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Amendement 4
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het opstellen van 
gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften binnen de hele 
Unie betreffende de bepaling van 
strafbare feiten en sancties zal uiteindelijk 
de bescherming van de volksgezondheid 
ten goede komen en bijdragen tot 
beperking van de schade die voortvloeit 
uit illegale drugshandel en drugsgebruik.

Or. en

Amendement 5
James Nicholson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Regelmatig duiken nieuwe 
psychoactieve stoffen op met een 
soortgelijke werking als de stoffen die 
onder de VN-verdragen vallen, en deze 
verspreiden zich snel in de Unie. Bepaalde 
nieuwe psychoactieve stoffen brengen 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's met zich mee, zoals 
blijkt uit [Verordening (EU) nr.…/...
inzake nieuwe psychoactieve stoffen]. Op 
grond van die verordening kunnen 
maatregelen worden genomen om de 
productie, vervaardiging, het op de markt 
aanbieden, met inbegrip van de invoer naar 
de Unie, het vervoer en de uitvoer uit de 

(4) Regelmatig duiken nieuwe 
psychoactieve stoffen op met een 
soortgelijke werking als de stoffen die 
onder de VN-verdragen vallen, en deze 
verspreiden zich snel in de Unie. Bepaalde 
nieuwe psychoactieve stoffen brengen 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's met zich mee, zoals 
blijkt uit [Verordening (EU) nr …/...
inzake nieuwe psychoactieve stoffen]. Op 
grond van die verordening kunnen 
maatregelen worden genomen om de 
productie, vervaardiging, het op de markt 
aanbieden, met inbegrip van de invoer naar 
de Unie, het vervoer en de uitvoer uit de 
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Unie van nieuwe psychoactieve stoffen die 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's meebrengen, te
verbieden. Om de beschikbaarheid van 
nieuwe psychoactieve stoffen die ernstige 
risico's meebrengen voor individuen en 
voor de samenleving, effectief te beperken 
en om de handel in deze stoffen in de Unie
en de betrokkenheid van criminele 
organisaties te ontmoedigen, moeten de in 
het kader van die verordening genomen 
permanente marktbeperkingsmaatregelen 
gepaard gaan met strafrechtelijke 
bepalingen.

Unie van nieuwe psychoactieve stoffen die 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's meebrengen, te 
verbieden. Om de beschikbaarheid van 
nieuwe psychoactieve stoffen die ernstige 
risico's meebrengen voor individuen en 
voor de samenleving, effectief te beperken 
en om de handel in deze stoffen en de 
betrokkenheid van criminele organisaties te 
ontmoedigen, moeten de in het kader van 
die verordening genomen permanente 
marktbeperkingsmaatregelen gepaard gaan 
met nationale strafrechtelijke bepalingen.

Or. en

Motivering

Aangezien nieuwe psychoactieve stoffen enorm veel mogelijkheden tot grensoverschrijdende 
handel bieden, is het nationale strafrecht het best toegesneden op de unieke situatie in elke 
lidstaat. Deze flexibiliteit mag niet onnodig worden ingeperkt door Uniewetgeving.

Amendement 6
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Regelmatig duiken nieuwe 
psychoactieve stoffen op met een 
soortgelijke werking als de stoffen die 
onder de VN-verdragen vallen, en deze 
verspreiden zich snel in de Unie. Bepaalde 
nieuwe psychoactieve stoffen brengen 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's met zich mee, zoals 
blijkt uit [Verordening (EU) nr.…/...
inzake nieuwe psychoactieve stoffen]. Op 
grond van die verordening kunnen 
maatregelen worden genomen om de 
productie, vervaardiging, het op de markt 
aanbieden, met inbegrip van de invoer naar 

