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Amendamentul 14
James Nicholson
Propunere de regulament
Referirea 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, în special
articolul 114,

având în vedere Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, în special
titlul V,
Or. en
Justificare

Titlul V (spaţiul de libertate, securitate şi justiţie) este temeiul juridic mai adecvat, în special
în lumina nivelurilor extrem de ridicate ale comerţului ilicit cu noile substanţe psihoactive.

Amendamentul 15
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autorităţile publice competente ale
statelor membre introduc diferite măsuri de
restricţionare a noilor substanţe psihoactive
din cauza riscurilor pe care acestea le
prezintă sau le-ar putea prezenta atunci
când sunt consumate. Întrucât noile
substanţe psihoactive sunt adesea utilizate
în producţia mai multor produse sau a altor
substanţe folosite pentru a fabrica produse
cum ar fi medicamentele, solvenţii
industriali, agenţii de curăţare sau
produsele din sectorul tehnologiei de vârf,
restricţionarea accesului la aceste substanţe
pentru astfel de utilizări poate avea un
impact important asupra operatorilor
economici, având potenţialul de a le
perturba activităţile economice desfăşurate

(3) Autorităţile publice competente ale
statelor membre introduc diferite măsuri de
restricţionare a noilor substanţe psihoactive
din cauza riscurilor pe care acestea le
prezintă sau le-ar putea prezenta atunci
când sunt consumate. Întrucât noile
substanţe psihoactive sunt adesea utilizate
în scopul cercetării şi dezvoltării ştiinţifice
şi în producţia mai multor produse sau a
altor substanţe folosite pentru a fabrica
produse cum ar fi medicamentele, solvenţii
industriali, agenţii de curăţare sau
produsele din sectorul tehnologiei de vârf,
restricţionarea accesului la aceste substanţe
pentru astfel de utilizări poate avea un
impact important asupra operatorilor
economici, având potenţialul de a le
perturba activităţile economice desfăşurate
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pe piaţa internă.

pe piaţa internă şi, de asemenea, pot
împiedica acţiunile de cercetare şi
dezvoltare ştiinţifică durabilă.
Or. en

Amendamentul 16
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 4
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Numărul crescând de substanţe
psihoactive noi disponibile pe piaţa internă,
diversitatea din ce în ce mai mare a
acestora, viteza cu care apar pe piaţă,
diferitele riscuri pe care le pot prezenta
atunci când sunt consumate de oameni şi
numărul din ce în ce mai mare de persoane
care le consumă solicită din plin
capacitatea autorităţilor publice de a oferi
soluţii eficiente de protejare a sănătăţii şi a
siguranţei publice fără a obstrucţiona
funcţionarea pieţei interne.

(4) Numărul crescând de substanţe
psihoactive noi disponibile pe piaţa internă,
diversitatea din ce în ce mai mare a
acestora, viteza cu care apar pe piaţă,
diferitele riscuri pe care le pot prezenta
atunci când sunt consumate de oameni,
numărul din ce în ce mai mare de persoane
care le consumă şi lipsa cunoaşterii şi a
conştientizării generale a publicului în
ceea ce priveşte riscurile asociate
consumului lor solicită din plin capacitatea
autorităţilor publice de a oferi soluţii
eficiente de protejare a sănătăţii şi a
siguranţei publice fără a obstrucţiona
funcţionarea pieţei interne.
Or. en

Amendamentul 17
Jacek Olgierd Kurski
Propunere de regulament
Considerentul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Măsurile de restricţionare variază
semnificativ de la un stat membru la altul,
ceea ce înseamnă că operatorii economici
care utilizează substanţe psihoactive noi în

(5) Măsurile de restricţionare variază
semnificativ de la un stat membru la altul,
ceea ce înseamnă că operatorii economici
care utilizează substanţe psihoactive noi în
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producţia diferitelor produse trebuie să
îndeplinească, în cazul aceleiaşi substanţe
de acest fel, cerinţe diferite, cum ar fi
notificarea prealabilă exportului,
autorizaţia de export sau licenţele de
import şi export. În consecinţă, diferenţele
dintre actele cu putere de lege şi actele
administrative ale statelor membre privind
noile substanţe psihoactive obstrucţionează
funcţionarea pieţei interne prin crearea de
obstacole în calea comerţului, fragmentarea
pieţei şi lipsa de claritate juridică şi de
condiţii de concurenţă echitabilă pentru
operatorii economici, fapt ce îngreunează
funcţionarea întreprinderilor pe piaţa
internă.

