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Pozmeňujúci návrh 14
James Nicholson

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej hlavu V,

Or. en

Odôvodnenie

Hlava V (oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) je vhodnejším právnym základom 
najmä vzhľadom na obrovskú mieru nezákonného obchodu s novými psychoaktívnymi látkami.

Pozmeňujúci návrh 15
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Príslušné orgány verejnej moci 
členských štátov zaviedli v súvislosti s 
týmito novými psychoaktívnymi látkami 
rôzne obmedzujúce opatrenia s cieľom 
riešiť riziká, ktoré tieto látky predstavujú, 
resp. ktoré môže predstavovať ich 
konzumácia. Keďže nové psychoaktívne 
látky sa často používajú pri výrobe rôznych 
tovarov alebo iných látok, ktoré sa 
používajú pri výrobe tovarov ako napr. 
lieky, priemyselné rozpúšťadlá, čistiace 
prostriedky a tovary vyrábané priemyslom 
vyspelých technológií, obmedzenie ich 
dostupnosti na účely takýchto využití by 
mohlo mať zásadný vplyv na hospodárske 
subjekty, čo by prípadne mohlo narušiť ich 
podnikateľskú činnosť na vnútornom trhu.

(3) Príslušné orgány verejnej moci 
členských štátov zaviedli v súvislosti s 
týmito novými psychoaktívnymi látkami 
rôzne obmedzujúce opatrenia s cieľom 
riešiť riziká, ktoré tieto látky predstavujú, 
resp. ktoré môže predstavovať ich 
konzumácia. Keďže nové psychoaktívne 
látky sa často používajú na účely 
vedeckého výskumu a vývoja a pri výrobe 
rôznych tovarov alebo iných látok, ktoré sa 
používajú pri výrobe tovarov, ako napr. 
lieky, priemyselné rozpúšťadlá, čistiace 
prostriedky a tovary vyrábané priemyslom 
vyspelých technológií, obmedzenie ich 
dostupnosti na účely takýchto využití by 
mohlo mať zásadný vplyv na hospodárske 
subjekty, čo by prípadne mohlo narušiť ich 
podnikateľskú činnosť na vnútornom trhu 
a tiež brániť udržateľnému vedeckému 
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výskumu a vývoju.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Rastúce množstvo nových 
psychoaktívnych látok, ktoré sú dostupné 
na vnútornom trhu, ich čoraz väčšia 
rozmanitosť, rýchlosť, s akou sa objavujú 
na trhu, rôzne riziká, ktoré môžu tieto látky 
predstavovať, ak ich konzumujú ľudia, ako 
aj rastúci počet ľudí konzumujúcich tieto 
látky – to všetko predstavuje pre orgány 
verejnej moci výzvu, pokiaľ ide o ich 
schopnosť účinne reagovať v záujme 
ochrany verejného zdravia a bezpečnosti 
bez toho, aby sa obmedzovalo fungovanie 
vnútorného trhu.

(4) Rastúce množstvo nových 
psychoaktívnych látok, ktoré sú dostupné 
na vnútornom trhu, ich čoraz väčšia 
rozmanitosť, rýchlosť, s akou sa objavujú 
na trhu, rôzne riziká, ktoré môžu tieto látky 
predstavovať, ak ich konzumujú ľudia, 
a chýbajúce vedomosti širokej verejnosti 
a nedostatočná informovanosť o rizikách 
spojených s ich spotrebou, rastúci počet 
ľudí konzumujúcich tieto látky – to všetko 
predstavuje pre orgány verejnej moci 
výzvu, pokiaľ ide o ich schopnosť účinne 
reagovať v záujme ochrany verejného 
zdravia a bezpečnosti bez toho, aby sa 
obmedzovalo fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Jacek Olgierd Kurski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Medzi obmedzujúcimi opatreniami 
jednotlivých členských štátov existujú 
značné rozdiely, v dôsledku čoho musia 
hospodárske subjekty, ktoré tieto látky 
používajú pri výrobe rôznych tovarov, 
dodržiavať v prípade tých istých nových 

(5) Medzi obmedzujúcimi opatreniami 
jednotlivých členských štátov existujú 
značné rozdiely, v dôsledku čoho musia 
hospodárske subjekty, ktoré tieto látky 
používajú pri výrobe rôzneho tovaru, 
dodržiavať v prípade tých istých nových 
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psychoaktívnych látok rôzne požiadavky, 
ako je napr. predvývozné oznámenie, 
vývozné povolenie, resp. dovozné a 
vývozné licencie. Z toho vyplývajúce 
rozdiely medzi zákonmi, inými právnymi 
predpismi a správnymi opatreniami 
členských štátov upravujúcimi nové 
psychoaktívne látky komplikujú 
fungovanie vnútorného trhu, a to 
vytváraním prekážok obchodu, 
fragmentáciou trhu, nedostatkom právnej 
istoty a nerovnakými podmienkami pre 
hospodárske subjekty, čo sťažuje 
pôsobenie podnikateľských subjektov v 
rámci vnútorného trhu.

