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Tarkistus 4
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Huumausainekauppaan liittyviä 
rikoksia ja seuraamuksia koskevien 
unionin laajuisten yhteisten 
vähimmäissääntöjen vahvistamisen olisi 
viime kädessä edistettävä kansanterveyden 
suojelua ja huumausainekauppaan ja 
huumausaineiden käyttöön liittyvien 
haittojen vähentämistä.

Or. en

Tarkistus 5
James Nicholson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionissa tulee jatkuvasti esiin uusia 
psykoaktiivisia aineita, joilla jäljitellään 
YK:n yleissopimusten nojalla valvottujen 
aineiden vaikutuksia, ja ne leviävät 
nopeasti. Eräät uudet psykoaktiiviset aineet 
aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kuten 
[asetuksessa (EU) N:o …/… uusista 
psykoaktiivisista aineista] todetaan. 
Mainitun asetuksen nojalla voidaan 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla kielletään 
vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien 
psykoaktiivisten aineiden tuotanto, 
valmistus, markkinoille saattaminen ja 
unioniin tuonti, kuljetus ja unionista vienti. 

(4) Unionissa tulee jatkuvasti esiin uusia 
psykoaktiivisia aineita, joilla jäljitellään 
YK:n yleissopimusten nojalla valvottujen 
aineiden vaikutuksia, ja ne leviävät 
nopeasti. Eräät uudet psykoaktiiviset aineet 
aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kuten 
[asetuksessa (EU) N:o …/… uusista 
psykoaktiivisista aineista] todetaan. 
Mainitun asetuksen nojalla voidaan 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla kielletään 
vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien 
psykoaktiivisten aineiden tuotanto, 
valmistus, markkinoille saattaminen ja 
unioniin tuonti, kuljetus ja unionista vienti. 
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Jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa 
sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden 
saatavuutta, jotka aiheuttavat vakavia 
riskejä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, 
ja vähentää näiden aineiden laitonta 
kauppaa unionissa ja rikollisjärjestöjen 
osallistumista tähän toimintaan, mainitun 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä pysyviä 
markkinarajoituksia olisi tuettava 
rikosoikeuden säännöksin.

Jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa 
sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden 
saatavuutta, jotka aiheuttavat vakavia 
riskejä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, 
ja vähentää näiden aineiden laitonta 
kauppaa ja rikollisjärjestöjen osallistumista 
tähän toimintaan, mainitun asetuksen 
nojalla hyväksyttyjä pysyviä 
markkinarajoituksia olisi tuettava 
kansallisin rikosoikeuden säännöksin.

Or. en

Perustelu

Vaikka uusien psykoaktiivisten aineiden rajat ylittävän kaupan mahdollisuudet ovat valtavia, 
kansallinen rikoslainsäädäntö soveltuu parhaiten kunkin jäsenvaltion yksilölliseen 
tilanteeseen, eikä tätä joustavuutta pitäisi aiheettomasti kahlita unionin lainsäädännöllä.

Tarkistus 6
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionissa tulee jatkuvasti esiin uusia 
psykoaktiivisia aineita, joilla jäljitellään 
YK:n yleissopimusten nojalla valvottujen 
aineiden vaikutuksia, ja ne leviävät 
nopeasti. Eräät uudet psykoaktiiviset aineet 
aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kuten 
[asetuksessa (EU) N:o …/… uusista 
psykoaktiivisista aineista] todetaan. 
Mainitun asetuksen nojalla voidaan 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla kielletään
vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien 
psykoaktiivisten aineiden tuotanto, 
valmistus, markkinoille saattaminen ja 
unioniin tuonti, kuljetus ja unionista vienti. 
Jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa 
sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden 

(4) Unionissa tulee jatkuvasti esiin uusia 
psykoaktiivisia aineita, joilla jäljitellään 
YK:n yleissopimusten nojalla valvottujen 
aineiden vaikutuksia, ja ne leviävät 
nopeasti. Eräät uudet psykoaktiiviset aineet 
aiheuttavat vakavia kansanterveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kuten 
[asetuksessa (EU) N:o …/… uusista 
psykoaktiivisista aineista] todetaan. 
Mainitun asetuksen nojalla voidaan 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla kielletään 
vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien 
psykoaktiivisten aineiden tuotanto, 
valmistus, markkinoille saattaminen ja 
unioniin tuonti, kuljetus ja unionista vienti. 
Jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa 
sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden 
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saatavuutta, jotka aiheuttavat vakavia 
riskejä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, 
ja vähentää näiden aineiden laitonta 
kauppaa unionissa ja rikollisjärjestöjen 
osallistumista tähän toimintaan, mainitun 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä pysyviä 
markkinarajoituksia olisi tuettava 
rikosoikeuden säännöksin.

saatavuutta, jotka aiheuttavat vakavia 
riskejä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, 
ja vähentää näiden aineiden laitonta 
kauppaa unionissa ja rikollisjärjestöjen, 
jotka usein saavat suuria voittoja 
laittomasta huumausainekaupasta,
osallistumista tähän toimintaan, mainitun 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä pysyviä 
markkinarajoituksia olisi tuettava 
rikosoikeuden säännöksin.