producţia diferitelor produse trebuie să
îndeplinească, în cazul aceleiaşi substanţe
de acest fel, cerinţe diferite, cum ar fi
notificarea prealabilă exportului,
autorizaţia de export sau licenţele de
import şi export. În consecinţă, diferenţele
dintre actele cu putere de lege şi actele
administrative ale statelor membre privind
noile substanţe psihoactive obstrucţionează
funcţionarea pieţei interne prin crearea de
obstacole în calea comerţului, fragmentarea
pieţei şi lipsa de claritate juridică şi de
condiţii de concurenţă echitabile pentru
operatorii economici, fapt ce îngreunează
funcţionarea întreprinderilor pe piaţa
internă şi încalcă principiul egalităţii.
Or. pl

Amendamentul 18
Zbigniew Ziobro
Propunere de regulament
Considerentul 7
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Disparităţile dintre diferitele măsuri de
restricţionare aplicate noilor substanţe
psihoactive pot conduce, de asemenea, la
migrarea noilor substanţe psihoactive
nocive dintr-un stat membru în altul,
obstrucţionând eforturile de restricţionare
a disponibilităţii acestora pentru
consumatori şi subminând protecţia
consumatorilor din întreaga Uniune.

(7) Disparităţile din rândul dispoziţiilor
care reglementează restricţiile asupra
comerţului cu substanţe psihoactive
sporesc în mod semnificativ riscul
apariţiei unor canale de trafic ilegal
pentru aceste substanţe şi duc la eludarea
legilor în vederea obţinerii autorizaţiilor
necesare.

Or. pl

Amendamentul 19
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Disparităţile dintre diferitele măsuri de
restricţionare aplicate noilor substanţe
psihoactive pot conduce, de asemenea, la
migrarea noilor substanţe psihoactive
nocive dintr-un stat membru în altul,
obstrucţionând eforturile de restricţionare a
disponibilităţii acestora pentru consumatori
şi subminând protecţia consumatorilor din
întreaga Uniune.

(7) Disparităţile dintre diferitele măsuri de
restricţionare aplicate noilor substanţe
psihoactive pot conduce, de asemenea, la
migrarea noilor substanţe psihoactive
nocive dintr-un stat membru în altul,
obstrucţionând eforturile de restricţionare a
disponibilităţii acestora pentru
consumatori, subminând protecţia
consumatorilor din întreaga Uniune şi
eforturile de combatere a eventualelor
activităţi infracţionale şi a criminalităţii
organizate asociate distribuţiei lor.
Or. en

Amendamentul 20
Jacek Olgierd Kurski
Propunere de regulament
Considerentul 7
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Disparităţile dintre diferitele măsuri de
restricţionare aplicate noilor substanţe
psihoactive pot conduce, de asemenea, la
migrarea noilor substanţe psihoactive
nocive dintr-un stat membru în altul,
obstrucţionând eforturile de restricţionare a
disponibilităţii acestora pentru consumatori
şi subminând protecţia consumatorilor din
întreaga Uniune.

(7) Disparităţile dintre diferitele măsuri de
restricţionare aplicate noilor substanţe
psihoactive pot conduce, de asemenea, la
migrarea noilor substanţe psihoactive
nocive dintr-un stat membru în altul,
obstrucţionând eforturile de restricţionare a
disponibilităţii acestora pentru consumatori
şi subminând protecţia consumatorilor din
întreaga Uniune. Disparităţile din cadrul
dispoziţiilor care reglementează restricţiile
asupra comerţului cu substanţe
psihoactive sporesc în mod semnificativ
riscul apariţiei unor canale de trafic ilegal
pentru aceste substanţe şi duc la eludarea
legilor în vederea obţinerii autorizaţiilor
necesare.
Or. pl
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Amendamentul 21
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 8
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Este de aşteptat ca aceste disparităţi să
crească, deoarece statele membre continuă
să urmeze abordări divergente în domeniul
noilor substanţe psihoactive. Prin urmare,
este de aşteptat ca obstacolele din calea
comerţului, fragmentarea pieţei, precum şi
lipsa de claritate juridică şi de condiţii de
concurenţă echitabile să se accentueze,
obstrucţionând şi mai mult funcţionarea
pieţei interne.

(8) Este de aşteptat ca aceste disparităţi să
crească, deoarece statele membre continuă
să urmeze abordări divergente în domeniul
noilor substanţe psihoactive. Prin urmare,
este de aşteptat ca obstacolele din calea
comerţului, fragmentarea pieţei, precum şi
lipsa de claritate juridică şi de condiţii de
concurenţă echitabile să se accentueze,
obstrucţionând şi mai mult funcţionarea
pieţei interne şi protecţia sănătăţii şi
siguranţei publice.
Or. en

Amendamentul 22
Zbigniew Ziobro
Propunere de regulament
Considerentul 10
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Noile substanţe psihoactive şi
amestecurile trebuie să beneficieze de
liberă circulaţie în Uniune atunci când
sunt destinate uzului comercial şi
industrial, precum şi cercetării şi
dezvoltării ştiinţifice. Prezentul
regulament trebuie să stabilească norme
pentru introducerea de restricţii privind
această liberă circulaţie.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de regulament
Considerentul 10
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Noile substanţe psihoactive şi
amestecurile trebuie să beneficieze de
liberă circulaţie în Uniune atunci când sunt
destinate uzului comercial şi industrial,
precum şi cercetării şi dezvoltării
ştiinţifice. Prezentul regulament trebuie să
stabilească norme pentru introducerea de
restricţii privind această liberă circulaţie.

