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LYHYET PERUSTELUT
Uudet psykoaktiiviset aineet, joilla saattaa olla useita teollisia ja kaupallisia sekä tieteellisiä
käyttötarkoituksia, voivat aiheuttaa käyttäjille terveydellisiä, sosiaalisia ja turvallisuusriskejä.
Uusien psykoaktiivisten aineiden käyttö näyttää lisääntyvän Euroopassa. Käyttäjät ovat
etupäässä nuoria. Nuorison asenteita huumeisiin kartoitettiin vuonna 2011
eurobarometritutkimuksessa ”Youth attitudes on drugs”. Sen mukaan 5 prosenttia EU:n
nuorisosta on käyttänyt tällaisia aineita ainakin kerran. Käyttäjien osuus oli suhteellisesti
suurin Irlannissa (16 %), ja myös Puolassa, Latviassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
luku oli lähes 10 prosenttia.
Uusien psykoaktiivisten aineiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjien terveyttä ja turvallisuutta
sekä aiheuttaa riskejä ja rasitteita myös yhteiskunnalle, koska se voi johtaa väkivaltaiseen
käyttäytymiseen ja rikollisuuteen. Uusien psykoaktiivisten aineiden markkinoille tulon ja
nopean leviämisen vuoksi kansalliset viranomaiset ovat viime vuosina asettaneet erilaisia
rajoituksia sadoille tällaisille aineille tai niiden seoksille.
Komissio katsoi lokakuussa 2011 antamassaan tiedonannossa ”Kohti tiukempia
huumausaineiden vastaisia eurooppalaisia toimia”, että uusien psykoaktiivisten aineiden
leviäminen on huumepolitiikan haastavimpia ongelmia, johon on puututtava tiukemmin koko
EU:n tasolla. EU:n sisämarkkinoilla on saatavilla yhä useampia ja monipuolisempia uusia
psykoaktiivisia aineita, jotka leviävät nopeasti ja joiden käyttäjien määrä on niin ikään
lisääntymässä. Tämä muodostaa haasteen viranomaisten kyvylle toteuttaa tehokkaita
vastatoimenpiteitä kansanterveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi vaikeuttamatta
kuitenkaan laillista kauppaa.
Tässä yhteydessä EU:n tasolla tarvitaan kipeästi nopeampia, tehokkaampia ja
oikeasuhteisempia toimia, joilla voidaan puuttua uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, sillä näiden
aineiden markkinat muuttuvat nopeasti, mikä tuo kansallisille viranomaisille paineita toimia.
Ehdotetulla asetuksella aiotaan korvata neuvoston päätös 2005/387/YOS. Sen tarkoituksena
on varmistaa, että sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden kauppaa, joilla on teollisia ja
kaupallisia käyttötarkoituksia, ei vaikeuteta ja että näiden markkinoiden toimintaa
parannetaan. Toisaalta pyritään suojelemaan yksilöiden terveyttä ja turvallisuutta näiden
haitallisten aineiden vaikutuksilta, jotka aiheuttavat huolta koko EU:n tasolla.
Asetusehdotuksen ohella annetaan ehdotus direktiiviksi laittoman huumausainekaupan
rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta
tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta.
Asetusehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:
• Tietojenvaihto ja väliaikaiset kuluttajamarkkinarajoitukset: Tällä ehdotuksella perustetaan
tehokas järjestelmä, jonka avulla voidaan vaihtaa nopeasti tietoja markkinoille tulevista
uusista psykoaktiivisista aineista ja niiden kaupallisesta ja teollisuuskäytöstä, jotta voidaan
arvioida EU:n laajuista huolta aiheuttaviin aineisiin liittyviä riskejä ja poistaa riskejä
aiheuttavat aineet markkinoilta.