psychoaktívnych látok rôzne požiadavky, 
ako je napr. predvývozné oznámenie, 
vývozné povolenie, resp. dovozné a 
vývozné licencie. Z toho vyplývajúce 
rozdiely medzi zákonmi, inými právnymi 
predpismi a správnymi opatreniami 
členských štátov upravujúcimi nové 
psychoaktívne látky komplikujú 
fungovanie vnútorného trhu, a to 
vytváraním prekážok obchodu, 
fragmentáciou trhu, nedostatkom právnej 
istoty a nerovnakými podmienkami pre 
hospodárske subjekty, čo sťažuje 
pôsobenie podnikateľských subjektov v 
rámci vnútorného trhu a narušuje zásadu 
rovnosti.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 18
Zbigniew Ziobro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Rozdiely medzi rôznymi 
obmedzujúcimi opatreniami 
uplatňovanými na nové psychoaktívne 
látky môžu takisto viesť aj k presúvaniu 
škodlivých nových psychoaktívnych látok 
medzi členskými štátmi, komplikovať 
úsilie zamerané na obmedzenie ich 
dostupnosti pre spotrebiteľov a oslabovať 
ochranu spotrebiteľa v rámci celej Únie.

(7) Rozdiely v oblasti ustanovení 
upravujúcich obmedzenia obchodu 
s psychoaktívnymi látkami značne zvyšujú 
riziko používania nelegálnych kanálov 
na pašovanie týchto látok a vedú 
k obchádzaniu právnych predpisov 
s cieľom získať potrebné povolenia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 19
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Rozdiely medzi rôznymi 
obmedzujúcimi opatreniami 
uplatňovanými na nové psychoaktívne 
látky môžu takisto viesť aj k presúvaniu 
škodlivých nových psychoaktívnych látok 
medzi členskými štátmi, komplikovať 
úsilie zamerané na obmedzenie ich 
dostupnosti pre spotrebiteľov a oslabovať 
ochranu spotrebiteľa v rámci celej Únie.

(7) Rozdiely medzi rôznymi 
obmedzujúcimi opatreniami 
uplatňovanými na nové psychoaktívne 
látky môžu takisto viesť aj k presúvaniu 
škodlivých nových psychoaktívnych látok 
medzi členskými štátmi, komplikovať 
úsilie zamerané na obmedzenie ich 
dostupnosti pre spotrebiteľov, oslabovať 
ochranu spotrebiteľa v rámci celej Únie 
a snahy o boj proti prípadnej trestnej 
činnosti a organizovanej trestnej činnosti 
spojenej s šírením týchto látok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jacek Olgierd Kurski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Rozdiely medzi rôznymi 
obmedzujúcimi opatreniami 
uplatňovanými na nové psychoaktívne 
látky môžu takisto viesť aj k presúvaniu 
škodlivých nových psychoaktívnych látok 
medzi členskými štátmi, komplikovať 
úsilie zamerané na obmedzenie ich 
dostupnosti pre spotrebiteľov a oslabovať 
ochranu spotrebiteľa v rámci celej Únie.

(7) Rozdiely medzi rôznymi 
obmedzujúcimi opatreniami 
uplatňovanými na nové psychoaktívne 
látky môžu takisto viesť aj k presúvaniu 
škodlivých nových psychoaktívnych látok 
medzi členskými štátmi, komplikovať 
úsilie zamerané na obmedzenie ich 
dostupnosti pre spotrebiteľov a oslabovať 
ochranu spotrebiteľa v rámci celej Únie. 
Rozdiely v oblasti ustanovení 
upravujúcich obmedzenia obchodu 
so psychoaktívnymi látkami značne 
zvyšujú riziko používania nelegálnych 
kanálov na pašovanie týchto látok a vedú 
k obchádzaniu právnych predpisov 
s cieľom získať potrebné povolenia.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 21
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Očakáva sa, že tieto rozdiely budú 
narastať s tým, ako budú členské štáty 
pokračovať v uplatňovaní rozdielnych 
prístupov pri riešení problematiky nových 
psychoaktívnych látok. Preto sa očakáva, 
že prekážky obchodu, fragmentácia trhu, 
nedostatočná právna istota a nerovnaké 
podmienky budú taktiež narastať, čo bude 
ďalej komplikovať fungovanie vnútorného 
trhu.

