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Pakeitimas 4
Antonyia Parvanova
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(1a) visoje Sąjungoje nustačius bendras
būtiniausias taisykles dėl su prekyba
narkotikais susijusių teisės pažeidimų ir
sankcijų apibrėžties pagaliau turėtų būti
palengvintos sąlygos apsaugoti
visuomenės sveikatą ir sumažinti prekybos
narkotikais ir jų vartojimo daromą žalą;
Or. en

Pakeitimas 5
James Nicholson
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Sąjungoje vis dažniau atsiranda ir
sparčiai plinta naujos psichoaktyviosios
medžiagos, kurių poveikis panašus į JT
konvencijose nurodytų medžiagų poveikį.
Tam tikros naujos psichoaktyviosios
medžiagos kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, kaip nustatyta
[Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl naujų
psichoaktyviųjų medžiagų]. Pagal tą
reglamentą galima taikyti priemones,
skirtas uždrausti naujų psichoaktyviųjų
medžiagų, kurios kelia didelę riziką
sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybą,
gamybą, tiekimą rinkai, įskaitant importą į
Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos.
Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes
įsigyti psichoaktyviųjų medžiagų, kurios
kelia didelę riziką asmenims ir visuomenei,
ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis

(4) Sąjungoje vis dažniau atsiranda ir
sparčiai plinta naujos psichoaktyviosios
medžiagos, kurių poveikis panašus į JT
konvencijose nurodytų medžiagų poveikį.
Tam tikros naujos psichoaktyviosios
medžiagos kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, kaip nustatyta
[Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl naujų
psichoaktyviųjų medžiagų]. Pagal tą
reglamentą galima taikyti priemones,
skirtas uždrausti naujų psichoaktyviųjų
medžiagų, kurios kelia didelę riziką
sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybą,
gamybą, tiekimą rinkai, įskaitant importą į
Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos.
Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes
įsigyti psichoaktyviųjų medžiagų, kurios
kelia didelę riziką asmenims ir visuomenei,
ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis
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medžiagomis Sąjungoje ir nusikalstamų
organizacijų dalyvavimo tokioje veikloje,
pagal tą reglamentą priimtos nuolatinio
rinkos ribojimo priemonės turėtų būti
pagrįstos baudžiamosios teisės
nuostatomis;

medžiagomis ir nusikalstamų organizacijų
dalyvavimo tokioje veikloje, pagal tą
reglamentą priimtos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės turėtų būti pagrįstos
nacionalinės baudžiamosios teisės
nuostatomis;
Or. en

Pagrindimas
Nors tarpvalstybinės prekybos naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis galimybės yra be
galo didelės, nacionalinė baudžiamoji teisė yra geriausiai pritaikyta konkretiems kiekvienoje
valstybėje narėje pasitaikantiems atvejams ir tokio lankstumo nereikėtų pernelyg varžyti
Sąjungos teise.

Pakeitimas 6
Antonyia Parvanova
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Sąjungoje vis dažniau atsiranda ir
sparčiai plinta naujos psichoaktyviosios
medžiagos, kurių poveikis panašus į JT
konvencijose nurodytų medžiagų poveikį.
Tam tikros naujos psichoaktyviosios
medžiagos kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, kaip nustatyta
[Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl naujų
psichoaktyviųjų medžiagų]. Pagal tą
reglamentą galima taikyti priemones,
skirtas uždrausti naujų psichoaktyviųjų
medžiagų, kurios kelia didelę riziką
sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybą,
gamybą, tiekimą rinkai, įskaitant importą į
Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos.
Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes
įsigyti psichoaktyviųjų medžiagų, kurios
kelia didelę riziką asmenims ir visuomenei,
ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis
medžiagomis Sąjungoje ir nusikalstamų
organizacijų dalyvavimo tokioje veikloje,
pagal tą reglamentą priimtos nuolatinio

(4) Sąjungoje vis dažniau atsiranda ir
sparčiai plinta naujos psichoaktyviosios
medžiagos, kurių poveikis panašus į JT
konvencijose nurodytų medžiagų poveikį.
Tam tikros naujos psichoaktyviosios
medžiagos kelia didelę riziką visuomenės
sveikatai, visuomenei ir saugai, kaip
nustatyta [Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl
naujų psichoaktyviųjų medžiagų]. Pagal tą
reglamentą galima taikyti priemones,
skirtas uždrausti naujų psichoaktyviųjų
medžiagų, kurios kelia didelę riziką
sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybą,
gamybą, tiekimą rinkai, įskaitant importą į
Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos.
Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes
įsigyti psichoaktyviųjų medžiagų, kurios
kelia didelę riziką asmenims ir visuomenei,
ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis
medžiagomis Sąjungoje ir nusikalstamų
organizacijų, dažnai iš neteisėtos prekybos
narkotikais gaunančių didelį pelną,
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rinkos ribojimo priemonės turėtų būti
pagrįstos baudžiamosios teisės
nuostatomis;

dalyvavimo tokioje veikloje, pagal tą
reglamentą priimtos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės turėtų būti pagrįstos
baudžiamosios teisės nuostatomis;
Or. en

