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Ändringsförslag 4
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Att fastställa gemensamma 
minimibestämmelser i hela unionen för 
brottsrekvisit och påföljder för olaglig 
narkotikahandel bör i sista hand bidra till 
att skydda folkhälsan och minska de 
olägenheter som är förknippade med 
olaglig narkotikahandel och -konsumtion.

Or. en

Ändringsförslag 5
James Nicholson

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Nya psykoaktiva ämnen, som ger 
samma effekter som de ämnen som 
förtecknas i FN-konventionerna, dyker allt 
oftare upp och sprider sig snabbt i unionen. 
Vissa nya psykoaktiva ämnen medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker i enlighet med vad 
som konstateras i [förordning (EU) nr 
…/… om nya psykoaktiva ämnen]. Enligt 
denna förordning får åtgärder vidtas för att 
förbjuda tillverkning, framställning, 
tillhandahållande på marknaden, bl.a. 
import till unionen, transport och export 
från unionen av nya psykoaktiva ämnen 
som medför allvarliga hälsomässiga, 
sociala och säkerhetsmässiga risker. För att 
man verkligen ska lyckas göra nya 
psykoaktiva ämnen som medför allvarliga 
risker för enskilda individer och samhället i 

(4) Nya psykoaktiva ämnen, som ger 
samma effekter som de ämnen som 
förtecknas i FN-konventionerna, dyker allt 
oftare upp och sprider sig snabbt i unionen. 
Vissa nya psykoaktiva ämnen medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker i enlighet med vad 
som konstateras i [förordning (EU) nr 
…/… om nya psykoaktiva ämnen]. Enligt 
denna förordning får åtgärder vidtas för att 
förbjuda tillverkning, framställning, 
tillhandahållande på marknaden, bl.a. 
import till unionen, transport och export 
från unionen av nya psykoaktiva ämnen 
som medför allvarliga hälsomässiga, 
sociala och säkerhetsmässiga risker. För att 
man verkligen ska lyckas göra nya 
psykoaktiva ämnen som medför allvarliga 
risker för enskilda individer och samhället i 
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dess helhet mer svåråtkomliga, och hindra 
handel med dessa ämnen inom hela 
unionen, samt se till att kriminella 
organisationer hålls borta, krävs det att de 
permanenta marknadsbegränsningarna 
enligt förordningen om nya psykotiska
ämnen även underbyggs av straffrättsliga 
bestämmelser.

dess helhet mer svåråtkomliga, hindra 
handel med dessa ämnen samt se till att 
kriminella organisationer hålls borta, krävs
det att de permanenta 
marknadsbegränsningarna enligt 
förordningen om nya psykoaktiva ämnen 
även underbyggs av nationella 
straffrättsliga bestämmelser.

Or. en

Motivering

Möjligheterna till gränsöverskridande handel med nya psykoaktiva ämnen är mycket stora, 
och det är den nationella straffrätten som är bäst lämpad för att hantera unika situationer i 
varje enskild medlemsstat. Denna flexibilitet bör inte begränsas på ett otillbörligt sätt genom 
unionslagstiftningen. 

Ändringsförslag 6
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Nya psykoaktiva ämnen, som ger 
samma effekter som de ämnen som 
förtecknas i FN-konventionerna, dyker allt 
oftare upp och sprider sig snabbt i unionen. 
Vissa nya psykoaktiva ämnen medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker i enlighet med vad 
som konstateras i [förordning (EU) nr 
…/… om nya psykoaktiva ämnen]. Enligt 
denna förordning får åtgärder vidtas för att 
förbjuda tillverkning, framställning, 
tillhandahållande på marknaden, bl.a. 
import till unionen, transport och export 
från unionen av nya psykoaktiva ämnen 
som medför allvarliga hälsomässiga, 
sociala och säkerhetsmässiga risker. För att 
man verkligen ska lyckas göra nya 
psykoaktiva ämnen som medför allvarliga 
risker för enskilda individer och samhället i 

(4) Nya psykoaktiva ämnen, som ger 
samma effekter som de ämnen som 
förtecknas i FN-konventionerna, dyker allt 
oftare upp och sprider sig snabbt i unionen. 
Vissa nya psykoaktiva ämnen medför 
allvarliga folkhälsorelaterade, sociala och 
säkerhetsmässiga risker i enlighet med vad 
som konstateras i [förordning (EU) nr 
…/… om nya psykoaktiva ämnen]. Enligt 
denna förordning får åtgärder vidtas för att 
förbjuda tillverkning, framställning, 
tillhandahållande på marknaden, bl.a. 
import till unionen, transport och export 
från unionen av nya psykoaktiva ämnen 
som medför allvarliga hälsomässiga, 
sociala och säkerhetsmässiga risker. För att 
man verkligen ska lyckas göra nya 
psykoaktiva ämnen som medför allvarliga 
risker för enskilda individer och samhället i 
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dess helhet mer svåråtkomliga, och hindra 
handel med dessa ämnen inom hela 
unionen, samt se till att kriminella 
organisationer hålls borta, krävs det att de 
permanenta marknadsbegränsningarna 
enligt förordningen om nya psykotiska
ämnen även underbyggs av straffrättsliga 
bestämmelser.