(8) Očakáva sa, že tieto rozdiely budú 
narastať s tým, ako budú členské štáty 
pokračovať v uplatňovaní rozdielnych 
prístupov pri riešení problematiky nových 
psychoaktívnych látok. Preto sa očakáva, 
že prekážky obchodu, fragmentácia trhu, 
nedostatočná právna istota a nerovnaké 
podmienky budú taktiež narastať, čo bude 
ďalej komplikovať fungovanie vnútorného 
trhu a ochranu verejného zdravia 
a bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Zbigniew Ziobro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Nové psychoaktívne látky a zmesi by 
mali mať možnosť voľného pohybu v 
Únii, ak sú určené na obchodné a 
priemyselné využitie, ako aj na výskum a 
vývoj. Týmto nariadením by sa mali 
stanoviť pravidlá pre zavádzanie 
obmedzení tohto voľného pohybu.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Nové psychoaktívne látky a zmesi by 
mali mať možnosť voľného pohybu v Únii, 
ak sú určené na obchodné a priemyselné 
využitie, ako aj na výskum a vývoj. Týmto 
nariadením by sa mali stanoviť pravidlá pre 
zavádzanie obmedzení tohto voľného 
pohybu.

(10) Nové psychoaktívne látky a zmesi by 
mali mať možnosť voľného pohybu v Únii, 
ak sú určené na obchodné a priemyselné 
využitie, ako aj na výskum a vývoj. Týmto 
nariadením by sa mali stanoviť pravidlá pre 
zavádzanie obmedzení tohto voľného 
pohybu. Okrem toho by sa však malo 
zabrániť nezákonnému šíreniu týchto 
látok a zmesí.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 24
Zbigniew Ziobro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Akékoľvek opatrenie Únie v oblasti 
nových psychoaktívnych látok by sa malo 
zakladať na vedeckých dôkazoch a mal by 
sa naň vzťahovať osobitný postup. Na 
základe informácií oznámených členskými 
štátmi by sa mala vypracovať o nových 
psychoaktívnych látkach budiacich obavy 
v rámci celej Únie vypracovať správa. 
V tejto správe by sa malo uviesť, či je 
potrebné uskutočniť hodnotenie rizika. 
Komisia by na základe hodnotenia rizika 
mala určiť, či by sa voči predmetnej novej 
psychoaktívnej látke mali uplatniť určité
obmedzujúce opatrenia. V prípade 
bezprostredných obáv v spojitosti s 
verejným zdravím by Komisia mala voči 
nim uplatniť dočasné obmedzenie 
spotrebiteľského trhu ešte skôr, ako sa 
ukončí proces hodnotenia rizika. V 
prípade, že sa objavia nové informácie o 
určitej novej psychoaktívnej látka, 

(13) Akékoľvek opatrenie Únie v oblasti 
nových psychoaktívnych látok by sa malo 
zakladať na vedeckých dôkazoch, ako aj 
na rozsiahlych skúsenostiach členských 
štátov v tejto oblasti a mal by sa naň 
vzťahovať osobitný postup. Na základe 
informácií oznámených členskými štátmi 
by sa mala vypracovať o nových 
psychoaktívnych látkach budiacich obavy 
v rámci celej Únie vypracovať správa. Táto 
správa by obsahuje hodnotenie rizika
v súvislosti s príslušnými psychoaktívnymi 
látkami. Komisia by na základe hodnotenia 
rizika mala určiť, aké obmedzujúce 
opatrenia by sa mali uplatniť na príslušné 
látky. V prípade bezprostredných obáv v 
spojitosti s verejným zdravím by Komisia 
mala voči nim uplatniť dočasné 
obmedzenie spotrebiteľského trhu ešte 
skôr, ako sa ukončí proces hodnotenia 
rizika. V prípade, že sa objavia nové 
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Komisia by mala opätovne vyhodnotiť 
úroveň rizika, ktorú táto látka predstavuje. 
Správy o nových psychoaktívnych látkach 
by mali byť verejne prístupné.

informácie o určitej novej psychoaktívnej 
látke, Komisia by mala opätovne 
vyhodnotiť úroveň rizika, ktorú táto látka 
predstavuje, a opätovne zaviesť trhové 
obmedzenia. Správy o nových 
psychoaktívnych látkach by mali byť 
verejne prístupné.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 25
Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) S prihliadnutím na medzinárodný 
vývoj týkajúci sa reformy protidrogovej 
politiky a kontroly nepovolených látok sa 
vyžaduje, aby sa v objektívnom hodnotení 
vplyvu založenom na vedeckých dôkazoch 
posúdila efektívnosť jednotlivých kontrol 
a regulačných možností vrátane 
súčasných obmedzujúcich politík s cieľom 
chrániť verejné zdravie, bezpečnosť 
spotrebiteľov a ľudské práva 
individuálnych spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Niektoré nové psychoaktívne látky 
predstavujú bezprostredné riziko pre 
verejné zdravie, čo si vyžaduje okamžité 
prijatie opatrenia. Z tohto dôvodu by sa 

(17) Niektoré nové psychoaktívne látky 
predstavujú bezprostredné riziko pre 
verejné zdravie, čo si vyžaduje okamžité 
prijatie opatrenia. Z tohto dôvodu by sa 



PE526.242v01-00 10/25 AM\1014698SK.doc

SK

mala dostupnosť príslušných látok na 
určitý čas obmedziť, až dokým neprebehne 
na ne sa vzťahujúce hodnotenie rizika.

mala dostupnosť príslušných látok na 
dostatočné časové obdobie obmedziť, až 
dokým neprebehne na ne sa vzťahujúce 
hodnotenie rizika.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Zbigniew Ziobro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V prípade nových psychoaktívnych 
látok, ktoré predstavujú nízke zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziko, by sa 
na úrovni Únie nemali zavádzať žiadne 
obmedzujúce opatrenia.

