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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nowe substancje psychoaktywne, które mają wiele zastosowań w celach handlowych i 
przemysłowych oraz naukowych, mogą stwarzać zagrożenia zdrowotne, społeczne i związane 
z bezpieczeństwem, jeśli są używane przez ludzi. Używanie nowych substancji 
psychoaktywnych wydaje się wzrastać w Europie i jest szczególnie popularne wśród młodych 
ludzi. Według wyników badań Eurobarometru z 2011 r. na temat stosunku młodzieży do 
narkotyków, 5% młodych ludzi w UE zażyło taką substancję przynajmniej raz w życiu; 
najwięcej młodych ludzi przyznaje się do tego w Irlandii – 16%, a w Polsce, na Łotwie i w 
Zjednoczonym Królestwie – blisko 10%.

Używanie nowych substancji psychoaktywnych może powodować szkody zdrowotne oraz 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, a także stwarzać zagrożenie i obciążenie dla 
społeczeństwa, bowiem rodzi agresywne zachowania i przestępstwa. Szybkie pojawianie się i 
rozpowszechnianie tych substancji zmusiło organy krajowe do objęcia ich różnymi środkami 
ograniczającymi. W ostatnich latach setki takich substancji lub mieszanin zostały objęte 
różnego rodzaju środkami ograniczającymi w państwach członkowskich.

W przyjętym w październiku 2011 r. komunikacie Komisji „Na rzecz bardziej zdecydowanej 
reakcji Europy na problem narkotyków” rozprzestrzenianie nowych substancji 
psychoaktywnych uznano za jedno z najpoważniejszych wyzwań dla polityki 
antynarkotykowej, wymagające bardziej zdecydowanych działań ze strony UE.
Rosnąca liczba nowych substancji psychoaktywnych dostępnych na rynku wewnętrznym UE, 
ich coraz większa różnorodność, zarówno pod względem rodzaju, jak i poziomu zagrożenia, 
szybkość, z jaką się pojawiają oraz rosnąca liczba osób, które je spożywają, stanowią 
wyzwanie dla organów publicznych, które muszą podjąć skuteczne działania, by chronić 
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, nie zakłócając przy tym legalnego handlu.

W tym kontekście szybsze, bardziej skuteczne i proporcjonalne działania w odniesieniu do 
nowych substancji psychoaktywnych na szczeblu UE są niezbędne, gdyż szybkie zmiany 
zachodzące na tym rynku wymagają działań ze strony organów krajowych.

Proponowane rozporządzenie ma zastąpić decyzję Rady 2005/387/WSiSW. Jego celem jest 
zapewnienie, by handel nowymi substancjami psychoaktywnymi mającymi zastosowania 
przemysłowe i handlowe nie został zakłócony, a funkcjonowanie tego rynku uległo poprawie, 
przy równoczesnym zagwarantowaniu, że zdrowie i bezpieczeństwo osób jest chronione 
przed szkodliwymi substancjami, które wzbudzają obawy na poziomie UE.
Wnioskowi towarzyszy wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej decyzję ramową Rady 
2004/757/WSiSW, ustanawiającą minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar 
w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami.

Główne punkty wniosku dotyczącego rozporządzenia obejmują następujące elementy:
•Wymiana informacji i tymczasowe ograniczenia na rynku konsumenckim: niniejszy wniosek 
ustanawia solidny system szybkiej wymiany informacji dotyczących nowych substancji 
psychoaktywnych pojawiających się na rynku, w tym na temat ich zastosowań w celach 
handlowych i przemysłowych, który umożliwić ma ocenę zagrożeń stwarzanych przez 
substancje, które budzą obawy w całej UE, i wycofywanie z rynku tych substancji, które 
zagrożenia takie stwarzają.
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•Substancje, w odniesieniu do których istnieją podejrzenia stwarzania bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia publicznego, będą tymczasowo wycofywane z rynku, do czasu 
przeprowadzenia oceny zagrożeń przez komitet naukowy Europejskiego Centrum 
Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Po przeprowadzeniu oceny zagrożeń 
podjęte zostaną działania proporcjonalne do stwarzanych zagrożeń.
•Nie zostaną wprowadzone środki ograniczające względem nowych substancji 
psychoaktywnych, które stwarzają niskie zagrożenia zdrowotne, społeczne i związane z 
bezpieczeństwem.
•Odnośnie do substancji stwarzających umiarkowane zagrożenia Komisja zakazuje 
udostępniania konsumentom tych substancji na rynku. Nie mogą być one sprzedawane 
konsumentom (z wyjątkiem zastosowań wyraźnie objętych pozwoleniem, jak np. na 
podstawie przepisów dotyczących produktów leczniczych), ale zezwala się na obrót nimi w 
celach handlowych i przemysłowych oraz do badań naukowych i rozwojowych.
•Odnośnie do substancji stwarzających poważne zagrożenia: Komisja zakazuje produkcji, 
wytwarzania, udostępniania na rynku, transportu, przywozu i wywozu nowych substancji 
psychoaktywnych stwarzających poważne zagrożenia zdrowotne, społeczne i związane z 
bezpieczeństwem. Substancje stwarzające poważne zagrożenia podlegać będą stałym 
ograniczeniom rynkowym, obejmującym zarówno rynek konsumencki, jak i handlowy, i będą 
mogły być stosowane jedynie w wyraźnie dopuszczonych celach przemysłowych i 
handlowych oraz do badań naukowych i rozwojowych. Ponadto substancje te podlegać będą 
przepisom prawa karnego UE.