(10) Noile substanţe psihoactive şi
amestecurile ar trebui să beneficieze de
liberă circulaţie în Uniune atunci când sunt
destinate uzului comercial şi industrial,
precum şi cercetării şi dezvoltării
ştiinţifice. Prezentul regulament ar trebui
să stabilească norme pentru introducerea de
restricţii privind această liberă circulaţie.
În plus, totuşi, distribuţia ilicită a acestor
substanţe şi amestecuri ar trebui să fie
împiedicată.
Or. lt

Amendamentul 24
Zbigniew Ziobro
Propunere de regulament
Considerentul 13
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Orice măsură a Uniunii privind noile
substanţe psihoactive trebuie să se bazeze
pe dovezi ştiinţifice şi să facă obiectul unei
proceduri specifice. Pe baza informaţiilor
notificate de statele membre, trebuie să se
elaboreze un raport privind noile substanţe
psihoactive care provoacă îngrijorare în
Uniune. Raportul trebuie să indice dacă
este necesar să se efectueze o evaluare a
riscurilor. În urma evaluării riscurilor,
Comisia trebuie să stabilească dacă noile
substanţe psihoactive trebuie supuse unor
măsuri de restricţionare. În caz de risc
imediat pentru sănătatea publică, Comisia
trebuie să supună noile substanţe
psihoactive unei restricţionări temporare a
accesului pe piaţa de consum, înainte de
încheierea evaluării riscurilor. Dacă apar

(13) Orice măsură a Uniunii privind noile
substanţe psihoactive ar trebui să se
bazeze pe dovezi ştiinţifice, precum şi pe
experienţa vastă a statelor membre în
acest domeniu şi să facă obiectul unei
proceduri specifice Pe baza informaţiilor
notificate de statele membre, ar trebui să
se elaboreze un raport privind noile
substanţe psihoactive care provoacă
îngrijorare în Uniune. Raportul ar trebui să
includă o evaluare a pericolelor pe care le
prezintă substanţele psihoactive relevante.
În urma evaluării riscurilor, Comisia ar
trebui să stabilească măsurile de
restricţionare la care trebuie supuse
substanţele relevante. În caz de risc
imediat pentru sănătatea publică, Comisia
ar trebui să supună noile substanţe
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noi informaţii cu privire la o nouă
substanţă psihoactivă, Comisia trebuie să
reevalueze nivelul de risc al acesteia.
Rapoartele privind noile substanţe
psihoactive trebuie să fie puse la dispoziţia
publicului.

psihoactive unei restricţionări temporare a
accesului pe piaţa de consum, înainte de
încheierea evaluării riscurilor. Dacă apar
noi informaţii cu privire la o nouă
substanţă psihoactivă, Comisia ar trebui să
reevalueze nivelul de risc al acesteia şi să
reimpună restricţionări ale accesului pe
piaţă. Rapoartele privind noile substanţe
psihoactive ar trebui să fie puse la
dispoziţia publicului.
Or. pl

Amendamentul 25
Nikos Chrysogelos
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(13a) Având în vedere evoluţiile
internaţionale privind reforma politicii în
materie de droguri şi controlul
substanţelor ilicite, este nevoie de o
evaluare de impact obiectivă, bazată pe
dovezi ştiinţifice, pentru a evalua
eficacitatea diferitelor opţiuni de control
şi de reglementare, inclusiv politicile
restrictive actuale, în vederea protejării
sănătăţii publice, a siguranţei
consumatorilor şi a drepturilor
utilizatorilor individuali.
Or. en

Amendamentul 26
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Anumite substanţe psihoactive noi
prezintă riscuri imediate pentru sănătatea
publică, ce impun luarea de măsuri
urgente. Prin urmare, disponibilitatea
acestora pentru consumatori trebuie
restricţionată pentru o perioadă limitată de
timp, în aşteptarea evaluării riscurilor.