• Aineet, joiden epäillään aiheuttavan välitöntä vaaraa kansanterveydelle, poistetaan
kuluttajamarkkinoilta väliaikaisesti, kunnes Euroopan huumausaineiden ja niiden
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väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) tiedekomitea on tehnyt niistä riskinarvioinnin.
Kun riskinarviointi on tehty, toteutetaan aineisiin liittyvien riskien edellyttämät oikeasuhteiset
toimenpiteet.
• Sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden suhteen ei oteta käyttöön rajoittavia
toimenpiteitä, joiden aiheuttamat terveydelliset, sosiaaliset ja turvallisuusriskit ovat vähäisiä.
• Komissio kieltää kohtalaisia riskejä aiheuttavien aineiden saattamisen kuluttajamarkkinoille.
Niitä ei saa myydä kuluttajille (ellei kyseessä ole esimerkiksi lääkelainsäädännössä erikseen
hyväksytty käyttötarkoitus). Sen sijaan niitä saisi edelleen myydä kaupalliseen ja
teollisuuskäyttöön sekä tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten.
• Vakavia riskejä aiheuttavat aineet: Komissio kieltää sellaisten uusien psykoaktiivisten
aineiden tuotannon, valmistuksen, markkinoille saattamisen, kuljetuksen, maahantuonnin ja
maastaviennin, joihin liittyvät terveydelliset, sosiaaliset ja turvallisuusriskit ovat vakavia.
Vakavia riskejä aiheuttaville aineille määrätään pysyvä markkinarajoitus, joka kattaa sekä
kuluttajamarkkinat että kaupalliset markkinat. Tällaisia aineita saa käyttää vain erikseen
hyväksyttyjä kaupallisia ja teollisia tarkoituksia sekä tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä
varten. Lisäksi nämä aineet otetaan EU:n rikoslainsäädännön piiriin.
Valmistelija katsoo, että sääntelytoimet ovat erittäin tärkeitä ja että niitä olisi täydennettävä
muilla toimilla, kuten psykoaktiivisten aineiden tutkimuksella ja valvonnalla.
Jotta voidaan puuttua uusien psykoaktiivisten aineiden lisääntyvään käyttöön ja niihin
liittyviin mahdollisiin riskeihin, jäsenvaltioiden olisi parannettava ennaltaehkäisevien
ohjelmien saatavuutta ja tehokkuutta sekä tiedotettava näiden aineiden käytön riskeistä ja
siihen liittyvistä seurauksista.
Ehdotuksen 5 artiklassa kuvatun tietojenvaihtoprosessin osalta valmistelija katsoo, että
kansallisten yhteyspisteiden ja Europolin kansallisten yksikköjen EMCDDA:lle ja Europolille
toimittamissa tiedoissa olisi käsiteltävä myös sellaisten aineiden havaitsemista ja puuttumista,
jotka vaikuttavat olevan uusia psykoaktiivisia aineita tai niiden seoksia, käyttötapoja sekä
kyseisten aineiden käytön aiheuttamia kuolemia ja muita kuin kuolemaan johtaneita
myrkytystapauksia koskevaa tietoa.
Valmistelija katsoo, että Euroopan kemikaaliviraston ja Euroopan elintarvikeviraston lisäksi
myös Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen olisi osallistuttava uusia
psykoaktiivisia aineita koskevien tietojen keräämiseen.
Komissio määrittää ilman aiheetonta viivytystä sellaisen uuden psykoaktiivisen aineen
aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja turvallisuusriskien tason, josta on laadittu
riskinarviointiraportti.
Määrittäessään sellaisen uuden psykoaktiivisen aineen aiheuttamien terveydellisten,
sosiaalisten ja turvallisuusriskien tason, josta on laadittu riskinarviointiraportti, komission
olisi otettava huomioon myös kontraindikaatiot muiden aineiden kanssa.