Or. en

Tarkistus 7
Nikos Chrysogelos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionissa tulee jatkuvasti esiin uusia 
psykoaktiivisia aineita, joilla jäljitellään 
YK:n yleissopimusten nojalla valvottujen 
aineiden vaikutuksia, ja ne leviävät 
nopeasti. Eräät uudet psykoaktiiviset aineet 
aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kuten 
[asetuksessa (EU) N:o …/… uusista 
psykoaktiivisista aineista] todetaan. 
Mainitun asetuksen nojalla voidaan 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla kielletään 
vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien 
psykoaktiivisten aineiden tuotanto, 
valmistus, markkinoille saattaminen ja 
unioniin tuonti, kuljetus ja unionista vienti. 
Jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa 
sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden 
saatavuutta, jotka aiheuttavat vakavia 
riskejä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, 
ja vähentää näiden aineiden laitonta 
kauppaa unionissa ja rikollisjärjestöjen 
osallistumista tähän toimintaan, mainitun 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä pysyviä 
markkinarajoituksia olisi tuettava 

(4) Unionissa tulee jatkuvasti esiin uusia 
psykoaktiivisia aineita, joilla jäljitellään 
YK:n yleissopimusten nojalla valvottujen 
aineiden vaikutuksia, ja ne leviävät 
nopeasti. Eräät uudet psykoaktiiviset aineet 
aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, kuten 
[asetuksessa (EU) N:o …/… uusista 
psykoaktiivisista aineista] todetaan. 
Mainitun asetuksen nojalla voidaan 
toteuttaa toimenpiteitä, joilla kielletään 
vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien 
psykoaktiivisten aineiden tuotanto, 
valmistus, markkinoille saattaminen ja 
unioniin tuonti, kuljetus ja unionista vienti. 
Jotta voitaisiin tehokkaasti rajoittaa 
sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden 
saatavuutta, jotka aiheuttavat vakavia 
riskejä sekä yksilöille että yhteiskunnalle, 
ja vähentää näiden aineiden laitonta 
kauppaa unionissa ja rikollisjärjestöjen 
osallistumista tähän toimintaan, mainitun 
asetuksen nojalla hyväksyttyjä pysyviä 
markkinarajoituksia olisi tuettava 
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rikosoikeuden säännöksin. oikeasuhteisin rikosoikeuden säännöksin, 
jotka kohdistetaan ainoastaan tuottajiin, 
toimittajiin ja jakelijoihin eikä yksittäisiin 
kuluttajiin.

Or. en

Tarkistus 8
Nikos Chrysogelos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta voidaan vähentää tehokkaasti 
terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttavien uusien 
psykoaktiivisten aineiden kysyntää, 
näyttöön perustuvan kansanterveyttä 
koskevan tiedon levittämisen ja 
kuluttajille suunnattujen varhaisten 
varoitusten olisi oltava kiinteä osa 
kattavaa ja osallistavaa strategiaa 
haittojen ennaltaehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi. 

Or. en

Tarkistus 9
Nikos Chrysogelos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Tarvitaan tieteelliseen näyttöön 
perustuvaa objektiivista 
vaikutustenarviointia, jotta voidaan 
arvioida eri valvonta- ja 
sääntelyvaihtoehtojen, esimerkiksi 
kuluttajansuoja- tai lääkelainsäädännön 
avulla toteutettavien vaihtoehtojen, 
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hyödyllisyyttä. Uuden-Seelannin mallia 
olisi tarkasteltava, jotta voidaan arvioida 
kustannuksia ja etuja, joita koituisi sen 
sisällyttämisestä unionin järjestelmään. 
Maita, jotka haluavat testata uusia 
sääntelyvaihtoehtoja, olisi kannustettava 
arvioimaan perusteellisesti 
lainsäädäntönsä vaikutusta 
kansanterveyden tilaan.

Or. en

Tarkistus 10
James Nicholson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Uudet psykoaktiiviset aineet, joille on 
määrätty pysyviä markkinarajoituksia 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, olisi 
sen vuoksi saatettava laitonta 
huumausainekauppaa koskevien unionin 
rikosoikeudellisten säännösten piiriin. 
Tämä edistäisi myös unionin oikeudellisen 
kehyksen yksinkertaistamista ja 
selkeyttämistä, koska sekä YK:n 
huumausaineyleissopimusten piiriin 
kuuluviin aineisiin että kaikkein 
haitallisimpiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin sovellettaisiin samoja 
rikosoikeuden säännöksiä. 
Puitepäätökseen 2004/757/YOS sisältyvää 
’huumausaineen’ määritelmää olisi sen 
vuoksi muutettava.