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 28
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Mechanizmus rýchlej výmeny 
informácií o nových psychoaktívnych 
látkach sa ukázal byť užitočným nástrojom 
na spoločné využívanie informácií o 
nových psychoaktívnych látkach, o novom 
vývoji v rámci využívania kontrolovaných 
psychoaktívnych látok, ako aj o súvisiacich 
výstrahách v záujme ochrany verejného 
zdravia. Tento mechanizmus by sa mal 
ďalej posilniť, aby bolo možné účinnejšie 
reagovať na rýchle sa objavovanie sa 
nových psychoaktívnych látok a ich šírenie 
v rámci celej Únie.

(24) Mechanizmus rýchlej výmeny 
informácií o nových psychoaktívnych 
látkach sa ukázal byť užitočným nástrojom 
na spoločné využívanie informácií o 
nových psychoaktívnych látkach, o novom 
vývoji v rámci využívania kontrolovaných 
psychoaktívnych látok, ako aj o súvisiacich 
výstrahách v záujme ochrany verejného 
zdravia. Tento mechanizmus by sa mal 
ďalej posilniť, aby bolo možné účinnejšie 
reagovať na rýchle objavovanie sa nových 
psychoaktívnych látok a ich šírenie v rámci 
celej Únie, ako aj zvýšiť úroveň 
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informovanosti verejnosti o rizikách 
spojených s ich používaním na iné účely 
ako obchodné, priemyselné alebo vedecké 
využitie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Pre riešenie narastajúceho využívania 
nových psychoaktívnych látok a ich 
potenciálnych rizík majú významnú úlohu 
opatrenia v oblasti prevencie, liečby 
a znižovania škodlivých následkov. 
Internet, ktorý je jedným z významných 
distribučných kanálov, prostredníctvom 
ktorého sa nové psychoaktívne látky 
predávajú, by sa mal využiť na šírenie 
informácií o zdravotných, spoločenských 
a bezpečnostných rizikách, ktoré tieto látky 
predstavujú.

(29) Pre riešenie narastajúceho využívania 
nových psychoaktívnych látok a ich 
potenciálnych rizík majú významnú úlohu 
opatrenia v oblasti prevencie, liečby 
a znižovania škodlivých následkov. 
Internet, ktorý je jedným z významných 
distribučných kanálov, prostredníctvom 
ktorého sa nové psychoaktívne látky 
ponúkajú a predávajú, by sa mal využiť na 
šírenie informácií o zdravotných, 
spoločenských a bezpečnostných rizikách, 
ktoré tieto látky predstavujú, 
a o predchádzaní zneužitiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Komisia a členské štáty by mali tiež 
podporovať činnosti, iniciatívy a kampane 
v oblasti vzdelávania a zvyšovania 
informovanosti zamerané na zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziká spojené 
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so zneužitím nových psychoaktívnych 
látok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Zbigniew Ziobro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Komisia by mala okamžite prijať 
uplatniteľné vykonávacie akty, ak je to z 
riadne odôvodnených vážnych a 
naliehavých dôvodov potrebné v súvislosti 
rýchlym nárastom počtu hlásených úmrtí 
spojených s konzumáciou predmetnej 
novej psychoaktívnej látky vo viacerých 
členských štátoch.

(32) Komisia by mala okamžite prijať 
uplatniteľné vykonávacie akty, ak je to z 
riadne odôvodnených vážnych a 
naliehavých dôvodov potrebné v súvislosti 
rýchlym nárastom počtu hlásených úmrtí 
alebo prípadov predstavujúcich vážne 
ohrozenie zdravia spojených s 
konzumáciou predmetnej novej 
psychoaktívnej látky vo viacerých 
členských štátoch.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 32
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Komisia by mala okamžite prijať 
uplatniteľné vykonávacie akty, ak je to z 
riadne odôvodnených vážnych a 
naliehavých dôvodov potrebné v súvislosti 
rýchlym nárastom počtu hlásených úmrtí 
spojených s konzumáciou predmetnej 
novej psychoaktívnej látky vo viacerých 
členských štátoch.

(32) Komisia by mala okamžite prijať 
uplatniteľné vykonávacie akty, ak je to z 
riadne odôvodnených vážnych a 
naliehavých dôvodov potrebné v súvislosti 
rýchlym nárastom počtu hlásených úmrtí 
a závažných zdravotných následkov 
spojených s konzumáciou predmetnej 
novej psychoaktívnej látky vo viacerých 
členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nové psychoaktívne látky a zmesi sa v 
Únii pohybujú voľne na obchodné a 
priemyselné využitie, ako aj na účely 
vedeckého výskumu a vývoja.

