
śmiertelnych i poważnych skutków
zdrowotnych w kilku państwach
członkowskich, będących wynikiem
używania danej nowej substancji
psychoaktywnej, jest to uzasadnione
szczególnie pilną potrzebą.
Or. en
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Poprawka 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zezwala się na swobodny przepływ w Unii
nowych substancji psychoaktywnych i
mieszanin do zastosowania w celach
handlowych i przemysłowych, jak również
do celów badań naukowych i
rozwojowych.

Zezwala się na swobodny przepływ w Unii
nowych substancji psychoaktywnych i
mieszanin do zastosowania wyłącznie w
celach handlowych i przemysłowych, jak
również do celów badań naukowych i
rozwojowych.
Or. lt

Poprawka 34
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli EMCDDA i Europol lub Komisja
uznają, że udostępnione informacje o
nowej substancji psychoaktywnej
zgłoszonej przez kilka państw
członkowskich wzbudzają obawy w całej
Unii ze względu na zagrożenia zdrowotne,
społeczne i związane z bezpieczeństwem,
jakie może stwarzać ta nowa substancja
psychoaktywna, EMCDDA i Europol
sporządzają wspólne sprawozdanie
dotyczące tej substancji.

1. Jeżeli EMCDDA i Europol, państwa
członkowskie lub Komisja uznają, że
udostępnione informacje o nowej
substancji psychoaktywnej zgłoszonej
przez kilka państw członkowskich
wzbudzają obawy w całej Unii ze względu
na zagrożenia zdrowotne, społeczne i
związane z bezpieczeństwem, jakie może
stwarzać ta nowa substancja
psychoaktywna, EMCDDA i Europol
sporządzają wspólne sprawozdanie
dotyczące tej substancji.
Or. en

Uzasadnienie
Państwa członkowskie mogą wezwać EMCDDA do sporządzenia sprawozdania.
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Poprawka 35
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli EMCDDA i Europol lub Komisja
uznają, że udostępnione informacje o
nowej substancji psychoaktywnej
zgłoszonej przez kilka państw
członkowskich wzbudzają obawy w całej
Unii ze względu na zagrożenia zdrowotne,
społeczne i związane z bezpieczeństwem,
jakie może stwarzać ta nowa substancja
psychoaktywna, EMCDDA i Europol
sporządzają wspólne sprawozdanie
dotyczące tej substancji.

1. Jeżeli EMCDDA i Europol lub Komisja
uznają, że udostępnione informacje o
nowej substancji psychoaktywnej
zgłoszonej przez co najmniej trzy państwa
członkowskie wzbudzają obawy w całej
Unii ze względu na zagrożenia zdrowotne,
społeczne i związane z bezpieczeństwem,
jakie może stwarzać ta nowa substancja
psychoaktywna, EMCDDA i Europol
sporządzają wspólne sprawozdanie
dotyczące tej substancji.
Or. en

Uzasadnienie
Wyraz „kilka” jest dwuznaczny. Dla zapewnienia jasności UE powinna podejmować
działania, tylko jeżeli dana substancja została stwierdzona w co najmniej trzech państwach
członkowskich.

Poprawka 36
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) tożsamość chemiczną i fizyczną nowej
substancji psychoaktywnej, metody oraz –
o ile są znane – prekursory chemiczne
stosowane przy jej wytwarzaniu lub
ekstrakcji oraz inne nowe substancje
psychoaktywne o podobnej strukturze
chemicznej, które się pojawiły;

b) tożsamość chemiczną i fizyczną nowej
substancji psychoaktywnej, metody oraz –
o ile są znane – prekursory chemiczne
stosowane przy jej wytwarzaniu lub
ekstrakcji oraz jakakolwiek inna nowa
substancja psychoaktywna lub grupa
substancji psychoaktywnych o podobnej
strukturze chemicznej, które się pojawiły;
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Or. en

Poprawka 37
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zastosowanie nowej substancji
psychoaktywnej w celach handlowych i
przemysłowych oraz jej stosowanie do
badań naukowych i rozwojowych;

c) zastosowanie nowej substancji
psychoaktywnej w celach handlowych i
przemysłowych oraz jej stosowanie do
badań naukowych i rozwojowych lub
jakiekolwiek inne znane zastosowanie;
Or. en

Poprawka 38
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zastosowanie nowej substancji
psychoaktywnej do leczenia ludzi i
zwierząt, w tym jako substancji czynnej w
produkcie leczniczym lub weterynaryjnym
produkcie leczniczym;

d) zastosowanie nowej substancji
psychoaktywnej do leczenia ludzi i
zwierząt, w tym jako substancji czynnej w
produkcie leczniczym lub weterynaryjnym
produkcie leczniczym, lub innym
podobnym produkcie;
Or. en

Poprawka 39
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EMCDDA i Europol przedkładają Komisji
wspólne sprawozdanie w terminie ośmiu
tygodni od dnia wystosowania wniosku o
dodatkowe informacje, o którym mowa w
ust. 3.