Pakeitimas 7
Nikos Chrysogelos
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Sąjungoje vis dažniau atsiranda ir
sparčiai plinta naujos psichoaktyviosios
medžiagos, kurių poveikis panašus į JT
konvencijose nurodytų medžiagų poveikį.
Tam tikros naujos psichoaktyviosios
medžiagos kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, kaip nustatyta
[Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl naujų
psichoaktyviųjų medžiagų]. Pagal tą
reglamentą galima taikyti priemones,
skirtas uždrausti naujų psichoaktyviųjų
medžiagų, kurios kelia didelę riziką
sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybą,
gamybą, tiekimą rinkai, įskaitant importą į
Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos.
Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes
įsigyti psichoaktyviųjų medžiagų, kurios
kelia didelę riziką asmenims ir visuomenei,
ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis
medžiagomis Sąjungoje ir nusikalstamų
organizacijų dalyvavimo tokioje veikloje,
pagal tą reglamentą priimtos nuolatinio
rinkos ribojimo priemonės turėtų būti
pagrįstos baudžiamosios teisės
nuostatomis;

(4) Sąjungoje vis dažniau atsiranda ir
sparčiai plinta naujos psichoaktyviosios
medžiagos, kurių poveikis panašus į JT
konvencijose nurodytų medžiagų poveikį.
Tam tikros naujos psichoaktyviosios
medžiagos kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, kaip nustatyta
[Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl naujų
psichoaktyviųjų medžiagų]. Pagal tą
reglamentą galima taikyti priemones,
skirtas uždrausti naujų psichoaktyviųjų
medžiagų, kurios kelia didelę riziką
sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybą,
gamybą, tiekimą rinkai, įskaitant importą į
Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos.
Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes
įsigyti psichoaktyviųjų medžiagų, kurios
kelia didelę riziką asmenims ir visuomenei,
ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis
medžiagomis Sąjungoje ir nusikalstamų
organizacijų dalyvavimo tokioje veikloje,
pagal tą reglamentą priimtos nuolatinio
rinkos ribojimo priemonės turėtų būti
pagrįstos proporcingomis baudžiamosios
teisės nuostatomis, taikomomis tik
gamintojams, tiekėjams ir platintojams,
bet ne pavieniams vartotojams;
Or. en
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Pakeitimas 8
Nikos Chrysogelos
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(4a) kad būtų veiksmingai sumažinta
naujų psichoaktyviųjų medžiagų,
keliančių rimtą pavojų sveikatai,
visuomenei ir saugai, paklausa, įrodymais
pagrįsta informacija apie visuomenės
sveikatą ir išankstiniai vartotojų įspėjimai
turėtų būti neatskiriama įtraukios ir
dalyvavimą skatinančios strategijos, kuria
siekiama sumažinti žalą ir užkirsti jai
kelią, dalis;
Or. en

Pakeitimas 9
Nikos Chrysogelos
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(4b) norint įvertinti skirtingų kontrolės ir
reguliavimo galimybių, pvz., pasitelkiant
teisės aktus dėl vartotojų saugos ar vaistų,
naudą, reikia objektyvaus, moksliniais
įrodymais pagrįsto poveikio vertinimo.
Reikėtų peržiūrėti Naujosios Zelandijos
modelį, siekiant įvertinti jo įtraukimo į ES
sistemą sąnaudas ir naudą; Šalis,
norinčias išbandyti naujus reguliavimo
metodus, reikėtų remti, kad jos galėtų
griežtai įvertinti savo teisės aktų poveikį
su visuomenės sveikata susijusiems
rezultatams;
Or. en
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Pakeitimas 10
James Nicholson
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) todėl naujoms psichoaktyviosioms
medžiagoms, kurioms pagal [Reglamentą
(ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] taikomos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės, taip pat reikėtų taikyti
Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatas
dėl neteisėtos prekybos narkotikais.
Kadangi į JT konvencijas įtrauktoms
medžiagoms ir kenksmingiausioms
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms
būtų taikomos tos pačios baudžiamosios
teisės nuostatos, tai taip pat padėtų
supaprastinti ir patikslinti Sąjungos
teisinę sistemą. Todėl reikėtų iš dalies
pakeisti Pamatiniame sprendime
2004/757/TVR pateiktą termino
„narkotikai“ apibrėžtį;