(5) Uudet psykoaktiiviset aineet, joille on 
määrätty pysyviä markkinarajoituksia 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, olisi 
sen vuoksi saatettava laitonta 
huumausainekauppaa koskevien 
asianomaisten kansallisten 
rikosoikeudellisten säännösten piiriin. 
Tämä antaisi jäsenvaltioille tarvittavaa 
joustavuutta kunkin valtion yksilöllisiin 
haasteisiin vastaamiseksi. Puitepäätökseen 
2004/757/YOS sisältyvää ’huumausaineen’ 
määritelmää olisi sen vuoksi muutettava 
siten, että se tukee tällaista joustavuutta.

Or. en

Perustelu

Vaikka uusien psykoaktiivisten aineiden rajat ylittävän kaupan mahdollisuudet ovat valtavia, 
kansallinen rikoslainsäädäntö soveltuu parhaiten kunkin jäsenvaltion yksilölliseen 



PE526.243v01-00 8/13 AM\1014701FI.doc

FI

tilanteeseen, eikä tätä joustavuutta pitäisi aiheettomasti kahlita unionin lainsäädännöllä.

Tarkistus 11
Nikos Chrysogelos

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Uudet psykoaktiiviset aineet, joille on 
määrätty pysyviä markkinarajoituksia 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, olisi 
sen vuoksi saatettava laitonta 
huumausainekauppaa koskevien unionin 
rikosoikeudellisten säännösten piiriin. 
Tämä edistäisi myös unionin oikeudellisen 
kehyksen yksinkertaistamista ja 
selkeyttämistä, koska sekä YK:n 
huumausaineyleissopimusten piiriin 
kuuluviin aineisiin että kaikkein 
haitallisimpiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin sovellettaisiin samoja 
rikosoikeuden säännöksiä. Puitepäätökseen 
2004/757/YOS sisältyvää ’huumausaineen’ 
määritelmää olisi sen vuoksi muutettava.

(5) Uudet psykoaktiiviset aineet, joille on 
määrätty pysyviä markkinarajoituksia 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, olisi 
saatettava laitonta huumausainekauppaa 
koskevien unionin rikosoikeudellisten 
säännösten piiriin, ja säännöksiä olisi 
tuettava tehokkailla tunnistus-, 
varhaisvaroitus-, ehkäisy-, hoito- ja 
tiedonlevitystoimenpiteillä. Tämä edistäisi 
myös unionin oikeudellisen kehyksen 
yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, 
koska sekä YK:n 
huumausaineyleissopimusten piiriin 
kuuluviin aineisiin että kaikkein 
haitallisimpiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin sovellettaisiin samoja 
rikosoikeuden säännöksiä. Puitepäätökseen 
2004/757/YOS sisältyvää ’huumausaineen’ 
määritelmää olisi sen vuoksi muutettava.

Or. en

Tarkistus 12
Zbigniew Ziobro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Uudet psykoaktiiviset aineet, joille on 
määrätty pysyviä markkinarajoituksia 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 

(5) Uudet psykoaktiiviset aineet, joille on 
määrätty pysyviä markkinarajoituksia 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 
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asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, olisi 
sen vuoksi saatettava laitonta 
huumausainekauppaa koskevien unionin 
rikosoikeudellisten säännösten piiriin.
Tämä edistäisi myös unionin oikeudellisen 
kehyksen yksinkertaistamista ja 
selkeyttämistä, koska sekä YK:n 
huumausaineyleissopimusten piiriin 
kuuluviin aineisiin että kaikkein 
haitallisimpiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin sovellettaisiin samoja 
rikosoikeuden säännöksiä. Puitepäätökseen 
2004/757/YOS sisältyvää ’huumausaineen’ 
määritelmää olisi sen vuoksi muutettava.

asetuksen (EU) N:o …/…] nojalla, olisi 
saatettava laitonta huumausainekauppaa 
koskevien unionin rikosoikeudellisten 
säännösten piiriin. Tämä edistäisi myös 
unionin oikeudellisen kehyksen
yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, 
koska sekä YK:n 
huumausaineyleissopimusten piiriin 
kuuluviin aineisiin että kaikkein 
haitallisimpiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin sovellettaisiin samoja 
rikosoikeuden säännöksiä. Puitepäätökseen 
2004/757/YOS sisältyvää ’huumausaineen’ 
määritelmää olisi sen vuoksi muutettava ja 
laajennettava.

Or. pl

Tarkistus 13
James Nicholson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta unionissa havaittuihin ja siellä 
leviäviin haitallisiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin voitaisiin puuttua nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi sovellettava 
puitepäätöksen 2004/757/YOS säännöksiä
sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, 
jotka aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, 
kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun 
niille on määrätty pysyvä markkinarajoitus 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] mukaisesti.