TARKISTUKSET
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta
vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon
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seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(24 a) Seurantakeskuksen olisi annettava
terveysvaroituksia kaikille jäsenvaltioille
uusia psykoaktiivisia aineita koskevan
nopean tietojenvaihtojärjestelmän avulla,
jos uusista psykoaktiivisista aineista
saatujen tietojen perusteella ne
vaikuttavat aiheuttavan vaaraa
kansanterveydelle. Näiden
terveysvaroitusten olisi myös sisällettävä
tietoa ennaltaehkäisyä, hoitoa ja
aiheutuvien haittojen vähentämistä
koskevista toimista, joita voitaisiin
toteuttaa aineen aiheuttamaan riskiin
puuttumiseksi.
Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(29) Huumausaineiden väärinkäytön
ennaltaehkäisyä ja hoitoa ja siitä
aiheutuvien haittojen vähentämistä
koskevat toimet ovat tärkeitä, jotta voidaan
puuttua uusien psykoaktiivisten aineiden
lisääntyvään käyttöön ja niihin liittyviin
mahdollisiin riskeihin. Koska internet on
uusien psykoaktiivisten aineiden
myynnissä merkittävä jakelukanava, sen
kautta olisi myös levitettävä tietoa näihin

(29) Huumausaineiden väärinkäytön
ennaltaehkäisyä, varhaista havaitsemista
ja ongelmaan puuttumista ja hoitoa ja siitä
aiheutuvien riskien ja haittojen
vähentämistä koskevat toimet ovat tärkeitä,
jotta voidaan puuttua uusien
psykoaktiivisten aineiden lisääntyvään
käyttöön ja niihin liittyviin mahdollisiin
riskeihin. Jäsenvaltioiden olisi
parannettava ennaltaehkäisevien

PA\1011142FI.doc

5/12

PE524.592v01-00

FI

aineisiin liittyvistä terveydellisistä,
sosiaalisista ja turvallisuusriskeistä.

ohjelmien saatavuutta ja tehokkuutta sekä
tiedotettava uusien psykoaktiivisten
aineiden käytön riskeistä ja siihen
liittyvistä seurauksista.
Ennaltaehkäisytoimiin tulisi tätä varten
kuulua varhainen havaitseminen ja
puuttuminen, terveiden elintapojen
edistäminen ja kohdennettu
ennaltaehkäisy, jotka suunnataan myös
perheisiin ja yhteisöihin. Koska internet
on uusien psykoaktiivisten aineiden
myynnissä merkittävä jakelukanava, sen
kautta olisi myös levitettävä tietoa näihin
aineisiin liittyvistä terveydellisistä,
sosiaalisista ja turvallisuusriskeistä.
Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(30 a) Perusterveydenhuollolla on
edelleen vähäinen rooli varhaisessa
havaitsemisessa, hoidossa ja aineiden
väärinkäyttöongelmista kärsiville
henkilöille tarjottavassa neuvonnassa.
Jäsenvaltioiden olisi laadittava
yhtenäinen toimintatapa kohdistamalla
huomio uusien psykoaktiivisten aineiden
käyttäjiin terveydenhuollon ja sosiaalisen
suojelun järjestelmissä.
Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

(a) ’uudella psykoaktiivisella aineella’ mitä
tahansa luonnollista tai synteettistä ainetta,
joka voi aiheuttaa käyttäjälleen
keskushermostoa kiihdyttävän tai lamaavan
vaikutuksen myötä hallusinaatioita sekä
motorisen toiminnan, ajattelun,
käyttäytymisen, havainnoinnin,
tietoisuuden tai mielialan muutoksia ja joka
on tarkoitettu ihmisen käyttöön tai jota
ihmiset todennäköisesti käyttävät, vaikka
sitä ei olisi tarkoitettu ihmiskäyttöön,
tarkoituksena aiheuttaa yksi tai useampia
edellä mainituista vaikutuksista, ja joka ei
kuulu valvonnan piiriin vuonna 1961
tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien
huumausaineyleissopimuksen, sellaisena
kuin se on muutettuna vuoden 1972
pöytäkirjalla, eikä vuonna 1971 tehdyn
psykotrooppisia aineita koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien
yleissopimuksen nojalla; määritelmään
eivät kuulu alkoholi, kofeiini ja tupakka
eivätkä tupakkatuotteiden valmistamista,
esittämistapaa ja myyntiä koskevien
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 5
päivänä kesäkuuta 2001 annetussa
neuvoston direktiivissä 2001/37/EY24
tarkoitetut tupakkatuotteet;