EMCDDA i Europol przedkładają Komisji
wspólne sprawozdanie w terminie ośmiu
tygodni od dnia wystosowania wniosku o
dodatkowe informacje, o którym mowa w
ust. 3 i 4.
Or. en

Poprawka 40
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zgłoszone przypadki śmiertelne i
poważne skutki zdrowotne będące
wynikiem używania nowej substancji
psychoaktywnej w kilku państwach
członkowskich, związane z jej silną
toksycznością ostrą;

a) zgłoszone przypadki śmiertelne i
poważne skutki zdrowotne będące
wynikiem używania nowej substancji
psychoaktywnej w kilku państwach
członkowskich, związane z jej
toksycznością;
Or. en
Uzasadnienie

Nowe substancje psychoaktywne mogą powodować ofiary śmiertelne i poważne skutki
zdrowotne nawet bez silnej toksyczności ostrej.

Poprawka 41
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) powszechne występowanie i wzorce
używania nowej substancji
psychoaktywnej przez populację ogólną i
AM\1014698PL.doc

b) powszechne występowanie i wzorce
używania nowej substancji
psychoaktywnej przez populację ogólną i
17/27
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specyficzne grupy, w szczególności
częstotliwość, ilości i sposoby używania,
jej dostępność dla konsumentów i
możliwości rozpowszechniania, które
wskazują, że skala zagrożenia jest znaczna.

specyficzne grupy, w szczególności
częstotliwość, ilości i sposoby używania,
jej dostępność dla konsumentów i
możliwości rozpowszechniania, które
wskazują, że skala zagrożenia jest
umiarkowana lub znaczna.
Or. en

Poprawka 42
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku należycie uzasadnionej
szczególnie pilnej potrzeby związanej z
nagłym wzrostem liczby zgłoszonych
przypadków śmiertelnych w kilku
państwach członkowskich, będących
wynikiem używania tej nowej substancji
psychoaktywnej, Komisja przyjmuje akty
wykonawcze mające natychmiastowe
zastosowanie zgodnie z procedurą
określoną w art. 19 ust. 3.

skreślony

Or. en
Uzasadnienie
Należy umożliwić państwom członkowskim wyrażenie sprzeciwu wobec natychmiastowego
zakazu dla nowych substancji psychoaktywnych, w związku z czym we wszystkich przypadkach
należy stosować procedurę określoną w art. 19 ust 2.

Poprawka 43
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) szkodę zdrowotną spowodowaną
używaniem nowej substancji
psychoaktywnej związaną z jej ostrą i
przewlekłą toksycznością, ryzykiem jej
nadużywania oraz właściwościami
uzależniającymi, zwłaszcza uraz, chorobę
lub upośledzenie fizyczne lub umysłowe;

a) szkodę zdrowotną spowodowaną
używaniem nowej substancji
psychoaktywnej związaną z jej ostrą i
przewlekłą toksycznością, ryzykiem jej
nadużywania oraz właściwościami
uzależniającymi, zwłaszcza uraz, chorobę,
agresję lub upośledzenie fizyczne lub
umysłowe;
Or. en

Poprawka 44
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zagrożenia związane z
bezpieczeństwem, zwłaszcza
rozprzestrzenianie się chorób, w tym
transmisję wirusów krwiopochodnych,
wpływ upośledzenia fizycznego lub
umysłowego na zdolność prowadzenia
pojazdów, skutki wytwarzania, transportu i
usuwania nowej substancji psychoaktywnej
oraz powiązanych materiałów odpadowych
dla środowiska.