Nové psychoaktívne látky a zmesi sa v 
Únii pohybujú voľne iba na obchodné a 
priemyselné využitie, ako aj na účely 
vedeckého výskumu a vývoja.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 34
James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že EMCDDA a Europol, 
resp. Komisia zastávajú názor, že 
poskytnuté informácie o novej 
psychoaktívnej látke oznámenej viacerými 
členskými štátmi budia obavy v rámci celej 
Únie z dôvodu zdravotných, spoločenských 
a bezpečnostných rizík, ktoré táto nová 
psychoaktívna látka môže predstavovať, 
EMCDDA a Europol o nej vypracujú 
spoločnú správu.

1. V prípade, že EMCDDA a Europol, 
členské štáty resp. Komisia zastávajú 
názor, že poskytnuté informácie o novej 
psychoaktívnej látke oznámenej viacerými 
členskými štátmi budia obavy v rámci celej 
Únie z dôvodu zdravotných, spoločenských 
a bezpečnostných rizík, ktoré táto nová 
psychoaktívna látka môže predstavovať, 
EMCDDA a Europol o nej vypracujú 
spoločnú správu.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty môžu vyzvať EMCDDA na vypracovanie správy.

Pozmeňujúci návrh 35
Rebecca Taylor
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade, že EMCDDA a Europol, 
resp. Komisia zastávajú názor, že 
poskytnuté informácie o novej 
psychoaktívnej látke oznámenej viacerými
členskými štátmi budia obavy v rámci celej 
Únie z dôvodu zdravotných, spoločenských 
a bezpečnostných rizík, ktoré táto nová 
psychoaktívna látka môže predstavovať, 
EMCDDA a Europol o nej vypracujú 
spoločnú správu.

1. V prípade, že EMCDDA a Europol, 
resp. Komisia zastávajú názor, že 
poskytnuté informácie o novej 
psychoaktívnej látke oznámenej tromi 
alebo viacerými členskými štátmi budia 
obavy v rámci celej Únie z dôvodu 
zdravotných, spoločenských 
a bezpečnostných rizík, ktoré táto nová 
psychoaktívna látka môže predstavovať, 
EMCDDA a Europol o nej vypracujú 
spoločnú správu.

Or. en

Odôvodnenie

Výraz „viacerými“ je nejednoznačný. Kvôli zrozumiteľnosti, EÚ by mala konať len vtedy, keď 
bola látka zistená v troch alebo viacerých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 36
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) chemická a fyzická identifikácia 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, 
metódy a, v prípade, že sú známe, aj 
chemické prekurzory, používané na jej 
výrobu alebo extrakciu, ako aj ďalšie nové 
psychoaktívne látky s podobnou 
chemickou štruktúrou, ktoré sa objavili;

(b) chemická a fyzická identifikácia 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, 
metódy a, v prípade, že sú známe, aj 
chemické prekurzory, používané na jej 
výrobu alebo extrakciu, ako aj akúkoľvek 
ďalšiu novú psychoaktívnu látku alebo 
skupinu látok s podobnou chemickou 
štruktúrou, ktoré sa objavili;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) obchodné a priemyselné využitie 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, ako 
aj jej využitie na účely vedeckého 
výskumu a vývoja;

(c) obchodné a priemyselné využitie 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, ako 
aj jej využitie na účely vedeckého 
výskumu a vývoja alebo akékoľvek iné 
známe využitie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) využitie predmetnej novej 
psychoaktívnej látky na účely humánnej 
alebo veterinárnej medicíny, a to aj ako 
účinnej látky v určitom lieku alebo 
veterinárnom lieku;

(d) využitie predmetnej novej 
psychoaktívnej látky na účely humánnej 
alebo veterinárnej medicíny, a to aj ako 
účinnej látky v určitom lieku, veterinárnom 
lieku alebo podobnom výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EMCDDA a Europol predložia Komisii 
spoločnú správu do ôsmich týždňov od 
podania žiadosti o doplňujúce informácie v 
zmysle odseku 3.

EMCDDA a Europol predložia Komisii 
spoločnú správu do ôsmich týždňov od 
podania žiadosti o doplňujúce informácie v 
zmysle odsekov 3 a 4.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) hlásené úmrtia a závažné zdravotné 
následky spojené s konzumáciou novej 
psychoaktívnej látky vo viacerých 
členských štátoch, ktoré súvisia 
so závažnou akútnou toxicitou tejto novej 
psychoaktívnej látky;

(a) hlásené úmrtia a závažné zdravotné 
následky spojené s konzumáciou novej 
psychoaktívnej látky vo viacerých 
členských štátoch, ktoré súvisia s toxicitou 
tejto novej psychoaktívnej látky;

Or. en

Odôvodnenie

Nové psychoaktívne látky môžu spôsobovať úmrtia a závažné zdravotné následky dokonca aj 
bez akútnej toxicity.

