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Τροπολογία 4
Antonyia Parvanova
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(1 α) Η θέσπιση κοινών ελάχιστων
κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση για τον
ορισμό των αδικημάτων της διακίνησης
ναρκωτικών και των σχετικών κυρώσεων
θα πρέπει εν τέλει να συμβάλει στην
προστασία της δημόσιας υγείας και στη
μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της
διακίνησης και της κατανάλωσης
ναρκωτικών.
Or. en

Τροπολογία 5
James Nicholson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στην Ένωση εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα και διαδίδονται με ταχείς
ρυθμούς νέες ψυχότροπες ουσίες οι οποίες
μιμούνται τη δράση των ουσιών που
καλύπτονται από τις συμβάσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον
[κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες] ορισμένες εξ αυτών
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ο
συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει τη
λήψη μέτρων για την απαγόρευση της

(4) Στην Ένωση εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα και διαδίδονται με ταχείς
ρυθμούς νέες ψυχότροπες ουσίες οι οποίες
μιμούνται τη δράση των ουσιών που
καλύπτονται από τις συμβάσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον
[κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες] ορισμένες εξ αυτών
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ο
συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει τη
λήψη μέτρων για την απαγόρευση της
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παραγωγής, της παρασκευής και της
διάθεσης στην αγορά, περιλαμβανομένης
της εισαγωγής στην Ένωση, της
μεταφοράς και της εξαγωγής από την
Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες
απειλούν σοβαρά την υγεία, την κοινωνία
και την ασφάλεια. Για την αποτελεσματική
μείωση της διαθεσιμότητας των νέων
ψυχότροπων ουσιών οι οποίες θέτουν σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την
ασφάλεια σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο, αλλά και για την αποτροπή
αφενός της διακίνησης των ουσιών αυτών
και, αφετέρου, της εμπλοκής
εγκληματικών οργανώσεων στην
παρασκευή ή στη διανομή τους, τα μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας που
θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού πρέπει να υπόκεινται σε
διατάξεις ποινικού δικαίου.

παραγωγής, της παρασκευής και της
διάθεσης στην αγορά, περιλαμβανομένης
της εισαγωγής στην Ένωση, της
μεταφοράς και της εξαγωγής από την
Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες
απειλούν σοβαρά την υγεία, την κοινωνία
και την ασφάλεια. Για την αποτελεσματική
μείωση της διαθεσιμότητας των νέων
ψυχότροπων ουσιών οι οποίες θέτουν σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την
ασφάλεια σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο, αλλά και για την αποτροπή
αφενός της διακίνησης των ουσιών αυτών
και, αφετέρου, της εμπλοκής
εγκληματικών οργανώσεων στην
παρασκευή ή στη διανομή τους, τα μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας που
θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού πρέπει να υπόκεινται σε
διατάξεις εθνικού ποινικού δικαίου.
Or. en

Αιτιολόγηση
Οι δυνατότητες για διασυνοριακό εμπόριο νέων ψυχοτρόπων ουσιών είναι μεν τεράστιες, αλλά
το εθνικό ποινικό δίκαιο είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στην μοναδική κατάσταση που
επικρατεί στα επιμέρους κράτη μέλη και η ελαστικότητα αυτή δεν πρέπει να παρακωλύεται
αδικαιολόγητα από το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία 6
Antonyia Parvanova
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στην Ένωση εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα και διαδίδονται με ταχείς
ρυθμούς νέες ψυχότροπες ουσίες οι οποίες
μιμούνται τη δράση των ουσιών που
καλύπτονται από τις συμβάσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον
[κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες] ορισμένες εξ αυτών

(4) Στην Ένωση εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα και διαδίδονται με ταχείς
ρυθμούς νέες ψυχότροπες ουσίες οι οποίες
μιμούνται τη δράση των ουσιών που
καλύπτονται από τις συμβάσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον
[κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες] ορισμένες εξ αυτών
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εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ο
συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει τη
λήψη μέτρων για την απαγόρευση της
παραγωγής, της παρασκευής και της
διάθεσης στην αγορά, περιλαμβανομένης
της εισαγωγής στην Ένωση, της
μεταφοράς και της εξαγωγής από την
Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες
απειλούν σοβαρά την υγεία, την κοινωνία
και την ασφάλεια. Για την αποτελεσματική
μείωση της διαθεσιμότητας των νέων
ψυχότροπων ουσιών οι οποίες θέτουν σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την
ασφάλεια σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο, αλλά και για την αποτροπή
αφενός της διακίνησης των ουσιών αυτών
και, αφετέρου, της εμπλοκής
εγκληματικών οργανώσεων στην
παρασκευή ή στη διανομή τους, τα μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας που
θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού πρέπει να υπόκεινται σε
διατάξεις ποινικού δικαίου.

εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη
δημόσια υγεία, την κοινωνία και την
ασφάλεια. Ο συγκεκριμένος κανονισμός
προβλέπει τη λήψη μέτρων για την
απαγόρευση της παραγωγής, της
παρασκευής και της διάθεσης στην αγορά,
περιλαμβανομένης της εισαγωγής στην
Ένωση, της μεταφοράς και της εξαγωγής
από την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών
οι οποίες απειλούν σοβαρά την υγεία, την
κοινωνία και την ασφάλεια. Για την
αποτελεσματική μείωση της
διαθεσιμότητας των νέων ψυχότροπων
ουσιών οι οποίες θέτουν σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια σε
ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και
για την αποτροπή αφενός της διακίνησης
των ουσιών αυτών και, αφετέρου, της
εμπλοκής εγκληματικών οργανώσεων στην
παρασκευή ή στη διανομή τους, που
συνήθως οδηγεί σε μεγάλο κέρδος
προερχόμενο από την παράνομη
διακίνηση ναρκωτικών, τα μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας που
θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού πρέπει να υπόκεινται σε
διατάξεις ποινικού δικαίου.
Or. en

Τροπολογία 7
Νίκος Χρυσόγελος
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Στην Ένωση εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα και διαδίδονται με ταχείς
ρυθμούς νέες ψυχότροπες ουσίες οι οποίες
μιμούνται τη δράση των ουσιών που
καλύπτονται από τις συμβάσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον
[κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες] ορισμένες εξ αυτών

(4) Στην Ένωση εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα και διαδίδονται με ταχείς
ρυθμούς νέες ψυχότροπες ουσίες οι οποίες
μιμούνται τη δράση των ουσιών που
καλύπτονται από τις συμβάσεις των
Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον
[κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες] ορισμένες εξ αυτών
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εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ο
συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει τη
λήψη μέτρων για την απαγόρευση της
παραγωγής, της παρασκευής και της
διάθεσης στην αγορά, περιλαμβανομένης
της εισαγωγής στην Ένωση, της
μεταφοράς και της εξαγωγής από την
Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες
απειλούν σοβαρά την υγεία, την κοινωνία
και την ασφάλεια. Για την αποτελεσματική
μείωση της διαθεσιμότητας των νέων
ψυχότροπων ουσιών οι οποίες θέτουν σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την
ασφάλεια σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο, αλλά και για την αποτροπή
αφενός της διακίνησης των ουσιών αυτών
και, αφετέρου, της εμπλοκής
εγκληματικών οργανώσεων στην
παρασκευή ή στη διανομή τους, τα μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας που
θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού πρέπει να υπόκεινται σε
διατάξεις ποινικού δικαίου.

εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. Ο
συγκεκριμένος κανονισμός προβλέπει τη
λήψη μέτρων για την απαγόρευση της
παραγωγής, της παρασκευής και της
διάθεσης στην αγορά, περιλαμβανομένης
της εισαγωγής στην Ένωση, της
μεταφοράς και της εξαγωγής από την
Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι οποίες
απειλούν σοβαρά την υγεία, την κοινωνία
και την ασφάλεια. Για την αποτελεσματική
μείωση της διαθεσιμότητας των νέων
ψυχότροπων ουσιών οι οποίες θέτουν σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την
ασφάλεια σε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο, αλλά και για την αποτροπή
αφενός της διακίνησης των ουσιών αυτών
και, αφετέρου, της εμπλοκής
εγκληματικών οργανώσεων στην
παρασκευή ή στη διανομή τους, τα μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας που
θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω
κανονισμού πρέπει να υπόκεινται σε
αναλογικές διατάξεις ποινικού δικαίου,
που αφορούν αποκλειστικά τους
παραγωγούς, τους προμηθευτές και τους
διανομείς, μάλλον απ' ό, τι τους
καταναλωτές.
Or. en