c) zagrożenia związane z bezpieczeństwem
publicznym, zwłaszcza rozprzestrzenianie
się chorób, w tym transmisję wirusów
krwiopochodnych, wpływ upośledzenia
fizycznego lub umysłowego na zdolność
prowadzenia pojazdów, skutki
wytwarzania, transportu i usuwania nowej
substancji psychoaktywnej oraz
powiązanych materiałów odpadowych dla
środowiska.
Or. en

Poprawka 45
Marusya Lyubcheva
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy – litera a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) szkoda zdrowotna spowodowana
AM\1014698PL.doc

a) szkoda zdrowotna spowodowana
19/27

PE526.242v01-00

PL

używaniem nowej substancji
psychoaktywnej związana z jej ostrą i
przewlekłą toksycznością, ryzyko jej
nadużywania oraz właściwości
uzależniające są ograniczone, ponieważ
powoduje ona niewielkie urazy i choroby
lub lekkie upośledzenie fizyczne lub
umysłowe;

używaniem nowej substancji
psychoaktywnej związana z jej ostrą i
przewlekłą toksycznością, ryzyko jej
nadużywania oraz właściwości
uzależniające nie istnieją lub są znikome,
ponieważ nie powoduje ona urazów ani
chorób, agresji ani też upośledzenia
fizycznego czy umysłowego;
Or. en

Poprawka 46
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy – litera c
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zagrożenia związane z bezpieczeństwem
są ograniczone, niewielkie jest zwłaszcza
ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, w
tym transmisji wirusów krwiopochodnych,
wpływ upośledzenia fizycznego lub
umysłowego na zdolność prowadzenia
pojazdów nie istnieje lub jest niewielki, a
skutki wytwarzania, transportu i usuwania
nowej substancji psychoaktywnej oraz
powiązanych materiałów odpadowych dla
środowiska są ograniczone.

c) zagrożenia związane z bezpieczeństwem
publicznym są ograniczone, niewielkie jest
zwłaszcza ryzyko rozprzestrzeniania się
chorób, w tym transmisji wirusów
krwiopochodnych, wpływ upośledzenia
fizycznego lub umysłowego na zdolność
prowadzenia pojazdów nie istnieje lub jest
niewielki, a skutki wytwarzania, transportu
i usuwania nowej substancji
psychoaktywnej oraz powiązanych
materiałów odpadowych dla środowiska są
ograniczone.
Or. en

Poprawka 47
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zagrożenia związane z bezpieczeństwem
są umiarkowane, zwłaszcza sporadycznie

c) zagrożenia związane z bezpieczeństwem
publicznym są umiarkowane, zwłaszcza
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występuje rozprzestrzenianie się chorób, w
tym transmisja wirusów krwiopochodnych,
wpływ upośledzenia fizycznego lub
umysłowego na zdolność prowadzenia
pojazdów jest umiarkowany, a
wytwarzanie, transport i usuwanie nowej
substancji psychoaktywnej oraz
powiązanych materiałów odpadowych są
uciążliwe dla środowiska.

sporadycznie występuje rozprzestrzenianie
się chorób, w tym transmisja wirusów
krwiopochodnych, wpływ upośledzenia
fizycznego lub umysłowego na zdolność
prowadzenia pojazdów jest umiarkowany,
a wytwarzanie, transport i usuwanie nowej
substancji psychoaktywnej oraz
powiązanych materiałów odpadowych są
uciążliwe dla środowiska.
Or. en

Poprawka 48
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) szkoda zdrowotna spowodowana
używaniem nowej substancji
psychoaktywnej związana z jej ostrą i
przewlekłą toksycznością, ryzyko jej
nadużywania oraz właściwości
uzależniające zagrażają życiu, ponieważ na
ogół powoduje ona śmierć lub uraz
zagrażający życiu, poważną chorobę lub
głębokie upośledzenie fizyczne lub
umysłowe;

a) szkoda zdrowotna spowodowana
używaniem nowej substancji
psychoaktywnej związana z jej ostrą i
przewlekłą toksycznością, ryzyko jej
nadużywania oraz właściwości
uzależniające są poważne i znaczące,
ponieważ na ogół powoduje ona śmierć lub
uraz zagrażający życiu, poważną chorobę
lub głębokie upośledzenie fizyczne lub
umysłowe;
Or. en

Uzasadnienie
Poważna choroba oraz głębokie upośledzenie fizyczne lub umysłowe niekoniecznie zagrażają
życiu, natomiast substancje o takich skutkach powinny być uznawane za substancje
stwarzające poważne zagrożenie.