(17) Anumite substanţe psihoactive noi
prezintă riscuri imediate pentru sănătatea
publică, ce impun luarea de măsuri
urgente. Prin urmare, disponibilitatea
acestora pentru consumatori ar trebui
restricţionată pentru o perioadă de timp
suficientă, în aşteptarea evaluării
riscurilor.
Or. en

Amendamentul 27
Zbigniew Ziobro
Propunere de regulament
Considerentul 18
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Nu trebuie introduse la nivelul
Uniunii măsuri de restricţionare în cazul
noilor substanţe psihoactive care prezintă
riscuri scăzute pentru sănătate, societate
şi siguranţă.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 28
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 24
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Mecanismul de schimb rapid de
informaţii privind noile substanţe
psihoactive s-a dovedit a fi un canal util
pentru partajarea informaţiilor privind
noile substanţe psihoactive, noile tendinţe
în utilizarea substanţelor psihoactive
PE526.242v01-00
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(24) Mecanismul de schimb rapid de
informaţii privind noile substanţe
psihoactive s-a dovedit a fi un canal util
pentru partajarea informaţiilor privind
noile substanţe psihoactive, noile tendinţe
în utilizarea substanţelor psihoactive
10/25

AM\1014698RO.doc

reglementate, precum şi avertizările
aferente în materie de sănătate publică.
Acest mecanism trebuie consolidat în
continuare, pentru a da un răspuns mai
eficace apariţiei şi răspândirii rapide a
noilor substanţe psihoactive în Uniune.

reglementate, precum şi avertizările
aferente în materie de sănătate publică.
Acest mecanism ar trebui consolidat în
continuare, pentru a da un răspuns mai
eficace apariţiei şi răspândirii rapide a
noilor substanţe psihoactive în Uniune,
precum şi pentru a creşte nivelul de
sensibilizare a publicului cu privire la
riscurile asociate utilizării lor pentru orice
alt scop decât comercial, industrial sau
ştiinţific.
Or. en

Amendamentul 29
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 29
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Măsurile de prevenire, de tratament şi
de reducere a efectelor nocive sunt
importante pentru combaterea utilizării tot
mai frecvente a noilor substanţe
psihoactive, precum şi a riscurilor
potenţiale asociate acestora. Internetul,
fiind un important canal de distribuţie prin
care sunt vândute noile substanţe
psihoactive, trebuie utilizat pentru
difuzarea de informaţii privind riscurile
pentru sănătate, societate şi siguranţă pe
care acestea le implică.

(29) Măsurile de prevenire, de tratament şi
de reducere a efectelor nocive sunt
importante pentru combaterea utilizării tot
mai frecvente a noilor substanţe
psihoactive, precum şi a riscurilor
potenţiale asociate acestora. Internetul,
fiind un important canal de distribuţie prin
care se face publicitate şi sunt vândute
noile substanţe psihoactive, ar trebui
utilizat pentru difuzarea de informaţii
privind riscurile pentru sănătate, societate
şi siguranţă pe care acestea le implică şi
pentru prevenirea utilizării
necorespunzătoare şi a abuzului.
Or. en

Amendamentul 30
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
AM\1014698RO.doc
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Textul propus de Comisie

Amendamentul
(29a) Comisia şi statele membre ar trebui
să promoveze, de asemenea, activităţile,
iniţiativele şi campaniile educaţionale şi
de sensibilizare vizând riscurile pentru
sănătate, societate şi siguranţă asociate
utilizării necorespunzătoare şi abuzului
de noi substanţe psihoactive.
Or. en

Amendamentul 31
Zbigniew Ziobro
Propunere de regulament
Considerentul 32
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Comisia trebuie să adopte acte de
punere în aplicare cu aplicabilitate imediată
atunci când, în cazuri justificate
corespunzător, legate de creşterea rapidă a
numărului de decese raportate în mai multe
state membre şi asociate cu consumul unei
substanţe psihoactive noi, există motive
imperioase care impun acest lucru în regim
de urgenţă.

(32) Comisia ar trebui să adopte acte de
punere în aplicare cu aplicabilitate imediată
atunci când, în cazuri justificate
corespunzător, legate de creşterea rapidă a
numărului de decese raportate sau de
incidente care reprezintă o ameninţare
gravă la adresa sănătăţii în mai multe
state membre şi asociate cu consumul unei
substanţe psihoactive noi, există motive
imperioase care impun acest lucru în regim
de urgenţă.
Or. pl

Amendamentul 32
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Considerentul 32
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Comisia trebuie să adopte acte de
punere în aplicare cu aplicabilitate imediată

(32) Comisia ar trebui să adopte acte de
punere în aplicare cu aplicabilitate imediată
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atunci când, în cazuri justificate
corespunzător, legate de creşterea rapidă a
numărului de decese raportate în mai multe
state membre şi asociate cu consumul unei
substanţe psihoactive noi, există motive
imperioase care impun acest lucru în regim
de urgenţă.

atunci când, în cazuri justificate
corespunzător, legate de creşterea rapidă a
numărului de decese raportate şi de
consecinţe grave pentru sănătate în mai
multe state membre şi asociate cu
consumul unei substanţe psihoactive noi,
există motive imperioase care impun acest
lucru în regim de urgenţă.
Or. en

Amendamentul 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Noile substanţe psihoactive şi amestecurile
destinate utilizărilor comerciale şi
industriale, precum şi cercetării şi
dezvoltării ştiinţifice beneficiază de liberă
circulaţie în Uniune.