(4) Regelmatig duiken nieuwe 
psychoactieve stoffen op met een 
soortgelijke werking als de stoffen die 
onder de VN-verdragen vallen, en deze 
verspreiden zich snel in de Unie. Bepaalde 
nieuwe psychoactieve stoffen brengen 
ernstige sociale en veiligheidsrisico's en 
risico's voor de volksgezondheid met zich 
mee, zoals blijkt uit [Verordening (EU) 
nr …/... inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen]. Op grond van die verordening 
kunnen maatregelen worden genomen om 
de productie, vervaardiging, het op de 
markt aanbieden, met inbegrip van de 
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de Unie, het vervoer en de uitvoer uit de 
Unie van nieuwe psychoactieve stoffen die 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's meebrengen, te 
verbieden. Om de beschikbaarheid van 
nieuwe psychoactieve stoffen die ernstige 
risico's meebrengen voor individuen en 
voor de samenleving, effectief te beperken 
en om de handel in deze stoffen in de Unie 
en de betrokkenheid van criminele 
organisaties te ontmoedigen, moeten de in 
het kader van die verordening genomen 
permanente marktbeperkingsmaatregelen 
gepaard gaan met strafrechtelijke 
bepalingen.

invoer naar de Unie, het vervoer en de 
uitvoer uit de Unie van nieuwe 
psychoactieve stoffen die ernstige 
gezondheids-, sociale en veiligheidsrisico's 
meebrengen, te verbieden. Om de 
beschikbaarheid van nieuwe psychoactieve 
stoffen die ernstige risico's meebrengen 
voor individuen en voor de samenleving, 
effectief te beperken en om de handel in 
deze stoffen in de Unie en de 
betrokkenheid van criminele organisaties, 
die vaak heel veel winst maken met 
illegale drugshandel, te ontmoedigen, 
moeten de in het kader van die verordening 
genomen permanente 
marktbeperkingsmaatregelen gepaard gaan 
met strafrechtelijke bepalingen.

Or. en

Amendement 7
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Regelmatig duiken nieuwe 
psychoactieve stoffen op met een 
soortgelijke werking als de stoffen die 
onder de VN-verdragen vallen, en deze 
verspreiden zich snel in de Unie. Bepaalde 
nieuwe psychoactieve stoffen brengen 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's met zich mee, zoals 
blijkt uit [Verordening (EU) nr.…/...
inzake nieuwe psychoactieve stoffen]. Op 
grond van die verordening kunnen 
maatregelen worden genomen om de 
productie, vervaardiging, het op de markt 
aanbieden, met inbegrip van de invoer naar 
de Unie, het vervoer en de uitvoer uit de 
Unie van nieuwe psychoactieve stoffen die 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's meebrengen, te 

(4) Regelmatig duiken nieuwe 
psychoactieve stoffen op met een 
soortgelijke werking als de stoffen die 
onder de VN-verdragen vallen, en deze 
verspreiden zich snel in de Unie. Bepaalde 
nieuwe psychoactieve stoffen brengen 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's met zich mee, zoals 
blijkt uit [Verordening (EU) nr …/...
inzake nieuwe psychoactieve stoffen]. Op 
grond van die verordening kunnen 
maatregelen worden genomen om de 
productie, vervaardiging, het op de markt 
aanbieden, met inbegrip van de invoer naar 
de Unie, het vervoer en de uitvoer uit de 
Unie van nieuwe psychoactieve stoffen die 
ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's meebrengen, te 
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verbieden. Om de beschikbaarheid van 
nieuwe psychoactieve stoffen die ernstige 
risico's meebrengen voor individuen en
voor de samenleving, effectief te beperken 
en om de handel in deze stoffen in de Unie 
en de betrokkenheid van criminele 
organisaties te ontmoedigen, moeten de in 
het kader van die verordening genomen 
permanente marktbeperkingsmaatregelen 
gepaard gaan met strafrechtelijke 
bepalingen.

verbieden. Om de beschikbaarheid van 
nieuwe psychoactieve stoffen die ernstige 
risico's meebrengen voor individuen en 
voor de samenleving, effectief te beperken 
en om de handel in deze stoffen in de Unie 
en de betrokkenheid van criminele 
organisaties te ontmoedigen, moeten de in 
het kader van die verordening genomen 
permanente marktbeperkingsmaatregelen 
gepaard gaan met evenredige
strafrechtelijke bepalingen, die uitsluitend 
gericht zijn op producenten, leveranciers 
en verspreiders, en niet op individuele 
gebruikers.