Pozmeňujúci návrh 41
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prevalencia a formy užívania novej 
psychoaktívnej látky v rámci celej 
populácie a v rámci určitých skupín, a to 
najmä frekvencia, množstvá a spôsoby 
užívania, dostupnosť tejto látky pre 
spotrebiteľov, potenciál šírenia, ktoré 
naznačujú značnú úroveň rizika.

(b) prevalencia a formy užívania novej 
psychoaktívnej látky v rámci celej 
populácie a v rámci určitých skupín, a to 
najmä frekvencia, množstvá a spôsoby 
užívania, dostupnosť tejto látky pre 
spotrebiteľov, potenciál šírenia, ktoré 
naznačujú strednú alebo značnú úroveň 
rizika.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia okamžite prijme uplatniteľné 
vykonávacie akty v súlade s postupom 
podľa článku 19 ods. 3, ak je to z riadne 
odôvodnených vážnych a naliehavých 
dôvodov potrebné v súvislosti rýchlym 
nárastom počtu hlásených úmrtí 
spojených s konzumáciou novej 
psychoaktívnej látky vo viacerých 
členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Členským štátom by sa malo umožniť namietať proti okamžitému zákazu novej psychoaktívnej 
látky, preto postup uvedený v článku 19 ods. 2 by sa mal uplatňovať na všetky prípady.

Pozmeňujúci návrh 43
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ujma na zdraví spôsobená konzumáciou 
novej psychoaktívnej látky, ktorá súvisí s 
jej akútnou a chronickou toxicitou, riziko 
jej zneužitia a potenciál z hľadiska 
vytvorenia závislosti, ako aj poškodenia 
zdravia, choroby a fyzické a duševné 
poruchy;

(a) ujma na zdraví spôsobená konzumáciou 
novej psychoaktívnej látky, ktorá súvisí s 
jej akútnou a chronickou toxicitou, riziko 
jej zneužitia a potenciál z hľadiska 
vytvorenia závislosti, ako aj poškodenia 
zdravia, choroby, agresia a fyzické 
a duševné poruchy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) bezpečnostné riziká, a to najmä šírenie 
chorôb vrátane prenosu vírusov 
prenášaných krvou, následky fyzických a 
duševných porúch z hľadiska schopnosti 
riadiť motorové vozidlá, ako aj 
environmentálne dosahy spojené 
s výrobou, dopravou a likvidáciou novej 
psychoaktívnej látky a súvisiacich 
odpadových materiálov.

(c) ohrozenia verejnej bezpečnosti, a to 
najmä šírenie chorôb vrátane prenosu 
vírusov prenášaných krvou, následky 
fyzických a duševných porúch z hľadiska 
schopnosti riadiť motorové vozidlá, ako aj 
environmentálne dosahy spojené 
s výrobou, dopravou a likvidáciou novej 
psychoaktívnej látky a súvisiacich 
odpadových materiálov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ujma na zdraví spôsobená konzumáciou 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, 
ktorá súvisí s jej akútnou a chronickou 
toxicitou, riziko jej zneužitia a potenciál z 
hľadiska vytvorenia závislosti, sú 
obmedzenej závažnosti, pretože táto látka 
spôsobuje málo závažné poškodenia 
zdravia a choroby a málo závažné fyzické 
a duševné poruchy;

(a) ujma na zdraví spôsobená konzumáciou 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, 
ktorá súvisí s jej akútnou a chronickou 
toxicitou, riziko jej zneužitia a potenciál z 
hľadiska vytvorenia závislosti neexistujú 
alebo sú zanedbateľné, pretože táto látka 
nespôsobuje poškodenia zdravia a 
choroby, agresiu a fyzické a duševné 
poruchy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Rebecca Taylor
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) bezpečnostné riziká sú obmedzenej 
závažnosti, čo znamená najmä nízke riziko 
šírenia chorôb vrátane prenosu vírusov 
prenášaných krvou, žiadne alebo len malé 
následky fyzických a duševných porúch z 
hľadiska schopnosti riadiť motorové 
vozidlá, pričom environmentálne dosahy 
spojené s výrobou, dopravou a likvidáciou 
predmetnej novej psychoaktívnej látky a 
súvisiacich odpadových materiálov sú 
malé.

(c) ohrozenia verejnej bezpečnosti sú 
obmedzenej závažnosti, čo znamená najmä 
nízke riziko šírenia chorôb vrátane prenosu 
vírusov prenášaných krvou, žiadne alebo 
len malé následky fyzických a duševných 
porúch z hľadiska schopnosti riadiť 
motorové vozidlá, pričom environmentálne 
dosahy spojené s výrobou, dopravou a 
likvidáciou predmetnej novej 
psychoaktívnej látky a súvisiacich 
odpadových materiálov sú malé.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) bezpečnostné riziká sú strednej 
závažnosti, čo znamená najmä sporadické 
šírenie chorôb vrátane prenosu vírusov 
prenášaných krvou, stredne závažné 
následky fyzických a duševných porúch z 
hľadiska schopnosti riadiť motorové 
vozidlá, pričom pri výrobe, doprave a 
likvidácii predmetnej novej psychoaktívnej 
látky dochádza k neprípustným zásahom 
do životného prostredia.