Τροπολογία 8
Νίκος Χρυσόγελος
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(4 α) Για την αποτελεσματική μείωση της
ζήτησης νέων ψυχοτρόπων ουσιών που
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, η
διάδοση τεκμηριωμένων πληροφοριών
σχετικών με τη δημόσια υγεία και η
έγκαιρη προειδοποίηση των
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καταναλωτών πρέπει να αποτελέσουν
αναπόσπαστο μέρος μιας συμμετοχικής
στρατηγικής χωρίς αποκλεισμούς για την
πρόληψη και τη μείωση επιβλαβών
επιπτώσεων.
Or. en

Τροπολογία 9
Νίκος Χρυσόγελος
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(4 β) Απαιτείται αντικειμενική εκτίμηση
των επιπτώσεων βάσει επιστημονικών
αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να
αξιολογηθεί η χρησιμότητα των
διαφόρων ελεγκτικών και κανονιστικών
επιλογών, π.χ. μέσω της νομοθεσίας για
την ασφάλεια των καταναλωτών ή τα
φάρμακα. Θα πρέπει να μελετηθεί το
πρότυπο της Νέας Ζηλανδίας για να
εκτιμηθεί το κόστος και τα οφέλη που θα
έχει η ενσωμάτωσή του στο σύστημα της
ΕΕ. Χώρες οι οποίες επιθυμούν να
δοκιμάσουν νέες κανονιστικές
προσεγγίσεις πρέπει να υποστηριχθούν
για να αξιολογήσουν αυστηρά τον
αντίκτυπο της νομοθεσίας τους στις
επιδόσεις της δημόσιας υγείας.
Or. en

Τροπολογία 10
James Nicholson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Κατά συνέπεια, οι νέες ψυχότροπες
ουσίες που υπόκεινται σε μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με
τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις
νέες ψυχότροπες ουσίες] πρέπει να
καλύπτονται από τις διατάξεις του
ενωσιακού ποινικού δικαίου σχετικά με
την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.
Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στον
εξορθολογισμό και στην αποσαφήνιση
του νομικού πλαισίου της Ένωσης,
καθώς οι ουσίες που ελέγχονται στο
πλαίσιο των συμβάσεων των Ηνωμένων
Εθνών και οι πλέον επιβλαβείς νέες
ψυχότροπες ουσίες θα υπόκεινται στις
ίδιες ποινικές διατάξεις. Ως εκ τούτου,
πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός του
«ναρκωτικού» στην απόφαση-πλαίσιο
2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(5) Κατά συνέπεια, οι νέες ψυχότροπες
ουσίες που υπόκεινται σε μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με
τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις
νέες ψυχότροπες ουσίες] πρέπει να
καλύπτονται από τις διατάξεις του
συναφούς εθνικού ποινικού δικαίου
σχετικά με την παράνομη διακίνηση
ναρκωτικών. Αυτό αναμένεται ότι θα
εξασφαλίσει στα κράτη μέλη την
απαραίτητη ελαστικότητα για να
ανταποκριθούν στις μοναδικές
προκλήσεις των επιμέρους χωρών. Ως εκ
τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός
του «ναρκωτικού» στην απόφαση-πλαίσιο
2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου έτσι ώστε
να διευκολυνθεί αυτή η ελαστικότητα.

Or. en
Αιτιολόγηση
Οι δυνατότητες για διασυνοριακό εμπόριο νέων ψυχοτρόπων ουσιών είναι μεν τεράστιες, αλλά
το εθνικό ποινικό δίκαιο είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στην μοναδική κατάσταση που
επικρατεί στα επιμέρους κράτη μέλη και η ελαστικότητα αυτή δεν πρέπει να παρακωλύεται
αδικαιολόγητα από το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία 11
Νίκος Χρυσόγελος
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Κατά συνέπεια, οι νέες ψυχότροπες
ουσίες που υπόκεινται σε μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με
τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις
νέες ψυχότροπες ουσίες] πρέπει να
καλύπτονται από τις διατάξεις του

(5) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες που
υπόκεινται σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα
εμπορίας σύμφωνα με τον [κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες ψυχότροπες
ουσίες] πρέπει να καλύπτονται από τις
διατάξεις του ενωσιακού ποινικού δικαίου
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ενωσιακού ποινικού δικαίου σχετικά με
την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.
Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στον
εξορθολογισμό και στην αποσαφήνιση του
νομικού πλαισίου της Ένωσης, καθώς οι
ουσίες που ελέγχονται στο πλαίσιο των
συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και οι
πλέον επιβλαβείς νέες ψυχότροπες ουσίες
θα υπόκεινται στις ίδιες ποινικές διατάξεις.
Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο
ορισμός του «ναρκωτικού» στην απόφασηπλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