(5) todėl naujoms psichoaktyviosioms
medžiagoms, kurioms pagal [Reglamentą
(ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] taikomos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės, taip pat reikėtų taikyti
atitinkamas nacionalinės baudžiamosios
teisės nuostatas dėl neteisėtos prekybos
narkotikais. Tai suteiktų valstybėms
narėms reikiamo lankstumo reaguojant į
konkrečius kiekvienai šaliai tenkančius
uždavinius. Todėl, kad būtų sudarytos
palankesnės sąlygos tokiam lankstumui,
reikėtų iš dalies pakeisti Pamatiniame
sprendime 2004/757/TVR pateiktą termino
„narkotikai“ apibrėžtį;

Or. en
Pagrindimas
Nors tarpvalstybinės prekybos naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis galimybės yra be
galo didelės, nacionalinė baudžiamoji teisė yra geriausiai pritaikyta konkretiems kiekvienoje
valstybėje narėje pasitaikantiems atvejams ir tokio lankstumo nereikėtų pernelyg varžyti
Sąjungos teise.

Pakeitimas 11
Nikos Chrysogelos
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) todėl naujoms psichoaktyviosioms
medžiagoms, kurioms pagal [Reglamentą
(ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
AM\1014701LT.doc
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medžiagų] taikomos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės, taip pat reikėtų taikyti
Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatas
dėl neteisėtos prekybos narkotikais.
Kadangi į JT konvencijas įtrauktoms
medžiagoms ir kenksmingiausioms
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms
būtų taikomos tos pačios baudžiamosios
teisės nuostatos, tai taip pat padėtų
supaprastinti ir patikslinti Sąjungos teisinę
sistemą. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti
Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR
pateiktą termino „narkotikai“ apibrėžtį;

medžiagų] taikomos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės, taip pat reikėtų taikyti
Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatas
dėl neteisėtos prekybos narkotikais ir
veiksmingas atpažinimo, išankstinio
įspėjimo, prevencijos, gydymo bei
informacijos sklaidos priemones. Kadangi
į JT konvencijas įtrauktoms medžiagoms ir
kenksmingiausioms naujoms
psichoaktyviosioms medžiagoms būtų
taikomos tos pačios baudžiamosios teisės
nuostatos, tai taip pat padėtų supaprastinti
ir patikslinti Sąjungos teisinę sistemą.
Todėl reikėtų iš dalies pakeisti
Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR
pateiktą termino „narkotikai“ apibrėžtį;
Or. en

Pakeitimas 12
Zbigniew Ziobro
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) todėl naujoms psichoaktyviosioms
medžiagoms, kurioms pagal [Reglamentą
(ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] taikomos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės, taip pat reikėtų taikyti
Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatas
dėl neteisėtos prekybos narkotikais.
Kadangi į JT konvencijas įtrauktoms
medžiagoms ir kenksmingiausioms
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms
būtų taikomos tos pačios baudžiamosios
teisės nuostatos, tai taip pat padėtų
supaprastinti ir patikslinti Sąjungos teisinę
sistemą. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti
Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR
pateiktą termino „narkotikai“ apibrėžtį;

(5) todėl naujoms psichoaktyviosioms
medžiagoms, kurioms pagal [Reglamentą
(ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] taikomos nuolatinio rinkos
ribojimo priemonės, taip pat reikėtų taikyti
Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatas
dėl neteisėtos prekybos narkotikais.
Kadangi į JT konvencijas įtrauktoms
medžiagoms ir kenksmingiausioms
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms
būtų taikomos tos pačios baudžiamosios
teisės nuostatos, tai taip pat padėtų
supaprastinti ir patikslinti Sąjungos teisinę
sistemą. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti ir
išplėsti Pamatiniame sprendime
2004/757/TVR pateiktą termino
„narkotikai“ apibrėžtį;
Or. pl
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Pakeitimas 13
James Nicholson
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekdamos sparčiai reaguoti į
kenksmingų naujų psichoaktyviųjų
medžiagų atsiradimą ir plitimą Sąjungoje,
valstybės narės turėtų taikyti Pamatinio
sprendimo 2004/757/TVR nuostatas
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms,
kurios kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, per dvylika mėnesių
nuo tos dienos, kai pagal [Reglamentą (ES)
Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] joms pradėtos taikyti nuolatinio
rinkos ribojimo priemonės;