dess helhet mer svåråtkomliga, och hindra 
handel med dessa ämnen inom hela 
unionen, samt se till att kriminella 
organisationer som ofta får stora vinster 
genom den olagliga narkotikahandeln
hålls borta, krävs det att de permanenta 
marknadsbegränsningarna enligt 
förordningen om nya psykoaktiva ämnen 
även underbyggs av straffrättsliga 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 7
Nikos Chrysogelos

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Nya psykoaktiva ämnen, som ger 
samma effekter som de ämnen som 
förtecknas i FN-konventionerna, dyker allt 
oftare upp och sprider sig snabbt i unionen. 
Vissa nya psykoaktiva ämnen medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker i enlighet med vad 
som konstateras i [förordning (EU) nr 
…/… om nya psykoaktiva ämnen]. Enligt 
denna förordning får åtgärder vidtas för att 
förbjuda tillverkning, framställning, 
tillhandahållande på marknaden, bl.a. 
import till unionen, transport och export 
från unionen av nya psykoaktiva ämnen 
som medför allvarliga hälsomässiga, 
sociala och säkerhetsmässiga risker. För att 
man verkligen ska lyckas göra nya 
psykoaktiva ämnen som medför allvarliga 
risker för enskilda individer och samhället i 
dess helhet mer svåråtkomliga, och hindra 
handel med dessa ämnen inom hela 
unionen, samt se till att kriminella 
organisationer hålls borta, krävs det att de 
permanenta marknadsbegränsningarna 
enligt förordningen om nya psykotiska

(4) Nya psykoaktiva ämnen, som ger 
samma effekter som de ämnen som 
förtecknas i FN-konventionerna, dyker allt 
oftare upp och sprider sig snabbt i unionen. 
Vissa nya psykoaktiva ämnen medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker i enlighet med vad 
som konstateras i [förordning (EU) nr 
…/… om nya psykoaktiva ämnen]. Enligt 
denna förordning får åtgärder vidtas för att 
förbjuda tillverkning, framställning, 
tillhandahållande på marknaden, bl.a. 
import till unionen, transport och export 
från unionen av nya psykoaktiva ämnen 
som medför allvarliga hälsomässiga, 
sociala och säkerhetsmässiga risker. För att 
man verkligen ska lyckas göra nya 
psykoaktiva ämnen som medför allvarliga 
risker för enskilda individer och samhället i 
dess helhet mer svåråtkomliga, och hindra 
handel med dessa ämnen inom hela 
unionen, samt se till att kriminella 
organisationer hålls borta, krävs det att de 
permanenta marknadsbegränsningarna 
enligt förordningen om nya psykoaktiva
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ämnen även underbyggs av straffrättsliga 
bestämmelser.

ämnen även underbyggs av 
proportionerliga straffrättsliga 
bestämmelser som enbart är riktade mot 
producenter, leverantörer och 
distributörer i stället för enskilda 
konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 8
Nikos Chrysogelos

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För att effektivt minska efterfrågan 
på nya psykoaktiva ämnen som medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker, bör spridning av 
faktabaserad folkhälsorelaterad 
information och tidiga varningar till 
konsumenterna vara en integrerad del av 
en strategi som omfattar alla och i vilken 
alla kan delta, i syfte att förebygga och 
minska skador.

Or. en

Ändringsförslag 9
Nikos Chrysogelos

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Det krävs en objektiv 
konsekvensbedömning utgående från 
vetenskapliga rön för att utvärdera nyttan 
med olika kontroll- och 
lagstiftningsalternativ, till exempel genom 
konsumentsäkerhets- eller 
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läkemedelslagstiftning. Den modell som 
används i Nya Zeeland borde utvärderas 
för att man ska kunna bedöma 
kostnaderna för och fördelarna med dess 
integrering i EU-systemet. Länder som 
vill utpröva nya regleringsmetoder bör 
stödas att noga bedöma hur deras 
lagstiftning påverkar folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 10
James Nicholson

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De nya psykoaktiva ämnen som är 
föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/… om nya psykoaktiva ämnen] 
bör därför även omfattas av 
unionslagstiftningens straffrättsliga 
bestämmelser om olaglig narkotikahandel. 
Detta skulle också bidra till att förenkla 
och förtydliga unionens rättsliga ram, 
eftersom både ämnen som förtecknas i 
FN-konventionerna och de skadligaste 
nya psykoaktiva ämnena kommer att 
omfattas av samma straffrättsliga 
bestämmelser. Definitionen av begreppet 
”narkotika” i rambeslut 2004/757/RIF bör 
därför ändras.