Noile substanţe psihoactive şi amestecurile
destinate exclusiv utilizărilor comerciale şi
industriale, precum şi cercetării şi
dezvoltării ştiinţifice beneficiază de liberă
circulaţie în Uniune.
Or. lt

Amendamentul 34
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă OEDT şi Europol, sau Comisia,
consideră că informaţiile furnizate cu
privire la o nouă substanţă psihoactivă
notificată de mai multe state membre
provoacă îngrijorare în Uniune din cauza
riscurilor pentru sănătate, societate şi
siguranţă care pot fi asociate noii substanţe
psihoactive, OEDT şi Europol elaborează
un raport comun privind noua substanţă

(1) Dacă OEDT şi Europol, statele membre
sau Comisia, consideră că informaţiile
furnizate cu privire la o nouă substanţă
psihoactivă notificată de mai multe state
membre provoacă îngrijorare în Uniune din
cauza riscurilor pentru sănătate, societate şi
siguranţă care pot fi asociate noii substanţe
psihoactive, OEDT şi Europol elaborează
un raport comun privind noua substanţă
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psihoactivă.

psihoactivă.
Or. en
Justificare

Statele membre pot solicita OEDT să elaboreze un raport.

Amendamentul 35
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă OEDT şi Europol, sau Comisia,
consideră că informaţiile furnizate cu
privire la o nouă substanţă psihoactivă
notificată de mai multe state membre
provoacă îngrijorare în Uniune din cauza
riscurilor pentru sănătate, societate şi
siguranţă care pot fi asociate noii substanţe
psihoactive, OEDT şi Europol elaborează
un raport comun privind noua substanţă
psihoactivă.

(1) Dacă OEDT şi Europol, sau Comisia,
consideră că informaţiile furnizate cu
privire la o nouă substanţă psihoactivă
notificată de trei sau mai multe state
membre provoacă îngrijorare în Uniune din
cauza riscurilor pentru sănătate, societate şi
siguranţă care pot fi asociate noii substanţe
psihoactive, OEDT şi Europol elaborează
un raport comun privind noua substanţă
psihoactivă.
Or. en

Justificare
Sintagma „de mai multe” este ambiguă. Din motive de claritate, UE ar trebui să acţioneze
numai atunci când o substanţă este identificată în trei sau mai multe state membre.

Amendamentul 36
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) identitatea chimică şi fizică a noii
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14/25

AM\1014698RO.doc

substanţe psihoactive, metodele de
fabricare sau extracţie a acesteia şi, dacă
sunt cunoscuţi, precursorii chimici utilizaţi
pentru fabricare sau extracţie, precum şi
alte substanţe psihoactive noi, cu o
structură chimică similară, apărute;

substanţe psihoactive, metodele de
fabricare sau extracţie a acesteia şi, dacă
sunt cunoscuţi, precursorii chimici utilizaţi
pentru fabricare sau extracţie, precum şi
orice altă nouă substanţă psihoactivă sau
grup de substanţe, cu o structură chimică
similară, apărut;
Or. en

Amendamentul 37
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) utilizările comerciale şi industriale,
precum şi în scopuri de cercetare şi
dezvoltare ştiinţifică, ale noii substanţe
psihoactive;

(c) utilizările comerciale şi industriale,
precum şi în scopuri de cercetare şi
dezvoltare ştiinţifică sau orice altă
utilizare cunoscută a noii substanţe
psihoactive;
Or. en

Amendamentul 38
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) utilizările în medicina umană sau
veterinară ale noii substanţe psihoactive,
inclusiv ca substanţă activă a unui
medicament sau a unui produs
medicamentos veterinar;

(d) utilizările în medicina umană sau
veterinară ale noii substanţe psihoactive,
inclusiv ca substanţă activă a unui
medicament, a unui medicament de uz
veterinar sau a unui produs similar;
Or. en
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Amendamentul 39
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

OEDT şi Europol transmit Comisiei
raportul comun în termen de opt săptămâni
de la data solicitării de informaţii
suplimentare menţionate la alineatul (3).

OEDT şi Europol transmit Comisiei
raportul comun în termen de opt săptămâni
de la data solicitării de informaţii
suplimentare menţionate la alineatele (3) şi
(4).
Or. en

Amendamentul 40
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) decesele şi consecinţele grave pentru
sănătate asociate consumului noii substanţe
psihoactive, raportate în mai multe state
membre, legate de toxicitatea acută gravă
a noii substanţe psihoactive;

(a) decesele şi consecinţele grave pentru
sănătate asociate consumului noii substanţe
psihoactive, raportate în mai multe state
membre, legate de toxicitatea noii
substanţe psihoactive;
Or. en

Justificare
Noile substanţe psihoactive pot cauza decese şi consecinţe grave pentru sănătate chiar dacă
nu prezintă toxicitate acută.