(6) Jotta unionissa havaittuihin ja siellä 
leviäviin haitallisiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin voitaisiin puuttua nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi tarkistettava 
kansallista rikosoikeuttaan sen 
soveltamiseksi sellaisiin uusiin 
psykoaktiivisiin aineisiin, jotka aiheuttavat 
vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä, kahdentoista 
kuukauden kuluessa siitä, kun niille on 
määrätty pysyvä markkinarajoitus [uusista 
psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 14
Antonyia Parvanova
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta unionissa havaittuihin ja siellä 
leviäviin haitallisiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin voitaisiin puuttua nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi sovellettava 
puitepäätöksen 2004/757/YOS säännöksiä 
sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, 
jotka aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, 
kahdentoista kuukauden kuluessa siitä, kun 
niille on määrätty pysyvä markkinarajoitus 
[uusista psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] mukaisesti.

(6) Jotta unionissa havaittuihin ja siellä 
leviäviin haitallisiin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin voitaisiin puuttua nopeasti, 
jäsenvaltioiden olisi sovellettava 
puitepäätöksen 2004/757/YOS säännöksiä 
sellaisiin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, 
jotka aiheuttavat vakavia terveydellisiä, 
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä, 
mahdollisimman nopeasti ja joka 
tapauksessa viimeistään kahdentoista 
kuukauden kuluttua siitä, kun niille on 
määrätty pysyvä markkinarajoitus [uusista 
psykoaktiivisista aineista annetun 
asetuksen (EU) N:o …/…] mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15
James Nicholson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
direktiivin tavoitetta, joka on laittomaan 
huumausainekauppaan sovellettavien 
unionin rikosoikeuden säännösten 
soveltamisalan laajentaminen vakavia 
terveydellisiä, sosiaalisia ja 
turvallisuusriskejä aiheuttaviin uusiin 
psykoaktiivisiin aineisiin, vaan se voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 

Poistetaan.
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suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Asiassa olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 16
Zbigniew Ziobro

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) psykoaktiivisia aineita, jotka 
aiheuttavat samanlaisia tai vastaavia 
vaikutuksia kuin nykyisin tunnetut 
huumausaineet, erityisesti kasviperäiset 
aineet, joita käytetään vastaavalla tavalla 
kuin tupakkaa, ja synteettiset aineet eli 
niin kutsutut lailliset psykotroopit. 

Or. pl

Tarkistus 17
James Nicholson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
niiden uusien psykoaktiivisten aineiden 
osalta, joille on määrätty pysyvä 
markkinarajoitus [uusista psykoaktiivisista 
aineista annetun asetuksen (EU) N:o .../... 
13 artiklan 1 kohdan] nojalla, lait, 

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan 
niiden uusien psykoaktiivisten aineiden 
osalta, joille on määrätty pysyvä 
markkinarajoitus [uusista psykoaktiivisista 
aineista annetun asetuksen (EU) N:o .../... 
13 artiklan 1 kohdan] nojalla, lait, 



PE526.243v01-00 12/13 AM\1014701FI.doc

FI

asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka 
ovat tarpeen, jotta tämän puitepäätöksen
säännöksiä voidaan soveltaa näihin uusiin 
psykoaktiivisiin aineisiin, viimeistään 
kahdentoista kuukauden kuluttua pysyvän 
markkinarajoituksen voimaantulosta. 
Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset komissiolle kirjallisina.

asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka 
ovat tarpeen, jotta säännöksiä voidaan 
soveltaa näihin uusiin psykoaktiivisiin 
aineisiin, viimeistään kahdentoista 
kuukauden kuluttua pysyvän 
markkinarajoituksen voimaantulosta. 
Niiden on viipymättä toimitettava nämä 
säännökset komissiolle kirjallisina.

Or. en

Tarkistus 18
Nikos Chrysogelos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 9 artiklaan 3 ja 4 kohta 
seuraavasti:

(2) Lisätään 9 artiklaan 3, 4 ja 5 kohta 
seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 19
Nikos Chrysogelos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS
9 artikla – 5 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi viimeistään [viiden 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein] kolmansissa maissa 
käytettyjen sääntelymallien kustannuksia 
ja etuja, ja jos ne ovat hyödyllisempiä 
kuin unionin nykyiset toimintamallit, 
tekee asianmukaisen säädösehdotuksen 
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tämän puitepäätöksen muuttamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Välttämätöntä tehokkuuden arvioimiseksi unionin ulkopuolella käytettäviin toimintamalleihin 
verrattuna ja toimintamallin yhdenmukaistamiseksi kansainvälisten parhaiden käytäntöjen 
kanssa.