(a) ’uudella psykoaktiivisella aineella’ mitä
tahansa luonnollista tai synteettistä ainetta,
joka voi aiheuttaa käyttäjälleen
keskushermostoa kiihdyttävän tai lamaavan
vaikutuksen myötä hallusinaatioita sekä
motorisen toiminnan, ajattelun,
käyttäytymisen, havainnoinnin,
tietoisuuden tai mielialan muutoksia ja joka
joko on tai ei ole tarkoitettu ihmisen
käyttöön, tarkoituksena aiheuttaa yksi tai
useampia edellä mainituista vaikutuksista,
ja joka ei kuulu valvonnan piiriin vuonna
1961 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien
huumausaineyleissopimuksen, sellaisena
kuin se on muutettuna vuoden 1972
pöytäkirjalla, eikä vuonna 1971 tehdyn
psykotrooppisia aineita koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien
yleissopimuksen nojalla; määritelmään
eivät kuulu alkoholi, kofeiini ja tupakka
eivätkä tupakkatuotteiden valmistamista,
esittämistapaa ja myyntiä koskevien
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lähentämisestä
5 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa
neuvoston direktiivissä 2001/37/EY24
tarkoitetut tupakkatuotteet;

_____________

____________

24

24

EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26.

EYVL L 194, 18.7.2001, s. 26.
Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
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Komission teksti

Tarkistus

Huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä
koskevan eurooppalaisen tietoverkon,
jäljempänä ’Reitox-verkko’, kansalliset
yhteyspisteet ja Europolin kansalliset
yksiköt toimittavat seurantakeskukselle ja
Europolille saatavilla olevat tiedot
sellaisten aineiden käytöstä, mahdollisista
riskeistä, valmistuksesta, uuttamisesta,
tuonnista, kaupasta, jakelusta, laittomasta
kaupasta sekä kaupallisesta ja tieteellisestä
käytöstä, jotka vaikuttavat uusilta
psykoaktiivisilta aineilta tai niiden
sekoituksilta.

Huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä
koskevan eurooppalaisen tietoverkon,
jäljempänä ’Reitox-verkko’, kansalliset
yhteyspisteet ja Europolin kansalliset
yksiköt toimittavat viipymättä
seurantakeskukselle ja Europolille
saatavilla olevat tiedot havaitsemisesta ja
puuttumisesta, sellaisten aineiden
käyttötavoista, mahdollisista riskeistä,
mukaan lukien kuolemia ja muita kuin
kuolemaan johtaneita myrkytystapauksia
koskevat tiedot, valmistuksesta,
uuttamisesta, tuonnista, kaupasta, jakelusta,
laittomasta kaupasta sekä kaupallisesta ja
tieteellisestä käytöstä, jotka vaikuttavat
uusilta psykoaktiivisilta aineilta tai niiden
sekoituksilta.

Seurantakeskus ja Europol toimittavat
nämä tiedot välittömästi Reitox-verkolle ja
Europolin kansallisille yksiköille.

Seurantakeskus ja Europol toimittavat
nämä tiedot välittömästi Reitox-verkolle,
Europolin kansallisille yksiköille,
komissiolle ja Euroopan lääkevirastolle.
Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

(c) jonkin sellaisen lääkkeen tai
eläinlääkkeen vaikuttava aine, jolle
myönnetyn myyntiluvan toimivaltainen
viranomainen on peruuttanut;

(c) jonkin sellaisen lääkkeen tai
eläinlääkkeen vaikuttava aine, jolle
myönnetyn myyntiluvan toimivaltainen
viranomainen on peruuttanut tilapäisesti
tai kokonaan;
Or. en
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Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Seurantakeskus pyytää Euroopan
kemikaalivirastoa ja Euroopan
elintarvikevirastoa toimittamaan
käytettävissään olevat tiedot uusista
psykoaktiivisista aineista. Seurantakeskus
noudattaa Euroopan kemikaaliviraston ja
Euroopan elintarvikeviraston sille
ilmoittamia tietojen käytölle asetettuja
ehtoja, mukaan lukien tietoturvallisuutta ja
liikesalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen
luottamuksellisuutta koskevia ehtoja.