Or. en

Amendement 8
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De vraag naar nieuwe 
psychoactieve stoffen die ernstige 
gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's met zich meebrengen 
kan doeltreffend worden teruggedrongen 
door een inclusieve en participatieve 
strategie te ontwikkelen, waar de 
verspreiding van wetenschappelijk 
onderbouwde informatie over de 
volksgezondheid en vroegtijdige 
waarschuwingen aan gebruikers integraal 
deel van uitmaken, zodat schade 
voorkomen en beperkt kan worden.

Or. en

Amendement 9
Nikos Chrysogelos
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Een objectieve, op 
wetenschappelijk bewijs gebaseerde 
effectbeoordeling is noodzakelijk om de 
verschillende opties voor controle en 
regelgeving op bruikbaarheid te kunnen 
beoordelen, bijvoorbeeld wetgeving op het 
gebied van consumentenveiligheid of 
geneesmiddelen. Het Nieuw-Zeelandse 
model moet opnieuw worden bekeken om 
te kunnen beoordelen wat de kosten en 
baten zijn wanneer dit model wordt 
opgenomen in het EU-systeem. Lidstaten 
die nieuwe regelgevende benaderingen 
willen toepassen moeten worden 
ondersteund, zodat zij de gevolgen van 
hun wetgeving voor de volksgezondheid 
gedegen kunnen evalueren.

Or. en

Amendement 10
James Nicholson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De nieuwe psychoactieve stoffen die 
aan permanente marktbeperking zijn 
onderworpen overeenkomstig 
[Verordening (EU) nr.…/... inzake nieuwe 
psychoactieve stoffen], moeten derhalve 
onder de strafrechtelijke bepalingen van de
Unie inzake illegale drugshandel vallen.
Dit zou ook helpen het rechtskader van de 
Unie te stroomlijnen en te verduidelijken 
aangezien dezelfde strafrechtelijke 
bepalingen van toepassing zouden zijn op 
stoffen die onder de VN-verdragen vallen 
en op de meest schadelijke nieuwe 

(5) De nieuwe psychoactieve stoffen die 
aan permanente marktbeperking zijn 
onderworpen overeenkomstig 
[Verordening (EU) nr …/... inzake nieuwe 
psychoactieve stoffen], moeten derhalve 
onder de ter zake doende nationale 
strafrechtelijke bepalingen inzake illegale 
drugshandel vallen. Dit zou de lidstaten de 
benodigde flexibiliteit bieden om te 
kunnen reageren op de eigen unieke 
uitdagingen. De definitie van "drug" in 
Kaderbesluit 2004/757/JBZ moet derhalve 
worden gewijzigd om deze flexibiliteit 
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psychoactieve stoffen. De definitie van 
"drug" in Kaderbesluit 2004/757/JBZ moet 
derhalve worden gewijzigd.

mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Aangezien nieuwe psychoactieve stoffen enorm veel mogelijkheden tot grensoverschrijdende 
handel bieden, is het nationale strafrecht het best toegesneden op de unieke situatie in elke 
lidstaat. Deze flexibiliteit mag niet onnodig worden ingeperkt door Uniewetgeving.

Amendement 11
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De nieuwe psychoactieve stoffen die 
aan permanente marktbeperking zijn 
onderworpen overeenkomstig 
[Verordening (EU) nr.…/... inzake nieuwe 
psychoactieve stoffen], moeten derhalve
onder de strafrechtelijke bepalingen van de 
Unie inzake illegale drugshandel vallen.
Dit zou ook helpen het rechtskader van de 
Unie te stroomlijnen en te verduidelijken 
aangezien dezelfde strafrechtelijke 
bepalingen van toepassing zouden zijn op 
stoffen die onder de VN-verdragen vallen 
en op de meest schadelijke nieuwe 
psychoactieve stoffen. De definitie van 
"drug" in Kaderbesluit 2004/757/JBZ moet 
derhalve worden gewijzigd.