(c) ohrozenia verejnej bezpečnosti sú 
strednej závažnosti, čo znamená najmä 
sporadické šírenie chorôb vrátane prenosu 
vírusov prenášaných krvou, stredne 
závažné následky fyzických a duševných 
porúch z hľadiska schopnosti riadiť 
motorové vozidlá, pričom pri výrobe, 
doprave a likvidácii predmetnej novej 
psychoaktívnej látky dochádza k 
neprípustným zásahom do životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Rebecca Taylor
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ujma na zdraví spôsobená konzumáciou 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, 
ktorá súvisí s jej akútnou a chronickou 
toxicitou, riziko jej zneužitia a potenciál z 
hľadiska vytvorenia závislosti, sú
životohrozujúceho charakteru, pretože 
táto látka vo všeobecnosti spôsobuje smrť 
alebo smrteľné poškodenia zdravia, 
závažné choroby, ako aj závažné fyzické a 
duševné poruchy;

(a) ujma na zdraví spôsobená konzumáciou 
predmetnej novej psychoaktívnej látky, 
ktorá súvisí s jej akútnou a chronickou 
toxicitou, riziko jej zneužitia a potenciál z 
hľadiska vytvorenia závislosti, sú závažné 
a významné, pretože táto látka vo 
všeobecnosti spôsobuje smrť alebo 
smrteľné poškodenia zdravia, závažné 
choroby, ako aj závažné fyzické a duševné 
poruchy;

Or. en

Odôvodnenie

Závažné choroby a závažné fyzické a duševné choroby nevyhnutne nemusia ohrozovať život, 
ale látky majúce takéto následky by sa mali považovať za vysoko rizikové.

Pozmeňujúci návrh 49
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) bezpečnostné riziká sú závažné, čo 
znamená najmä značné šírenie chorôb 
vrátane prenosu vírusov prenášaných 
krvou, závažné následky fyzických 
a duševných porúch z hľadiska schopnosti 
riadiť motorové vozidlá, pričom pri 
výrobe, doprave a likvidácii predmetnej 
novej psychoaktívnej látky dochádza k 
poškodzovaniu životného prostredia.

(c) ohrozenia verejnej bezpečnosti sú 
závažné, čo znamená najmä značné šírenie 
chorôb vrátane prenosu vírusov 
prenášaných krvou, závažné následky 
fyzických a duševných porúch z hľadiska 
schopnosti riadiť motorové vozidlá, pričom 
pri výrobe, doprave a likvidácii predmetnej 
novej psychoaktívnej látky dochádza k 
poškodzovaniu životného prostredia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia neprijme návrh 
vykonávacieho aktu, ak výbor uvedený 
v článku 19 ods. 1 nepredložil stanovisko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a

Informácie pre individuálnych 
spotrebiteľov

a) Komisia sprístupní verejnosti, najmä 
mladým ľuďom, vedecky podložené 
informácie o zdravotných, spoločenských 
a bezpečnostných rizikách spojených 
s novými psychoaktívnymi látkami 
uvedenými v článku 11, článku 12 ods. 1 
a článku 13 ods. 1;

b) so zreteľom na nové psychoaktívne 
látky predstavujúce nízke riziko 
podľa článku 11 Komisia tiež zabezpečí
verejnosti, najmä mladým ľuďom, široký 
prístup k informáciám o účinkoch 
použitia a bezpečnom použití, ako aj 
k usmerneniam na znižovanie škodlivých 
následkov;

c) so zreteľom na nové psychoaktívne 
látky predstavujúce stredné alebo závažné 
riziko podľa článku 12 ods. 1 a článku 13 
ods. 1 Komisia tiež zabezpečí verejnosti, 



PE526.242v01-00 22/25 AM\1014698SK.doc

SK

najmä mladým ľuďom, široký prístup 
k informáciám o opatreniach v oblasti 
identifikácie a včasného varovania, 
prevencie, liečby a znižovania škodlivých 
následkov;

d) Pri poskytovaní presných a včasných 
informácií jednotlivým používateľom 
Komisia spolupracuje so vnútroštátnymi 
kontaktnými miestami v rámci Európskej 
informačnej siete o drogách a drogovej 
závislosti („Reitox“) a s inými 
združeniami venujúcimi sa otázke 
znižovania škodlivých následkov a liečby 
závislosti.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na zaistenie verejného zdravia používateľov a bezpečnosti spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 52
James Nicholson

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa stanú dostupnými nové informácie 
a dôkazy o rizikách, ktoré predstavuje 
určitá nová psychoaktívna látka, zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziká ktorej 
už boli stanovené v súlade s článkom 10, 
Komisia požiada centrum EMCDDA, aby 
aktualizovalo správu o hodnotení rizika 
tejto novej psychoaktívnej látky a aby 
opätovne preskúmalo úroveň rizika, ktoré 
táto nová psychoaktívna látka predstavuje.