Seurantakeskus pyytää Euroopan
kemikaalivirastoa, Euroopan tautien
ehkäisy- ja valvontakeskusta (ECDC) ja
Euroopan elintarvikevirastoa toimittamaan
käytettävissään olevat tiedot uusista
psykoaktiivisista aineista. Seurantakeskus
noudattaa Euroopan kemikaaliviraston,
Euroopan tautien ehkäisy- ja
valvontakeskuksen ja Euroopan
elintarvikeviraston sille ilmoittamia
tietojen käytölle asetettuja ehtoja, mukaan
lukien tietoturvallisuutta ja liikesalaisuuden
piiriin kuuluvien tietojen
luottamuksellisuutta koskevia ehtoja.

Euroopan kemikaalivirasto ja Euroopan
elintarvikevirasto toimittavat
käytettävissään olevat tiedot neljän viikon
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Euroopan kemikaalivirasto, Euroopan
tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ja
Euroopan elintarvikevirasto toimittavat
käytettävissään olevat tiedot neljän viikon
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4. Seurantakeskuksen tiedekomitea laatii
riskinarvioinnin niiden tietojen perusteella,
joita jäsenvaltiot, komissio,
seurantakeskus, Europol, Euroopan
lääkevirasto, Euroopan kemikaalivirasto ja
Euroopan elintarvikevirasto ovat
toimittaneet sille ja jotka koskevat aineen
aiheuttamia riskejä ja sen käyttöä muun

4. Seurantakeskuksen tiedekomitea laatii
riskinarvioinnin niiden tietojen perusteella,
joita jäsenvaltiot, komissio,
seurantakeskus, Europol, Euroopan
lääkevirasto, Euroopan kemikaalivirasto,
Euroopan tautien ehkäisy- ja
valvontakeskus ja Euroopan
elintarvikevirasto ovat toimittaneet sille ja
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muassa kaupallisiin ja teollisiin
tarkoituksiin, sekä muun asiaa koskevan
tieteellisen näytön perusteella.
Riskinarvioinnissa otetaan huomioon
kaikki tiedekomitean jäsenten näkemykset.
Seurantakeskus avustaa riskinarvioinnin
laatimisessa ja määrittää lisätietojen
tarpeen, myös tarpeen laatia kohdennettuja
selvityksiä tai testejä.

jotka koskevat aineen aiheuttamia riskejä ja
sen käyttöä muun muassa kaupallisiin ja
teollisiin tarkoituksiin, sekä muun asiaa
koskevan tieteellisen näytön perusteella.
Riskinarvioinnissa otetaan huomioon
kaikki tiedekomitean jäsenten näkemykset.
Seurantakeskus avustaa riskinarvioinnin
laatimisessa ja määrittää lisätietojen
tarpeen, myös tarpeen laatia kohdennettuja
selvityksiä tai testejä.
Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio määrittää sellaisen uuden
psykoaktiivisen aineen aiheuttamien
terveydellisten, sosiaalisten ja
turvallisuusriskien tason, josta on laadittu
riskinarviointiraportti. Se ottaa tätä varten
huomioon kaiken käytettävissä olevan
näytön, erityisesti riskinarviointiraportin.