Sprawozdawczyni uważa, że interwencje regulacyjne są bardzo ważne i powinny im 
towarzyszyć inne działania obejmujące badania i monitorowanie substancji 
psychoaktywnych.
W celu rozwiązania problemu wzrastającego stosowania nowych substancji psychoaktywnych 
i stwarzanych przez nie potencjalnych zagrożeń, państwa członkowskie powinny poprawić 
dostępność i skuteczność programów profilaktyki oraz zwiększyć świadomość na temat 
zagrożenia związanego z używaniem tych substancji oraz wynikających z tego konsekwencji.

Odnośnie do procesu wymiany informacji, o którym mowa w art. 5 wniosku, 
sprawozdawczyni uważa, że informacje, które będą dostarczane EMCDDA i Europolowi 
przez krajowe punkty kontaktowe i jednostki krajowe Europolu, powinny dotyczyć również 
wykrywania i identyfikacji substancji, które wydają się nowymi substancjami 
psychoaktywnymi lub mieszaninami, modeli używania, informacji na temat odurzeń innych 
niż śmiertelne oraz śmierci spowodowanej używaniem takich substancji.

Sprawozdawczyni uważa, że poza Europejską Agencją Chemikaliów i Europejskim Urzędem 
ds. Bezpieczeństwa Żywności, również Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób powinno być zaangażowane w gromadzenie danych i informacji na temat nowych 
substancji psychoaktywnych.
Komisja określa bez zbędnej zwłoki poziom zagrożeń zdrowotnych, społecznych i 
związanych z bezpieczeństwem, jakie stwarza nowa substancja psychoaktywna, w 
odniesieniu do której sporządzono sprawozdanie na temat oceny zagrożeń.

Przy określaniu poziomu zagrożeń zdrowotnych, społecznych i związanych z 
bezpieczeństwem, jakie stwarzają nowe substancje psychoaktywne, w odniesieniu do których 
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sporządzono sprawozdanie na temat oceny zagrożeń, Komisja powinna brać również pod 
uwagę przeciwwskazania do stosowania z innymi substancjami.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) EMCDDA powinno ogłaszać stan 
pogotowia wszystkim państwom 
członkowskim za pośrednictwem systemu 
służącego szybkiej wymianie informacji 
odnośnie do nowych substancji 
psychoaktywnych, jeżeli, na podstawie 
uzyskanych informacji na temat nowych 
substancji psychoaktywnych, budzą one 
obawy związane ze zdrowiem publicznym. 
Tego rodzaju przypadki ogłoszenia stanu 
pogotowia powinny zawierać również 
informacje na temat środków w dziedzinie 
profilaktyki, leczenia i ograniczania 
negatywnych skutków, które mogą zostać 
podjęte, aby zapobiec zagrożeniu, jakie 
stwarza taka substancja.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Środki w dziedzinie profilaktyki, (29) Środki w dziedzinie profilaktyki,
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leczenia i ograniczania negatywnych 
skutków są istotne w rozwiązywaniu 
problemu wzrastającego stosowania 
nowych substancji psychoaktywnych i 
stwarzanych przez nich potencjalnych 
zagrożeń. Należy wykorzystywać internet, 
który jest jednym z najważniejszych 
kanałów dystrybucji stosowanych do 
sprzedaży nowych substancji 
psychoaktywnych, do rozpowszechniania 
informacji na temat zagrożeń zdrowotnych, 
społecznych i związanych z 
bezpieczeństwem, jakie substancje te 
stwarzają.