Amendamentul 41
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) prevalenţa şi tendinţele de consum ale
noii substanţe psihoactive constatate pentru
întreaga populaţie şi pentru grupuri
specifice, în special frecvenţa, cantităţile şi
modul de utilizare, disponibilitatea
substanţei în rândul consumatorilor şi
potenţialul de răspândire, care indică
amploarea considerabilă a riscului.

(b) prevalenţa şi tendinţele de consum ale
noii substanţe psihoactive constatate pentru
întreaga populaţie şi pentru grupuri
specifice, în special frecvenţa, cantităţile şi
modul de utilizare, disponibilitatea
substanţei în rândul consumatorilor şi
potenţialul de răspândire, care indică
amploarea moderată sau considerabilă a
riscului.
Or. en

Amendamentul 42
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Din motive imperioase, justificate în mod
corespunzător, care impun acest lucru în
regim de urgenţă, legate de creşterea
rapidă a numărului de decese raportate în
mai multe state membre şi asociate cu
consumul noii substanţe psihoactive în
cauză, Comisia adoptă acte de punere în
aplicare cu aplicabilitate imediată, în
conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 19 alineatul (3).

eliminat

Or. en
Justificare
Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a se opune interdicţiei imediate a noilor
substanţelor psihoactive; prin urmare, procedura de la articolul 19 alineatul (2) ar trebui să
se aplice în toate cazurile.
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Amendamentul 43
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) efectul nociv asupra sănătăţii cauzat de
consumul noii substanţe psihoactive
asociat cu toxicitatea acută şi cronică
cauzată de substanţa respectivă, riscul de
abuz şi posibilitatea de a crea dependenţă,
în special riscul de vătămare, boală şi
afecţiuni fizice şi psihice;

(a) efectul nociv asupra sănătăţii cauzat de
consumul noii substanţe psihoactive
asociat cu toxicitatea acută şi cronică
cauzată de substanţa respectivă, riscul de
abuz şi posibilitatea de a crea dependenţă,
în special riscul de vătămare, boală,
agresiune şi afecţiuni fizice şi psihice;
Or. en

Amendamentul 44
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) riscurile privind siguranţa, în special
răspândirea bolilor, inclusiv a virusurilor
transmisibile prin sânge, consecinţele
afecţiunilor fizice şi psihice asupra
capacităţii de a conduce, impactul asupra
mediului produs de fabricarea, transportul
şi eliminarea noii substanţe psihoactive şi a
deşeurilor asociate.

(c) riscurile privind siguranţa publică, în
special răspândirea bolilor, inclusiv a
virusurilor transmisibile prin sânge,
consecinţele afecţiunilor fizice şi psihice
asupra capacităţii de a conduce, impactul
asupra mediului produs de fabricarea,
transportul şi eliminarea noii substanţe
psihoactive şi a deşeurilor asociate.
Or. en

Amendamentul 45
Marusya Lyubcheva
Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) efectul nociv asupra sănătăţii cauzat de
consumul noii substanţe psihoactive
asociat cu toxicitatea acută şi cronică a
acesteia, riscul de abuz şi posibilitatea de a
crea dependenţă sunt limitate, întrucât
provoacă vătămări, boli şi afecţiuni fizice
sau psihice minore;

(a) efectul nociv asupra sănătăţii cauzat de
consumul noii substanţe psihoactive
asociat cu toxicitatea acută şi cronică a
acesteia, riscul de abuz şi posibilitatea de a
crea dependenţă sunt inexistente sau
neglijabile, întrucât nu provoacă vătămări,
boli, agresiune şi afecţiuni fizice sau
psihice;
Or. en

Amendamentul 46
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) riscurile privind siguranţa sunt limitate,
în special riscul de răspândire a bolilor,
inclusiv a virusurilor transmisibile prin
sânge este redus, consecinţele afecţiunilor
fizice şi psihice asupra capacităţii de a
conduce sunt inexistente sau minore, iar
impactul asupra mediului produs de
fabricarea, transportul şi eliminarea noii
substanţe psihoactive şi a deşeurilor
asociate este redus.