σχετικά με την παράνομη διακίνηση
ναρκωτικών, και να ενισχύονται από
αποτελεσματικά μέτρα ταυτοποίησης,
έγκαιρης προειδοποίησης, πρόληψης,
επεξεργασίας και διάδοσης πληροφοριών.
. Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στον
εξορθολογισμό και στην αποσαφήνιση του
νομικού πλαισίου της Ένωσης, καθώς οι
ουσίες που ελέγχονται στο πλαίσιο των
συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και οι
πλέον επιβλαβείς νέες ψυχότροπες ουσίες
θα υπόκεινται στις ίδιες ποινικές διατάξεις.
Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο
ορισμός του «ναρκωτικού» στην απόφασηπλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Or. en

Τροπολογία 12
Zbigniew Ziobro
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Κατά συνέπεια, οι νέες ψυχότροπες
ουσίες που υπόκεινται σε μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με
τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις
νέες ψυχότροπες ουσίες] πρέπει να
καλύπτονται από τις διατάξεις του
ενωσιακού ποινικού δικαίου σχετικά με
την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.
Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στον
εξορθολογισμό και στην αποσαφήνιση του
νομικού πλαισίου της Ένωσης, καθώς οι
ουσίες που ελέγχονται στο πλαίσιο των
συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και οι
πλέον επιβλαβείς νέες ψυχότροπες ουσίες
θα υπόκεινται στις ίδιες ποινικές διατάξεις.
Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί ο
ορισμός του «ναρκωτικού» στην απόφασηπλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(5) Κατά συνέπεια, οι νέες ψυχότροπες
ουσίες που υπόκεινται σε μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με
τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις
νέες ψυχότροπες ουσίες] πρέπει να
καλύπτονται από τις διατάξεις του
ενωσιακού ποινικού δικαίου σχετικά με
την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.
Αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στον
εξορθολογισμό και στην αποσαφήνιση του
νομικού πλαισίου της Ένωσης, καθώς οι
ουσίες που ελέγχονται στο πλαίσιο των
συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και οι
πλέον επιβλαβείς νέες ψυχότροπες ουσίες
θα υπόκεινται στις ίδιες ποινικές διατάξεις.
Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθεί και
να διευρυνθεί ο ορισμός του
«ναρκωτικού» στην απόφαση-πλαίσιο
2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
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Or. pl

Τροπολογία 13
James Nicholson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για την άμεση αντιμετώπιση της
εμφάνισης και της διάδοσης νέων
επιβλαβών ψυχότροπων ουσιών στην
Ένωση, τα κράτη μέλη καλούνται να
εφαρμόσουν τις διατάξεις της απόφασηςπλαισίου 2004/757/ΔΕΥ στις νέες
ψυχότροπες ουσίες που θέτουν σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία και την
ασφάλεια, εντός δώδεκα μηνών από την
υπαγωγή των ουσιών αυτών σε μόνιμα
περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με
τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις
νέες ψυχότροπες ουσίες].

(6) Για την άμεση αντιμετώπιση της
εμφάνισης και της διάδοσης νέων
επιβλαβών ψυχοτρόπων ουσιών στην
Ένωση, τα κράτη μέλη καλούνται να
τροποποιήσουν το εθνικό τους ποινικό
δίκαιο ούτως ώστε να εφαρμοστεί στις
νέες ψυχότροπες ουσίες που θέτουν σε
σοβαρό κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία
και την ασφάλεια, εντός δώδεκα μηνών
από την υπαγωγή των ουσιών αυτών σε
μόνιμα περιοριστικά μέτρα εμπορίας
σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
…/… για τις νέες ψυχότροπες ουσίες].
Or. en

Τροπολογία 14
Antonyia Parvanova
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για την άμεση αντιμετώπιση της
εμφάνισης και της διάδοσης νέων
επιβλαβών ψυχότροπων ουσιών στην
Ένωση, τα κράτη μέλη καλούνται να
εφαρμόσουν τις διατάξεις της απόφασηςπλαισίου 2004/757/ΔΕΥ στις νέες
ψυχότροπες ουσίες που θέτουν σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία και την
ασφάλεια, εντός δώδεκα μηνών από την
υπαγωγή των ουσιών αυτών σε μόνιμα