(5) De nieuwe psychoactieve stoffen die 
aan permanente marktbeperking zijn 
onderworpen overeenkomstig 
[Verordening (EU) nr …/... inzake nieuwe 
psychoactieve stoffen], moeten onder de 
strafrechtelijke bepalingen van de Unie 
inzake illegale drugshandel vallen, die 
worden geschraagd door effectieve 
identificatie, vroegtijdige waarschuwing, 
preventie, behandeling en maatregelen 
met het oog op informatieverspreiding.
Dit zou ook helpen het rechtskader van de 
Unie te stroomlijnen en te verduidelijken 
aangezien dezelfde strafrechtelijke 
bepalingen van toepassing zouden zijn op 
stoffen die onder de VN-verdragen vallen 
en op de meest schadelijke nieuwe 
psychoactieve stoffen. De definitie van 
"drug" in Kaderbesluit 2004/757/JBZ moet 
derhalve worden gewijzigd.

Or. en
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Amendement 12
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De nieuwe psychoactieve stoffen die 
aan permanente marktbeperking zijn 
onderworpen overeenkomstig 
[Verordening (EU) nr.…/... inzake nieuwe
psychoactieve stoffen], moeten derhalve 
onder de strafrechtelijke bepalingen van de 
Unie inzake illegale drugshandel vallen.
Dit zou ook helpen het rechtskader van de 
Unie te stroomlijnen en te verduidelijken 
aangezien dezelfde strafrechtelijke 
bepalingen van toepassing zouden zijn op 
stoffen die onder de VN-verdragen vallen 
en op de meest schadelijke nieuwe 
psychoactieve stoffen. De definitie van 
"drug" in Kaderbesluit 2004/757/JBZ moet 
derhalve worden gewijzigd.

(5) De nieuwe psychoactieve stoffen die 
aan permanente marktbeperking zijn 
onderworpen overeenkomstig 
[Verordening (EU) nr …/... inzake nieuwe 
psychoactieve stoffen], moeten derhalve 
onder de strafrechtelijke bepalingen van de 
Unie inzake illegale drugshandel vallen.
Dit zou ook helpen het rechtskader van de 
Unie te stroomlijnen en te verduidelijken 
aangezien dezelfde strafrechtelijke 
bepalingen van toepassing zouden zijn op 
stoffen die onder de VN-verdragen vallen 
en op de meest schadelijke nieuwe 
psychoactieve stoffen. De definitie van 
"drug" in Kaderbesluit 2004/757/JBZ moet 
derhalve worden gewijzigd en uitgebreid.

Or. pl

Amendement 13
James Nicholson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met het oog op een snelle aanpak van 
de opkomst en verspreiding van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
in de Unie moeten de lidstaten de 
bepalingen van Kaderbesluit 
2004/757/JBZ toepassen op nieuwe 
psychoactieve stoffen met ernstige 
gezondheids-, sociale en veiligheidsrisico's 
binnen twaalf maanden nadat deze aan 
permanente marktbeperking zijn 
onderworpen uit hoofde van [Verordening 

(6) Met het oog op een snelle aanpak van 
de opkomst en verspreiding van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
in de Unie moeten de lidstaten het 
nationale strafrecht wijzigen zodat het 
toepasbaar is op nieuwe psychoactieve 
stoffen met ernstige gezondheids-, sociale 
en veiligheidsrisico's binnen twaalf 
maanden nadat deze aan permanente 
marktbeperking zijn onderworpen uit 
hoofde van [Verordening (EU) nr …/...
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(EU) nr.…/... inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen].

inzake nieuwe psychoactieve stoffen].