Poprawka 49
Rebecca Taylor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zagrożenia związane z bezpieczeństwem
są poważne, zwłaszcza występuje znaczne
rozprzestrzenianie się chorób, w tym
transmisja wirusów krwiopochodnych,
wpływ upośledzenia fizycznego lub
umysłowego na zdolność prowadzenia
pojazdów jest wysoki, a wytwarzanie,
transport i usuwanie nowej substancji
psychoaktywnej oraz powiązanych
materiałów odpadowych powodują szkody
dla środowiska.

c) zagrożenia związane z bezpieczeństwem
publicznym są poważne, zwłaszcza
występuje znaczne rozprzestrzenianie się
chorób, w tym transmisja wirusów
krwiopochodnych, wpływ upośledzenia
fizycznego lub umysłowego na zdolność
prowadzenia pojazdów jest wysoki, a
wytwarzanie, transport i usuwanie nowej
substancji psychoaktywnej oraz
powiązanych materiałów odpadowych
powodują szkody dla środowiska.
Or. en

Poprawka 50
Jolanta Emilia Hibner
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
2a. Komisja nie przyjmuje projektu aktu
wykonawczego, jeżeli komitet, o którym
mowa w art. 19 ust. 1, nie wydał opinii.
Or. en

Poprawka 51
Nikos Chrysogelos
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł 13a
Informacje dla indywidualnych
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konsumentów
a) Komisja zapewnia opinii publicznej, a
zwłaszcza młodzieży, łatwy dostęp do
popartych dowodami naukowymi
informacji dotyczących zagrożeń
zdrowotnych, społecznych i dotyczących
bezpieczeństwa związanych z nowymi
substancjami psychoaktywnymi,
określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art.
13 ust. 1.
b) W odniesieniu do nowych substancji
psychoaktywnych stwarzających niskie
zagrożenie, o których mowa w art. 11,
Komisja również zapewnia opinii
publicznej, a zwłaszcza młodzieży, szeroki
dostęp do informacji dotyczących skutków
używania oraz bezpieczeństwa używania
oraz wskazówki dotyczące ograniczania
negatywnych skutków.
c) W odniesieniu do nowych substancji
psychoaktywnych stwarzających
umiarkowane lub poważne zagrożenie, o
których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ust.
1, Komisja również zapewnia opinii
publicznej, a zwłaszcza młodzieży, szeroki
dostęp do informacji dotyczących
rozpoznawania i wczesnego ostrzegania,
profilaktyki, leczenia i środków
ograniczania negatywnych skutków.
d) Komisja współpracuje z krajowymi
punktami kontaktowymi europejskiej sieci
informacji o narkotykach i narkomanii
(REITOX) oraz z innymi
stowarzyszeniami zajmującymi się
ograniczaniem negatywnych skutków i
leczeniem uzależnień, aby dostarczać
indywidualnym użytkownikom
dokładnych i aktualnych informacji.
Or. en
Uzasadnienie
Konieczne do ochrony zdrowia publicznego użytkowników i bezpieczeństwa konsumentów.

AM\1014698PL.doc

23/27

PE526.242v01-00

PL

Poprawka 52
James Nicholson
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku pojawienia się nowych
informacji i dowodów dotyczących
zagrożeń stwarzanych przez nową
substancję psychoaktywną, w przypadku
której określono już zagrożenia zdrowotne,
społeczne i związane z bezpieczeństwem
zgodnie z art. 10, Komisja zwraca się do
EMCDDA o aktualizację sporządzonego
sprawozdania na temat oceny zagrożeń
dotyczącego tej nowej substancji
psychoaktywnej i ponownie bada poziom
zagrożeń stwarzanych przez tę substancję.

W przypadku pojawienia się nowych
informacji i dowodów dotyczących
zagrożeń stwarzanych przez nową
substancję psychoaktywną, w przypadku
której określono już zagrożenia zdrowotne,
społeczne i związane z bezpieczeństwem
zgodnie z art. 10, Komisja lub państwa
członkowskie zwracają się do EMCDDA o
aktualizację sporządzonego sprawozdania
na temat oceny zagrożeń dotyczącego tej
nowej substancji psychoaktywnej i
ponownie badają poziom zagrożeń
stwarzanych przez tę substancję.
Or. en

Uzasadnienie
Również państwa członkowskie powinny być uprawnione do występowania o ponowną ocenę
poziomu zagrożenia.