wczesnego wykrywania i wczesnej 
interwencji, leczenia i ograniczania 
zagrożeń oraz negatywnych skutków są 
istotne w rozwiązywaniu problemu 
wzrastającego stosowania nowych 
substancji psychoaktywnych i stwarzanych 
przez nich potencjalnych zagrożeń. 
Państwa członkowskie powinny poprawić 
dostępność i skuteczność programów 
profilaktyki oraz zwiększyć świadomość 
na temat zagrożenia związanego z 
używaniem tych substancji oraz 
wynikających z tego konsekwencji. W tym 
celu środki prewencyjne powinny 
obejmować wczesne wykrywanie i 
wczesną interwencję, promowanie 
zdrowego stylu życia i profilaktykę 
ukierunkowaną przeznaczoną również dla 
rodzin i społeczności. Należy 
wykorzystywać internet, który jest jednym 
z najważniejszych kanałów dystrybucji 
stosowanych do sprzedaży nowych 
substancji psychoaktywnych, do 
rozpowszechniania informacji na temat 
zagrożeń zdrowotnych, społecznych i 
związanych z bezpieczeństwem, jakie 
substancje te stwarzają. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Podstawowa opieka zdrowotna 
nadal odgrywa niewielką rolę we 
wczesnym rozpoznawaniu, leczeniu i 
poradnictwie dla osób mających problem z 
nadużywaniem substancji. Państwa 
członkowskie powinny reagować w sposób 
zintegrowany poprzez dążenie do objęcia 
osób stosujących nowe substancje 
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psychoaktywne swoimi systemami 
ochrony zdrowia i ochrony socjalnej.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „nowa substancja psychoaktywna” 
oznacza substancję naturalną lub 
syntetyczną, która, jeśli używana jest przez 
człowieka, może działać pobudzająco lub 
depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, 
skutkując halucynacjami, zaburzeniami 
funkcji motorycznych, myślenia, 
zachowania, percepcji, świadomości lub 
nastroju; która jest przeznaczona do 
używania przez ludzi lub prawdopodobnie 
będzie używana przez ludzi, nawet jeśli nie 
jest dla nich przeznaczona, z zamiarem 
wywołania jednego lub kilku 
wymienionych powyżej skutków; która nie 
jest kontrolowana ani na mocy jednolitej 
konwencji Narodów Zjednoczonych o 
środkach odurzających z 1961 r., 
zmienionej protokołem z 1972 r., ani 
konwencji Narodów Zjednoczonych o 
substancjach psychotropowych z 1971 r.; 
nie obejmuje alkoholu, kofeiny, tytoniu ani 
wyrobów tytoniowych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 2001/37/WE z dnia 
5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących 
produkcji, prezentowania i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych24;

a) „nowa substancja psychoaktywna” 
oznacza substancję naturalną lub 
syntetyczną, która, jeśli używana jest przez 
człowieka, może działać pobudzająco lub 
depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, 
skutkując halucynacjami, zaburzeniami 
funkcji motorycznych, myślenia, 
zachowania, percepcji, świadomości lub 
nastroju; która jest przeznaczona do 
używania przez ludzi lub nie, z zamiarem 
wywołania jednego lub kilku 
wymienionych powyżej skutków; która
jest przeznaczona do używania przez ludzi 
lub prawdopodobnie będzie używana przez 
ludzi, nawet jeśli nie jest dla nich 
przeznaczona; która nie jest kontrolowana 
ani na mocy jednolitej konwencji Narodów 
Zjednoczonych o środkach odurzających z 
1961 r., zmienionej protokołem z 1972 r., 
ani konwencji Narodów Zjednoczonych o 
substancjach psychotropowych z 1971 r.; 
nie obejmuje alkoholu, kofeiny, tytoniu ani 
wyrobów tytoniowych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 2001/37/WE z dnia 
5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych 
państw członkowskich, dotyczących 
produkcji, prezentowania i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych24;

_____________ ____________
24 Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 26. 24Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 26.
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Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe punkty kontaktowe europejskiej 
sieci informacji o narkotykach i 
narkomanii („REITOX”) oraz jednostki 
krajowe Europolu dostarczają EMCDDA i 
Europolowi dostępne informacje na temat 
używania, ewentualnych zagrożeń, 
wytwarzania, ekstrakcji, przywozu, handlu, 
dystrybucji, obrotu, zastosowania do celów 
handlowych i naukowych substancji, które 
mogą być nowymi substancjami 
psychoaktywnymi i mieszaninami.