Or. en

Amendement 14
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met het oog op een snelle aanpak van 
de opkomst en verspreiding van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
in de Unie moeten de lidstaten de 
bepalingen van Kaderbesluit 2004/757/JBZ 
toepassen op nieuwe psychoactieve stoffen 
met ernstige gezondheids-, sociale en 
veiligheidsrisico's binnen twaalf maanden 
nadat deze aan permanente marktbeperking 
zijn onderworpen uit hoofde van 
[Verordening (EU) nr.…/... inzake nieuwe 
psychoactieve stoffen].

(6) Met het oog op een snelle aanpak van 
de opkomst en verspreiding van 
schadelijke nieuwe psychoactieve stoffen 
in de Unie moeten de lidstaten de 
bepalingen van Kaderbesluit 2004/757/JBZ 
zo snel mogelijk toepassen op nieuwe 
psychoactieve stoffen met ernstige 
gezondheids-, sociale en veiligheidsrisico's,
en in elk geval binnen twaalf maanden 
nadat deze aan permanente marktbeperking 
zijn onderworpen uit hoofde van 
[Verordening (EU) nr …/... inzake nieuwe 
psychoactieve stoffen].

Or. en

Amendement 15
James Nicholson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk de toepassing van de op 
illegale drugshandel toepasselijke 
strafrechtelijke bepalingen van de Unie 
uitbreiden tot nieuwe psychoactieve 
stoffen met ernstige gezondheids-, sociale 
en veiligheidsrisico's, niet voldoende kan 

Schrappen
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worden verwezenlijkt door de lidstaten 
alleen en derhalve beter kan worden 
verwezenlijkt op het niveau van de Unie, 
kan de Unie maatregelen vaststellen, in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, zoals neergelegd 
in artikel 5 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

In dit verband moet het subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd worden.

Amendement 16
Zbigniew Ziobro

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) psychoactieve stoffen die dezelfde of 
gelijksoortige uitwerkingen hebben als de 
tot op heden bekende drugs, in het 
bijzonder middelen van plantaardige 
herkomst die op identieke wijze als tabak 
worden gebruikt, en synthetische 
middelen, de zogeheten "legale 
roesmiddelen".

Or. pl

Amendement 17
James Nicholson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
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Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van nieuwe psychoactieve 
stoffen die zijn onderworpen aan 
permanente marktbeperking op grond van 
[artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) 
nr.…/... inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen] doen de lidstaten de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden die nodig zijn voor de toepassing 
van de bepalingen van dit kaderbesluit op 
deze nieuwe psychoactieve stoffen binnen 
twaalf maanden na de inwerkingtreding 
van de permanente marktbeperking. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede.

Ten aanzien van nieuwe psychoactieve 
stoffen die zijn onderworpen aan 
permanente marktbeperking op grond van 
[artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) 
nr …/... inzake nieuwe psychoactieve 
stoffen] doen de lidstaten de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden die nodig zijn voor de toepassing 
van de bepalingen op deze nieuwe 
psychoactieve stoffen binnen twaalf 
maanden na de inwerkingtreding van de 
permanente marktbeperking. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

Or. en

Amendement 18
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – inleidende formule
Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 9 worden de volgende leden 3 
en 4 toegevoegd:

(2) In artikel 9 worden de volgende leden 
3, 4 en 5 toegevoegd:

Or. en

Amendement 19
Nikos Chrysogelos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad
Artikel 9 – lid 5 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn en elke 5 jaar daarna] 
beoordeelt de Commissie de kosten en 
baten van de in derde landen gebruikte 
regelgevingsmodellen; indien deze 
gunstiger zijn dan de huidige EU-kaders 
dient zij een passend wetgevingsvoorstel 
in, zodat dit kaderbesluit 
dienovereenkomstig gewijzigd kan 
worden.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is noodzakelijk om te kunnen beoordelen hoe effectief dit kaderbesluit is in 
vergelijking met modellen die buiten de EU worden gehanteerd, en het kaderbesluit in 
overeenstemming te kunnen brengen met internationale optimale praktijken.