Poprawka 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit pierwszy
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają
przepisy o sankcjach mających
zastosowanie, gdy naruszone zostaną
decyzje, o których mowa w art. 9 ust. 1,
art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1, i stosują
wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić
ich wykonanie. Przewidziane sankcje są
PE526.242v01-00
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Państwa członkowskie ustanawiają
przepisy o sankcjach mających
zastosowanie, gdy naruszone zostaną
decyzje, o których mowa w art. 9 ust. 1,
art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1, oraz w
przypadku nielegalnej dystrybucji nowych
substancji psychoaktywnych lub
24/27
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skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Państwa członkowskie niezwłocznie
powiadamiają Komisję o tych przepisach i
wszelkich późniejszych zmianach
mających wpływ na te przepisy.

mieszanin i stosują wszelkie niezbędne
środki, aby zapewnić ich wykonanie.
Przewidziane sankcje są skuteczne,
proporcjonalne i odstraszające. Państwa
członkowskie niezwłocznie powiadamiają
Komisję o tych przepisach i wszelkich
późniejszych zmianach mających wpływ
na te przepisy.
Or. lt

Poprawka 54
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -20 (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Artykuł -20
Krajowy zakres stosowania
Jeżeli UE nie podjęła działań lub Komisja
postanowiła nie przyjmować środków
ograniczających na podstawie dokonanej
przez EMCDDA oceny zagrożeń nowej
substancji psychoaktywnej, poszczególne
państwa członkowskie mogą utrzymać lub
wprowadzić na ich terytorium
ograniczenia dotyczące udostępnienia
konsumentom na rynku tej nowej
substancji psychoaktywnej, bez
uszczerbku dla legalnego handlu w
przemyśle lub dla produktów leczniczych
bądź weterynaryjnych produktów
leczniczych, które uzyskały pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu.
Państwa członkowskie dopilnowują, by
Komisja, EMCDDA i Europol były
niezwłocznie informowane o takich
ograniczeniach.
Or. en
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Uzasadnienie
W związku z tym, że skutki niektórych nowych substancji psychoaktywnych mogą być skrajnie
ograniczone, państwa członkowskie powinny samodzielnie decydować o wprowadzaniu
konsumenckich zakazów na substancje na własnym terytorium, jeżeli UE nie podjęła żadnych
działań lub postanowiła, że dana substancja stanowi niskie zagrożenie na szczeblu
europejskim i dlatego nie wymaga działań ze strony Unii. Jednak w kontekście zasady
swobodnego przepływu towarów i rynku wewnętrznego nie należy narażać na szwank
istniejącego legalnego unijnego handlu takimi substancjami.

Poprawka 55
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie wspierają
rozwój, udostępnianie i rozpowszechnianie
informacji oraz wiedzy na temat nowych
substancji psychoaktywnych. Dokonują
tego poprzez ułatwianie współpracy
między EMCDDA, innymi agencjami
unijnymi oraz ośrodkami naukowobadawczymi.

Komisja i państwa członkowskie wspierają
rozwój, udostępnianie i rozpowszechnianie
informacji oraz wiedzy na temat nowych
substancji psychoaktywnych. Dokonują
tego poprzez ułatwianie współpracy
między EMCDDA, innymi agencjami
unijnymi oraz ośrodkami naukowobadawczymi oraz, jeśli to możliwe, poprzez
regularne przekazywanie tym organom
aktualnych informacji dotyczących takich
substancji.
Or. en

Uzasadnienie
Charakter nowych substancji psychoaktywnych może ulec szybkiej zmianie i w związku z tym
agencje unijne oraz ośrodki naukowe i badawcze muszą być otrzymywać jak najaktualniejsze
informacje w celu monitorowania wszelkich pojawiających się zagrożeń dla zdrowia
publicznego.

Poprawka 56
Rebecca Taylor
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit pierwszy
PE526.242v01-00
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EMCDDA i Europol przedstawiają
doroczne sprawozdania z wykonania
niniejszego rozporządzenia.

EMCDDA i Europol przedstawiają
Komisji i państwom członkowskim
doroczne sprawozdania z wykonania
niniejszego rozporządzenia, które są
publikowane na ogólnodostępnej stronie
internetowej.
Or. en
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