(5) De nya psykoaktiva ämnen som är 
föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/…  om nya psykoaktiva ämnen] 
bör därför även omfattas av relevanta 
nationella straffrättsliga bestämmelser om 
olaglig narkotikahandel. Detta skulle ge 
medlemsstaterna den flexibilitet som 
krävs för att ta itu med de unika 
utmaningarna i varje enskilt land. 
Definitionen av begreppet ”narkotika” i 
rambeslut 2004/757/RIF bör därför ändras 
så att den underlättar denna flexibilitet.

Or. en

Motivering

Möjligheterna till gränsöverskridande handel med nya psykoaktiva ämnen är mycket stora, 
och det är den nationella straffrätten som är bäst lämpad för att hantera unika situationer i 
varje enskild medlemsstat. Denna flexibilitet bör inte begränsas på ett otillbörligt sätt genom 
unionslagstiftningen. 
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Ändringsförslag 11
Nikos Chrysogelos

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De nya psykoaktiva ämnen som är 
föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/… om nya psykoaktiva ämnen] 
bör därför även omfattas av 
unionslagstiftningens straffrättsliga 
bestämmelser om olaglig narkotikahandel. 
Detta skulle också bidra till att förenkla 
och förtydliga unionens rättsliga ram, 
eftersom både ämnen som förtecknas i FN-
konventionerna och de skadligaste nya 
psykoaktiva ämnena kommer att omfattas 
av samma straffrättsliga bestämmelser. 
Definitionen av begreppet ”narkotika” i 
rambeslut 2004/757/RIF bör därför ändras.

(5) De nya psykoaktiva ämnen som är 
föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/… om nya psykoaktiva ämnen] 
bör även omfattas av unionslagstiftningens 
straffrättsliga bestämmelser om olaglig 
narkotikahandel, åtföljda av åtgärder för 
effektiv identifiering, tidig varning, 
förebyggande, behandling och 
informationsspridning. Detta skulle också 
bidra till att förenkla och förtydliga 
unionens rättsliga ram, eftersom både 
ämnen som förtecknas i FN-
konventionerna och de skadligaste nya 
psykoaktiva ämnena kommer att omfattas 
av samma straffrättsliga bestämmelser. 
Definitionen av begreppet ”narkotika” i 
rambeslut 2004/757/RIF bör därför ändras.

Or. en

Ändringsförslag 12
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De nya psykoaktiva ämnen som är 
föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/… om nya psykoaktiva ämnen] 
bör därför även omfattas av 
unionslagstiftningens straffrättsliga 
bestämmelser om olaglig narkotikahandel. 

(5) De nya psykoaktiva ämnen som är 
föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/… om nya psykoaktiva ämnen] 
bör därför även omfattas av 
unionslagstiftningens straffrättsliga 
bestämmelser om olaglig narkotikahandel. 
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Detta skulle också bidra till att förenkla 
och förtydliga unionens rättsliga ram, 
eftersom både ämnen som förtecknas i FN-
konventionerna och de skadligaste nya 
psykoaktiva ämnena kommer att omfattas 
av samma straffrättsliga bestämmelser. 
Definitionen av begreppet ”narkotika” i 
rambeslut 2004/757/RIF bör därför ändras.

Detta skulle också bidra till att förenkla 
och förtydliga unionens rättsliga ram, 
eftersom både ämnen som förtecknas i FN-
konventionerna och de skadligaste nya 
psykoaktiva ämnena kommer att omfattas 
av samma straffrättsliga bestämmelser. 
Definitionen av begreppet ”narkotika” i 
rambeslut 2004/757/RIF bör därför ändras 
och utvidgas.

Or. pl

Ändringsförslag 13
James Nicholson

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att snabbt kunna hantera den 
stadiga strömmen av nya psykoaktiva 
ämnen och deras snabba spridning inom 
unionen, bör medlemsstaterna tillämpa 
bestämmelserna i rambeslut 
2004/757/RIF på nya psykoaktiva ämnen 
som medför allvarliga hälsomässiga, 
sociala och säkerhetsmässiga risker inom 
tolv månader efter det att dessa blivit 
föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/… om nya psykoaktiva ämnen].