(c) riscurile privind siguranţa publică sunt
limitate, în special riscul de răspândire a
bolilor, inclusiv a virusurilor transmisibile
prin sânge este redus, consecinţele
afecţiunilor fizice şi psihice asupra
capacităţii de a conduce sunt inexistente
sau minore, iar impactul asupra mediului
produs de fabricarea, transportul şi
eliminarea noii substanţe psihoactive şi a
deşeurilor asociate este redus.
Or. en

Amendamentul 47
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) riscurile privind siguranţa sunt
AM\1014698RO.doc
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moderate, în special răspândirea izolată a
bolilor, inclusiv a virusurilor transmisibile
prin sânge, consecinţele afecţiunilor fizice
şi psihice asupra capacităţii de a conduce
sunt moderate, iar fabricarea, transportul şi
eliminarea noii substanţe psihoactive şi a
deşeurilor asociate afectează mediului
înconjurător.

moderate, în special răspândirea izolată a
bolilor, inclusiv a virusurilor transmisibile
prin sânge, consecinţele afecţiunilor fizice
şi psihice asupra capacităţii de a conduce
sunt moderate, iar fabricarea, transportul şi
eliminarea noii substanţe psihoactive şi a
deşeurilor asociate afectează mediului
înconjurător.
Or. en

Amendamentul 48
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) efectul nociv asupra sănătăţii cauzat de
consumul noii substanţe psihoactive
asociat cu toxicitatea acută şi cronică a
acesteia, riscul de abuz şi posibilitatea de a
crea dependenţă pun în pericol viaţa,
întrucât provoacă, de regulă, decesul sau
vătămări letale, boli şi afecţiuni fizice sau
psihice grave;

(a) efectul nociv asupra sănătăţii cauzat de
consumul noii substanţe psihoactive,
asociat cu toxicitatea acută şi cronică a
acesteia, riscul de abuz şi posibilitatea de a
crea dependenţă, este grav şi semnificativ
întrucât provoacă, de regulă, decesul sau
vătămări letale, boli şi afecţiuni fizice sau
psihice grave;
Or. en

Justificare
Bolile şi afecţiunile fizice sau psihice grave nu pun neapărat viaţa în pericol, însă substanţele
care au astfel de consecinţe ar trebui considerate ca prezentând un risc ridicat.

Amendamentul 49
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) riscurile privind siguranţa sunt grave, în
special răspândirea largă a bolilor, inclusiv
a virusurilor transmisibile prin sânge,
consecinţele afecţiunilor fizice şi psihice
asupra capacităţii de a conduce sunt grave,
iar fabricarea, transportul şi eliminarea noii
substanţe psihoactive şi a deşeurilor
asociate provoacă daune mediului
înconjurător.

(c) riscurile privind siguranţa publică sunt
grave, în special răspândirea largă a
bolilor, inclusiv a virusurilor transmisibile
prin sânge, consecinţele afecţiunilor fizice
şi psihice asupra capacităţii de a conduce
sunt grave, iar fabricarea, transportul şi
eliminarea noii substanţe psihoactive şi a
deşeurilor asociate provoacă daune
mediului înconjurător.
Or. en

Amendamentul 50
Jolanta Emilia Hibner
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(2a) Comisia nu adoptă proiectul de act de
punere în aplicare, în cazul în care
comisia menţionată la articolul 19
alineatul (1) nu furnizează niciun aviz.
Or. en

Amendamentul 51
Nikos Chrysogelos
Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul 13a
Informarea consumatorilor individuali
(a) Comisia pune imediat la dispoziţia
publicului, mai ales a tinerilor, informaţii
bazate pe date ştiinţifice privind riscurile
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pentru sănătate, societate şi siguranţă ale
noilor substanţe psihoactive, astfel cum se
menţionează la articolul 11, la articolul
12 alineatul (1) şi la articolul 13 alineatul
(1).
(b) În ceea ce priveşte noile substanţe
psihoactive cu riscuri scăzute, menţionate
la articolul 11, Comisia pune, de
asemenea, la dispoziţia publicului, la
scară largă, informaţii privind efectele
utilizării şi utilizarea în condiţii de
siguranţă, precum şi orientări privind
reducerea efectelor nocive.
(c) În ceea ce priveşte noile substanţe
psihoactive cu riscuri moderate sau grave,
menţionate la articolul 12 alineatul (1) şi
la articolul 13 alineatul (1), Comisia
pune, de asemenea, la dispoziţia
publicului, mai ales a tinerilor, la scară
largă, informaţii privind identificarea şi
măsurile de alertă timpurie, de prevenire,
de tratare şi de reducere a efectelor
nocive.
(d) Comisia colaborează cu punctele
focale naţionale din cadrul Reţelei
europene de informare privind drogurile
şi toxicomania („Reitox”) şi cu alte
asociaţii de reducere a efectelor nocive şi
de tratare a dependenţei pentru a furniza
informaţii precise şi oportune
utilizatorilor individuali.
Or. en
Justificare
Articol necesar pentru protejarea sănătăţii publice a utilizatorilor şi a siguranţei
consumatorilor.

Amendamentul 52
James Nicholson
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când sunt disponibile informaţii şi
dovezi noi privind o nouă substanţă
psihoactivă ale cărei riscuri pentru
sănătate, societate şi siguranţă au fost deja
stabilite în conformitate cu articolul 10,
Comisia solicită OEDT să actualizeze
raportul de evaluare a riscurilor elaborat
pentru noua substanţă psihoactivă în cauză
şi reexaminează nivelul riscurilor
prezentate aceasta.