(6) Για την άμεση αντιμετώπιση της
εμφάνισης και της διάδοσης νέων
επιβλαβών ψυχότροπων ουσιών στην
Ένωση, τα κράτη μέλη καλούνται να
εφαρμόσουν τις διατάξεις της απόφασηςπλαισίου 2004/757/ΔΕΥ στις νέες
ψυχότροπες ουσίες που θέτουν σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία και την
ασφάλεια, όσο το δυνατόν ταχύτερα και
εν πάση περιπτώσει το αργότερο δώδεκα
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περιοριστικά μέτρα εμπορίας σύμφωνα με
τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις
νέες ψυχότροπες ουσίες].

μήνες μετά από την υπαγωγή των ουσιών
αυτών σε μόνιμα περιοριστικά μέτρα
εμπορίας σύμφωνα με τον [κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες ψυχότροπες
ουσίες].
Or. en

Τροπολογία 15
James Nicholson
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας
οδηγίας, ήτοι η επέκταση του πεδίου
εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού
ποινικού δικαίου περί παράνομης
διακίνησης ναρκωτικών στις νέες
ψυχότροπες ουσίες που θέτουν σε σοβαρό
κίνδυνο την υγεία, την κοινωνία και την
ασφάλεια, δεν μπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς με τη λήψη μέτρων
αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο και
δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση
μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας, όπως
αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη του
στόχου της.

διαγράφεται

Or. en
Αιτιολόγηση
Ως προς το θέμα αυτό, η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να τηρείται.
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Τροπολογία 16
Zbigniew Ziobro
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
(α) Ψυχότροπες ουσίες με δράση που
είναι ίδια ή παρόμοια με αυτή που έχουν
γνωστά ναρκωτικά, ειδικότερα ουσίες
φυτικής προέλευσης που
χρησιμοποιούνται με τρόπο παρόμοιο με
αυτό με τον οποίο καταναλώνεται ο
καπνός και ουσίες συνθετικής
προέλευσης, τα αποκαλούμενα νόμιμα
διεγερτικά.
Or. pl

Τροπολογία 17
James Nicholson
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε ό,τι αφορά τις νέες ψυχότροπες ουσίες
που υπάγονται σε μόνιμα περιοριστικά
μέτρα εμπορίας σύμφωνα με το [άρθρο 13
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
…/… για τις νέες ψυχότροπες ουσίες], τα
κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τους νόμους,
τους κανονισμούς και τις διοικητικές
διατάξεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
απόφασης-πλαισίου στις νέες ψυχότροπες
ουσίες εντός δώδεκα μηνών από την
έναρξη ισχύος των μόνιμων περιοριστικών
μέτρων εμπορίας. Ανακοινώνουν αμέσως
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω
διατάξεων.

Κατά συνέπεια, οι νέες ψυχότροπες ουσίες
που υπόκεινται σε μόνιμα περιοριστικά
μέτρα εμπορίας σύμφωνα με τον
[κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες], τα κράτη μέλη θέτουν
σε ισχύ τους νόμους, τους κανονισμούς και
τις διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται
για την εφαρμογή των διατάξεων στις νέες
ψυχότροπες ουσίες εντός δώδεκα μηνών
από την έναρξη ισχύος των μόνιμων
περιοριστικών μέτρων εμπορίας.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. en
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Τροπολογία 18
Νίκος Χρυσόγελος
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος
Απόφαση πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Άρθρο 9
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 9 προστίθενται οι ακόλουθες
παράγραφοι 3 και 4:

(2) στο άρθρο 9 προστίθενται οι ακόλουθες
παράγραφοι 3, 4 και 5:
Or. en

Τροπολογία 19
Νίκος Χρυσόγελος
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Απόφαση πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
5. Εντός [5 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια
ανά πενταετία] η Επιτροπή αξιολογεί το
κόστος και τα οφέλη κανονιστικών
προτύπων που εφαρμόζονται σε τρίτες
χώρες, και εφόσον αυτά αποδειχθούν πιο
ωφέλιμα από τα πρότυπα της ΕΕ,
υποβάλλει κατάλληλη νομοθετική
πρόταση για την ανάλογη τροποποίηση
της απόφασης πλαισίου.
Or. en
Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή χρειάζεται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προτύπων της ΕΕ
σε σύγκριση με αυτά που εφαρμόζονται εκτός της ΕΕ και για την εναρμόνιση με διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές.
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