(6) För att snabbt kunna hantera den 
stadiga strömmen av nya psykoaktiva 
ämnen och deras snabba spridning inom 
unionen, bör medlemsstaterna ändra den 
nationella straffrätten så att den omfattar 
nya psykoaktiva ämnen som medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker inom tolv månader 
efter det att dessa blivit föremål för 
permanenta marknadsbegränsningar enligt 
[förordning (EU) nr …/… om nya 
psykoaktiva ämnen].

Or. en

Ändringsförslag 14
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att snabbt kunna hantera den (6) För att snabbt kunna hantera den 
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stadiga strömmen av nya psykoaktiva 
ämnen och deras snabba spridning inom 
unionen, bör medlemsstaterna tillämpa 
bestämmelserna i rambeslut 2004/757/RIF 
på nya psykoaktiva ämnen som medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker inom tolv månader 
efter det att dessa blivit föremål för 
permanenta marknadsbegränsningar enligt 
[förordning (EU) nr …/… om nya 
psykoaktiva ämnen].

stadiga strömmen av nya psykoaktiva 
ämnen och deras snabba spridning inom 
unionen, bör medlemsstaterna tillämpa 
bestämmelserna i rambeslut 2004/757/RIF 
på nya psykoaktiva ämnen som medför 
allvarliga hälsomässiga, sociala och 
säkerhetsmässiga risker så snart som 
möjligt och under alla omständigheter 
senast inom tolv månader efter det att 
dessa blivit föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar enligt [förordning 
(EU) nr …/… om nya psykoaktiva ämnen].

Or. en

Ändringsförslag 15
James Nicholson

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att utvidga tillämpningen av de 
straffrättsliga bestämmelser som gäller 
för olaglig narkotikahandel till att även 
omfatta nya psykoaktiva ämnen som 
medför allvarliga hälsomässiga, sociala 
och säkerhetsmässiga risker, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna på egen hand och de 
därför bättre kan uppnås på unionsnivå, 
kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen som definieras i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

utgår

Or. en
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Motivering

Subsidiaritetsprincipen bör respekteras i detta avseende.

Ändringsförslag 16
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) psykoaktiva ämnen med effekter som 
är desamma eller liknande som effekterna 
hos idag känd narkotika, särskilt ämnen 
av vegetabiliskt ursprung som används på 
liknande sätt som tobak och ämnen av 
syntetiskt ursprung, dvs. så kallade lagliga 
droger, 

Or. pl

Ändringsförslag 17
James Nicholson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Rambeslut 2004/757/RIF
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. I fråga om nya psykoaktiva ämnen som 
är föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar på grundval av 
[artikel 13.1 i förordning (EU) nr.../... om 
nya psykoaktiva ämnen] ska 
medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att tillämpa bestämmelserna i detta 
rambeslut på dessa nya psykoaktiva ämnen 
inom tolv månader efter ikraftträdandet av 
den permanenta marknadsbegränsningen. 
De ska genast överlämna texterna till dessa 

”3. I fråga om nya psykoaktiva ämnen som 
är föremål för permanenta 
marknadsbegränsningar på grundval av 
[artikel 13.1 i förordning (EU) nr.../...   om 
nya psykoaktiva ämnen] ska 
medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för 
att tillämpa bestämmelserna på dessa nya 
psykoaktiva ämnen inom tolv månader 
efter ikraftträdandet av den permanenta 
marknadsbegränsningen. De ska genast 
överlämna texterna till dessa bestämmelser 
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bestämmelser till kommissionen. till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 18
Nikos Chrysogelos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – inledningen
Rambeslut 2004/757/RIF
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 9 ska följande punkter läggas 
till som punkterna 3 och 4:

(2) I artikel 9 skall följande punkter läggas 
till som punkterna 3, 4 och 5: 

Or. en

Ändringsförslag 19
Nikos Chrysogelos

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Rambeslut 2004/757/RIF
Artikel 9 – punkt 5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast [fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande och därefter vart femte år] 
ska kommissionen bedöma kostnaderna 
för och fördelarna med 
regleringsmodeller som används i 
tredjeländer och, om dessa är mer 
fördelaktiga än EU:s nuvarande modeller, 
lägga fram ett lämpligt 
lagstiftningsförslag för att ändra detta 
rambeslut i enlighet därmed.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget behövs för att man ska kunna bedöma effektiviteten jämfört med modeller 
som tillämpas utanför EU och uppnå harmonisering med bästa internationella praxis.