Atunci când sunt disponibile informaţii şi
dovezi noi privind o nouă substanţă
psihoactivă ale cărei riscuri pentru
sănătate, societate şi siguranţă au fost deja
stabilite în conformitate cu articolul 10,
Comisia sau statele membre solicită
OEDT să actualizeze raportul de evaluare a
riscurilor elaborat pentru noua substanţă
psihoactivă în cauză şi reexaminează
nivelul riscurilor prezentate aceasta.
Or. en

Justificare
Statele membre ar trebui să aibă dreptul de a solicita reexaminarea nivelului de risc.

Amendamentul 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc norme privind
sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării
deciziilor menţionate la articolul 9 alineatul
(1), la articolul 12 alineatul (1) şi la
articolul 13 alineatul (1) şi iau toate
măsurile necesare pentru a asigura punerea
în aplicare a respectivelor sancţiuni.
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie
eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele
membre notifică fără întârziere Comisiei
normele respective, precum şi orice
modificare ulterioară a acestora.

Statele membre stabilesc norme privind
sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării
deciziilor menţionate la articolul 9 alineatul
(1), la articolul 12 alineatul (1) şi la
articolul 13 alineatul (1) şi al distribuţiei
ilicite de noi substanţe psihoactive sau
amestecuri şi iau toate măsurile necesare
pentru a asigura punerea în aplicare a
respectivelor sancţiuni. Sancţiunile
prevăzute trebuie să fie eficiente,
proporţionale şi disuasive. Statele membre
notifică fără întârziere Comisiei normele
respective, precum şi orice modificare
ulterioară a acestora.
Or. lt
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Amendamentul 54
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul -20 (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Articolul -20
Domeniul de aplicare naţional
În cazul în care UE nu a acţionat sau
Comisia a decis să nu adopte nicio
măsură de restricţionare pe baza evaluării
realizate de OEDT a riscurilor unei noi
substanţe psihoactive, fiecare stat membru
poate menţine sau poate introduce pe
teritoriul său restricţii privind punerea la
dispoziţie pe piaţă a noilor substanţe
psihoactive pentru consumatori, fără a
aduce atingere comerţului legitim din
industrie, medicamentelor sau
medicamentelor de uz veterinar care au
obţinut o autorizaţie de punere pe piaţă.
Statele membre se asigură că aceste
restricţii sunt comunicate imediat
Comisiei, OEDT şi Europol.
Or. en
Justificare

Întrucât efectele anumitor substanţe psihoactive noi poate fi extrem de localizat, statele
membre ar trebui să aibă libertatea de a introduce interdicţii pentru consumatori asupra
substanţelor pe propriile teritorii în cazul în care UE nu a acţionat sau a decis că o substanţă
prezintă un risc redus la nivel european şi, prin urmare, nu necesită acţiuni din partea
Uniunii. Cu toate acestea, în vederea respectării principiului liberei circulaţii a mărfurilor şi
a pieţei interne, comerţul legitim al Uniunii cu astfel de substanţe, acolo unde există, nu ar
trebui compromis.

Amendamentul 55
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia şi statele membre sprijină
dezvoltarea, partajarea şi diseminarea de
informaţii şi cunoştinţe cu privire la noile
substanţe psihoactive, prin facilitarea
cooperării dintre OEDT, alte agenţii ale
Uniunii şi centrele ştiinţifice şi de
cercetare.

Comisia şi statele membre sprijină
dezvoltarea, partajarea şi diseminarea de
informaţii şi cunoştinţe cu privire la noile
substanţe psihoactive, prin facilitarea
cooperării dintre OEDT, alte agenţii ale
Uniunii şi centrele ştiinţifice şi de cercetare
şi prin furnizarea regulată către aceste
organisme de informaţii actualizate cu
privire la aceste substanţe, atunci când
este posibil.
Or. en
Justificare

Natura noilor substanţe psihoactive se poate schimba rapid şi, prin urmare, agenţiile Uniunii
şi centrele ştiinţifice şi de cercetare trebuie să fie ţinute la curent în cea mai mare măsură
posibilă pentru a monitoriza orice ameninţare emergentă la adresa sănătăţii publice.

Amendamentul 56
Rebecca Taylor
Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1
Textul propus de Comisie

Amendamentul

OEDT şi Europol prezintă un raport anual
privind punerea în aplicare a prezentului
regulament.

OEDT şi Europol prezintă Comisiei şi
statelor membre un raport anual privind
punerea în aplicare a prezentului
regulament, iar aceste rapoarte vor fi
publicate pe un site internet şi puse la
dispoziţia publicului.
Or. en
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