1. Komissio määrittää ilman aiheetonta
viivytystä sellaisen uuden psykoaktiivisen
aineen aiheuttamien terveydellisten,
sosiaalisten ja turvallisuusriskien tason,
josta on laadittu riskinarviointiraportti. Se
ottaa tätä varten huomioon kaiken
käytettävissä olevan näytön, erityisesti
riskinarviointiraportin.
Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

(a) uuden psykoaktiivisen aineen käytöstä
aiheutuva terveyshaitta, esimerkiksi
vammat ja sairaudet sekä fyysiset ja
psyykkiset ongelmat, joka perustuu aineen

(a) uuden psykoaktiivisen aineen käytöstä
aiheutuva terveyshaitta, esimerkiksi
vammat ja sairaudet sekä fyysiset ja
psyykkiset ongelmat, joka perustuu aineen
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akuuttiin ja krooniseen toksisuuteen,
väärinkäyttöriskiin ja riippuvuutta
aiheuttaviin ominaisuuksiin;

akuuttiin ja krooniseen toksisuuteen,
kontraindikaatioihin muiden aineiden
kanssa, väärinkäyttöriskiin ja riippuvuutta
aiheuttaviin ominaisuuksiin;
Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

(a) uuden psykoaktiivisen aineen käytöstä
aiheutuva terveyshaitta, joka perustuu sen
akuuttiin ja krooniseen toksisuuteen,
väärinkäyttöriskiin ja riippuvuutta
aiheuttaviin ominaisuuksiin, on rajallinen,
koska sen aiheuttamat vammat ja
sairaudet sekä fyysiset ja psyykkiset
ongelmat ovat vähäisiä;

(a) uuden psykoaktiivisen aineen käytöstä
aiheutuva terveyshaitta, joka perustuu
aineen akuuttiin ja krooniseen
toksisuuteen, väärinkäyttöriskiin ja
riippuvuutta aiheuttaviin ominaisuuksiin,
on merkityksetön;

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio kieltää päätöksellä ilman
aiheetonta viivytystä uuden
psykoaktiivisen aineen tuotannon,
valmistuksen, markkinoille saattamisen ja
unioniin tuonnin, kuljetuksen ja unionista
viennin, jos aine käytettävissä olevan
näytön perusteella aiheuttaa kaiken
kaikkiaan vakavia terveydellisiä,
sosiaalisia ja turvallisuusriskejä erityisesti
siksi, että

1. Komissio kieltää päätöksellä ilman
aiheetonta viivytystä uuden
psykoaktiivisen aineen tuotannon,
valmistuksen, markkinoille saattamisen ja
unioniin tuonnin, kuljetuksen ja unionista
viennin, jos aine käytettävissä olevan
näytön perusteella aiheuttaa kaiken
kaikkiaan vakavia terveydellisiä,
sosiaalisia tai turvallisuusriskejä erityisesti
siksi, että
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Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
20 artikla
Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot tukevat uusia
psykoaktiivisia aineita koskevan tiedon ja
tietämyksen kehittämistä, jakamista ja
levittämistä. Tätä varten ne helpottavat
seurantakeskuksen, muiden unionin
virastojen ja tiede- ja tutkimuskeskusten
välistä yhteistyötä.

Komissio ja jäsenvaltiot tukevat uusia
psykoaktiivisia aineita koskevan tiedon ja
tietämyksen kehittämistä, jakamista ja
levittämistä. Tätä varten ne helpottavat
seurantakeskuksen, muiden unionin
virastojen (erityisesti Euroopan
lääkeviraston, Euroopan
kemikaaliviraston ja Euroopan tautien
ehkäisy- ja valvontakeskuksen) ja tiede- ja
tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä.
Lisäksi komissio ja jäsenvaltiot edistävät
ja tukevat tutkimusta, myös soveltavaa
tutkimusta, joka koskee uusia
psykoaktiivisia aineita, ja huolehtivat
jäsenvaltioiden ja EU:n tason verkostojen
välisestä yhteistyöstä ja toiminnan
koordinoinnista, jotta tietämys kyseisestä
ilmiöstä lisääntyisi. Tätä varten ne
helpottavat seurantakeskuksen, muiden
unionin virastojen (erityisesti Euroopan
lääkeviraston, Euroopan
kemikaaliviraston ja Euroopan tautien
ehkäisy- ja valvontakeskuksen) ja tiede- ja
tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä
rikosteknisten ja toksikologisten
valmiuksien kehittämiseen ja
epidemiologisten tietojen saatavuuden
parantamiseen.
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