Keď sa stanú dostupnými nové informácie 
a dôkazy o rizikách, ktoré predstavuje 
určitá nová psychoaktívna látka, zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziká ktorej 
už boli stanovené v súlade s článkom 10, 
Komisia požiada centrum EMCDDA alebo 
členské štáty, aby aktualizovali správu 
o hodnotení rizika tejto novej 
psychoaktívnej látky a aby opätovne 
preskúmali úroveň rizika, ktoré táto nová 
psychoaktívna látka predstavuje.

Or. en
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Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať aj právo požiadať o opätovné preskúmanie úrovne rizika.

Pozmeňujúci návrh 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá upravujúce 
sankcie uplatniteľné v prípade porušenia 
rozhodnutí uvedených v článku 9 ods. 1, 
článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 1 a 
prijmú všetky opatrenia potrebné na ich 
vykonanie. Tieto sankcie budú účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty 
Komisii bezodkladne oznámia uvedené 
pravidlá upravujúce sankcie a akékoľvek 
ich zmeny.

Členské štáty stanovia pravidlá upravujúce 
sankcie uplatniteľné v prípade porušenia 
rozhodnutí uvedených v článku 9 ods. 1, 
článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 1 
a v prípade nezákonného šírenia nových 
psychoaktívnych látok alebo zmesí a 
prijmú všetky opatrenia potrebné na ich
vykonanie. Tieto sankcie budú účinné, 
primerané a odrádzajúce. Členské štáty 
Komisii bezodkladne oznámia uvedené 
pravidlá upravujúce sankcie a akékoľvek 
ich zmeny.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 54
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok -20 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -20

Vnútroštátny rozsah pôsobnosti

Ak EÚ nekonala alebo Komisia rozhodla 
o neprijatí žiadnych obmedzujúcich 
opatrení na základe hodnotenie rizika 
novej psychoaktívnej látky, ktoré 
vypracovalo centrum EMCDDA, 
jednotlivé členské štáty môžu na svojom 
území zachovať alebo zaviesť obmedzenia 
týkajúce sa sprístupňovania novej 
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psychoaktívnej látky na trhu 
pre spotrebiteľov, a to bez toho, aby bol 
dotknutý zákonný obchod v danom odvetví 
alebo boli dotknuté určité lieky či 
veterinárne lieky, ktoré získali povolenie 
na uvedenie na trh.

Členské štáty zabezpečia, aby takéto 
obmedzia boli bezodkladne oznámené 
Komisii, centru EMCDDA a Europol-u.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže účinky niektorých nových psychoaktívnych látok možno veľmi presne lokalizovať, 
členské štáty by mali mať možnosť zaviesť zákaz spotreby látok na ich území, ak EÚ nekonala 
alebo rozhodla, že látka predstavuje nízke riziko na európskej úrovni, a preto sa nevyžaduje 
opatrenie Únie. Vzhľadom na zásadu voľného pohybu tovaru a so zreteľom na vnútorný trh by 
sa však nemal narušiť existujúci legitímny obchod s týmito látkami v Únii.

Pozmeňujúci návrh 55
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a členské štáty budú podporovať 
rozvoj, spoločné využívanie a šírenie 
informácií a poznatkov o nových 
psychoaktívnych látkach. Táto podpora 
bude spočívať v uľahčení spolupráce medzi 
centrom EMCDDA, ostatnými agentúrami 
Únie a vedeckými a výskumnými centrami.

Komisia a členské štáty budú podporovať 
rozvoj, spoločné využívanie a šírenie 
informácií a poznatkov o nových 
psychoaktívnych látkach. Táto podpora 
bude spočívať v uľahčení spolupráce medzi 
centrom EMCDDA, ostatnými agentúrami 
Únie a vedeckými a výskumnými centrami 
a v tom, že sa týmto subjektom budú 
pravidelne poskytovať aktuálne 
informácie o takýchto látkach vždy, keď 
to bude možné.

Or. en
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Odôvodnenie

Povaha nových psychoaktívnych látok sa môže rýchlo meniť, a preto musia agentúry Únie 
a vedecké a výskumné strediská dostávať čo najaktuálnejšie informácie, aby mohli sledovať 
akékoľvek vznikajúce hrozby pre verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh 56
Rebecca Taylor

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Centrum EMCDDA a Europol každoročne 
predložia správu o vykonávaní tohto 
nariadenia.

Centrum EMCDDA a Europol každoročne 
predložia Komisii a členským štátom
správu o vykonávaní tohto nariadenia 
a takéto správy sa uverejnia a sprístupnia 
na internetovej stránke.

Or. en