Krajowe punkty kontaktowe europejskiej 
sieci informacji o narkotykach i 
narkomanii („REITOX”) oraz jednostki 
krajowe Europolu dostarczają w sposób 
terminowy EMCDDA i Europolowi 
dostępne informacje na temat wykrywania 
i rozpoznawania, modeli używania, 
ewentualnych zagrożeń, w tym informacje 
na temat odurzeń innych niż śmiertelne 
oraz śmierci, wytwarzania, ekstrakcji, 
przywozu, handlu, dystrybucji, obrotu, 
zastosowania do celów handlowych i 
naukowych substancji, które mogą być 
nowymi substancjami psychoaktywnymi i 
mieszaninami.

EMCDDA i Europol niezwłocznie 
przekazują te informacje sieci REITOX i 
jednostkom krajowym Europolu.

EMCDDA i Europol niezwłocznie 
przekazują te informacje sieci REITOX i 
jednostkom krajowym Europolu, Komisji 
oraz Europejskiej Agencji Leków.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) substancją czynną w produkcie 
leczniczym lub weterynaryjnym produkcie 
leczniczym, które uzyskały pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, jednak zostało one 

c) substancją czynną w produkcie 
leczniczym lub weterynaryjnym produkcie 
leczniczym, które uzyskały pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, jednak zostało one 
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zawieszone przez właściwy organ; zawieszone, odwołane lub wycofane przez 
właściwy organ;

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EMCDDA zwraca się do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów i Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o 
dostarczenie posiadanych informacji i 
danych o nowej substancji 
psychoaktywnej. EMCDDA przestrzega 
warunków wykorzystania informacji, jakie 
zostały mu przekazane przez Europejską 
Agencję Chemikaliów i Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności, w tym 
warunków dotyczących bezpieczeństwa 
informacji i danych oraz ochrony poufnych 
informacji handlowych.

EMCDDA zwraca się do Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) i Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności o 
dostarczenie posiadanych informacji i 
danych o nowej substancji 
psychoaktywnej. EMCDDA przestrzega 
warunków wykorzystania informacji, jakie 
zostały mu przekazane przez Europejską 
Agencję Chemikaliów, Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób i Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, w tym 
warunków dotyczących bezpieczeństwa 
informacji i danych oraz ochrony poufnych 
informacji handlowych.

Europejska Agencja Chemikaliów i 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności dostarczają posiadane 
informacje i dane w terminie czterech 
tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Europejska Agencja Chemikaliów, 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób i Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności dostarczają 
posiadane informacje i dane w terminie 
czterech tygodni od dnia otrzymania 
wniosku.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komitet naukowy EMCDDA 
przeprowadza ocenę zagrożeń na 
podstawie informacji o stwarzanych przez 
daną substancję zagrożeniach i jej 
zastosowaniach, w tym zastosowaniach w 
celach handlowych i przemysłowych, 
dostarczonych przez państwa 
członkowskie, Komisję, EMCDDA, 
Europol, Europejską Agencję Leków, 
Europejską Agencję Chemikaliów i 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności oraz na podstawie wszelkich 
innych stosownych dowodów naukowych. 
Komitet uwzględnia wszystkie opinie 
swoich członków. EMCDDA udziela 
wsparcia w ramach procedury oceny 
zagrożeń i określa potrzeby w zakresie 
informacji, w tym ukierunkowane badania 
lub testy.

4. Komitet naukowy EMCDDA 
przeprowadza ocenę zagrożeń na 
podstawie informacji o stwarzanych przez 
daną substancję zagrożeniach i jej 
zastosowaniach, w tym zastosowaniach w 
celach handlowych i przemysłowych, 
dostarczonych przez państwa 
członkowskie, Komisję, EMCDDA, 
Europol, Europejską Agencję Leków, 
Europejską Agencję Chemikaliów, 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób i Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz na 
podstawie wszelkich innych stosownych 
dowodów naukowych. Komitet uwzględnia 
wszystkie opinie swoich członków. 
EMCDDA udziela wsparcia w ramach 
procedury oceny zagrożeń i określa 
potrzeby w zakresie informacji, w tym 
ukierunkowane badania lub testy.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja określa poziom zagrożeń 
zdrowotnych, społecznych i związanych z 
bezpieczeństwem, jakie stwarza nowa 
substancja psychoaktywna, w odniesieniu 
do której sporządzono sprawozdanie na 
temat oceny zagrożeń. Dokonuje tego na 
podstawie wszystkich dostępnych 