(6) siekdamos sparčiai reaguoti į
kenksmingų naujų psichoaktyviųjų
medžiagų atsiradimą ir plitimą Sąjungoje,
valstybės narės turėtų iš dalies pakeisti
nacionalinės baudžiamosios teisės
nuostatas, kad jas būtų galima taikyti
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms,
kurios kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, per dvylika mėnesių
nuo tos dienos, kai pagal [Reglamentą (ES)
Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] joms pradėtos taikyti nuolatinio
rinkos ribojimo priemonės;
Or. en

Pakeitimas 14
Antonyia Parvanova
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekdamos sparčiai reaguoti į
kenksmingų naujų psichoaktyviųjų
medžiagų atsiradimą ir plitimą Sąjungoje,
valstybės narės turėtų taikyti Pamatinio
sprendimo 2004/757/TVR nuostatas
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms,
kurios kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, per dvylika mėnesių
nuo tos dienos, kai pagal [Reglamentą (ES)
Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] joms pradėtos taikyti nuolatinio
rinkos ribojimo priemonės;

(6) siekdamos sparčiai reaguoti į
kenksmingų naujų psichoaktyviųjų
medžiagų atsiradimą ir plitimą Sąjungoje,
valstybės narės turėtų taikyti Pamatinio
sprendimo 2004/757/TVR nuostatas
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms,
kurios kelia didelę riziką sveikatai,
visuomenei ir saugai, kuo skubiau ir jokiu
atveju ne vėliau kaip per dvylika mėnesių
nuo tos dienos, kai pagal [Reglamentą (ES)
Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų
medžiagų] joms pradėtos taikyti nuolatinio

AM\1014701LT.doc

9/12

PE526.243v01-00

LT

rinkos ribojimo priemonės;
Or. en

Pakeitimas 15
James Nicholson
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) kadangi šios direktyvos tikslų, t. y.
išplėsti Sąjungos baudžiamosios teisės
nuostatų dėl neteisėtos prekybos
narkotikais taikymą naujoms
psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios
kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir
saugai, valstybės narės negali deramai
pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau
siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga
gali patvirtinti priemones. Pagal tame
straipsnyje nustatytą proporcingumo
principą šia direktyva neviršijama to, kas
būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Išbraukta.

Or. en
Pagrindimas
Šiuo atveju reikėtų paisyti subsidiarumo principo.

Pakeitimas 16
Zbigniew Ziobro
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
a) psichoaktyviosios medžiagos, darančios
tokį patį ar panašų poveikį kaip šiuo metu
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žinomi narkotikai, ypač augalinės
medžiagos, vartojamos kaip tabakas, ir
sintetinės medžiagos, įsigyjamos teisėtai,
tačiau veikiančios panašiai kaip
narkotikai;
Or. pl

Pakeitimas 17
James Nicholson
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurioms
pagal [Reglamento (ES) Nr. .../... dėl naujų
psichoaktyviųjų medžiagų 13 straipsnio 1
dalį] taikomas nuolatinis rinkos ribojimas,
atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad
įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai,
būtini, kad šio pamatinio sprendimo
nuostatos būtų pradėtos taikyti tokioms
naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms
per dvylika mėnesių nuo nuolatinio rinkos
ribojimo įsigaliojimo. Jos nedelsdamos
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų
tekstą.

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurioms
pagal [Reglamento (ES) Nr. .../... dėl naujų
psichoaktyviųjų medžiagų 13 straipsnio 1
dalį] taikomas nuolatinis rinkos ribojimas,
atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad
įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai,
būtini, kad nuostatos būtų pradėtos taikyti
tokioms naujoms psichoaktyviosioms
medžiagoms per dvylika mėnesių nuo
nuolatinio rinkos ribojimo įsigaliojimo. Jos
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų
tekstą.

Or. en

Pakeitimas 18
Nikos Chrysogelos
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis
Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR
9 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2) 9 straipsnis papildomas 3 ir 4 dalimis:

2) 9 straipsnis papildomas 3, 4 ir 5 dalimis:
Or. en

Pakeitimas 19
Nikos Chrysogelos
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR
9 straipsnio 5 dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
5. Iki [5 metai nuo šios direktyvos
įsigaliojimo ir vėliau kas 5 metus]
Komisija įvertina trečiosiose šalyse
taikomų modelių sąnaudas ir naudą ir, jei
jie atrodo naudingesni nei dabartiniai ES
modeliai, parengia atitinkamą teisės akto
pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas šis
pamatinis sprendimas.
Or. en
Pagrindimas

To reikia, siekiant įvertinti ir palyginti už ES ribų taikomų modelių veiksmingumą ir priderinti
tarptautinę geriausią patirtį.
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