1. Komisja określa bez zbędnej zwłoki 
poziom zagrożeń zdrowotnych, 
społecznych i związanych z 
bezpieczeństwem, jakie stwarza nowa 
substancja psychoaktywna, w odniesieniu 
do której sporządzono sprawozdanie na 
temat oceny zagrożeń. Dokonuje tego na 
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dowodów, zwłaszcza sprawozdania na 
temat oceny zagrożeń.

podstawie wszystkich dostępnych 
dowodów, zwłaszcza sprawozdania na 
temat oceny zagrożeń.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szkodę zdrowotną spowodowaną 
używaniem nowej substancji 
psychoaktywnej związaną z jej ostrą i 
przewlekłą toksycznością, ryzykiem jej 
nadużywania oraz właściwościami 
uzależniającymi, zwłaszcza uraz, chorobę 
lub upośledzenie fizyczne lub umysłowe;

a) szkodę zdrowotną spowodowaną 
używaniem nowej substancji 
psychoaktywnej związaną z jej ostrą i
przewlekłą toksycznością, 
przeciwwskazaniami do stosowania z 
innymi substancjami, ryzykiem jej 
nadużywania oraz właściwościami 
uzależniającymi, zwłaszcza uraz, chorobę 
lub upośledzenie fizyczne lub umysłowe;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szkoda zdrowotna spowodowana 
używaniem nowej substancji 
psychoaktywnej związana z jej ostrą i 
przewlekłą toksycznością, ryzyko jej 
nadużywania oraz właściwości 
uzależniające są ograniczone, ponieważ 
powoduje ona niewielkie urazy i choroby 
lub lekkie upośledzenie fizyczne lub 
umysłowe;

a) szkoda zdrowotna spowodowana 
używaniem nowej substancji 
psychoaktywnej związana z jej ostrą i 
przewlekłą toksycznością, ryzyko jej 
nadużywania oraz właściwości 
uzależniające są nieznaczne;
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Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze decyzji, bez zbędnej zwłoki, 
Komisja zakazuje produkcji, wytwarzania, 
udostępniania na rynku, w tym przywozu 
do Unii, transportu i wywozu z Unii nowej 
substancji psychoaktywnej, jeżeli w 
oparciu o istniejące dowody stwierdza się, 
że ogólnie stwarza ona poważne 
zagrożenia zdrowotne, społeczne i
związane z bezpieczeństwem, w 
szczególności:

1. W drodze decyzji, bez zbędnej zwłoki, 
Komisja zakazuje produkcji, wytwarzania, 
udostępniania na rynku, w tym przywozu 
do Unii, transportu i wywozu z Unii nowej 
substancji psychoaktywnej, jeżeli w 
oparciu o istniejące dowody stwierdza się, 
że ogólnie stwarza ona poważne 
zagrożenia zdrowotne, społeczne lub
związane z bezpieczeństwem, w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i państwa członkowskie wspierają 
rozwój, udostępnianie i rozpowszechnianie 
informacji oraz wiedzy na temat nowych 
substancji psychoaktywnych. Dokonują 
tego poprzez ułatwianie współpracy 
między EMCDDA, innymi agencjami 
unijnymi oraz ośrodkami naukowo-
badawczymi.

Komisja i państwa członkowskie wspierają 
rozwój, udostępnianie i rozpowszechnianie 
informacji oraz wiedzy na temat nowych 
substancji psychoaktywnych. Dokonują 
tego poprzez ułatwianie współpracy 
między EMCDDA, innymi agencjami 
unijnymi (w szczególności Europejską 
Agencję Leków, Europejską Agencję 
Chemikaliów, Europejskim Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób) oraz 
ośrodkami naukowo-badawczymi.

Komisja i państwa członkowskie promują 
również i wspierają badania, w tym 
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badania stosowane, nad nowymi 
substancjami psychoaktywnymi oraz 
zapewniają współpracę i koordynację 
między sieciami na poziomie krajowym i 
unijnym, aby poprawiać znajomość tego 
zjawiska. Dokonują tego poprzez 
ułatwianie współpracy między EMCDDA, 
innymi agencjami unijnymi (w 
szczególności Europejską Agencję Leków, 
Europejską Agencję Chemikaliów, 
Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób) oraz ośrodkami 
naukowo-badawczymi. Nacisk należy w 
szczególności położyć na rozwój 
potencjału kryminalistycznego i 
toksykologicznego, jak również poprawę 
dostępności informacji 
epidemiologicznych.

Or. en


