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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές των 
κρατών µελών θεσπίζουν ποικίλα 

περιοριστικά µέτρα για τις νέες 

ψυχότροπες ουσίες προκειµένου να 

προστατεύσουν τους καταναλωτές από 

τους διαπιστωµένους ή πιθανούς κινδύνους 

που εγκυµονεί η χρήση τους. ∆εδοµένου 
ότι οι νέες ψυχότροπες ουσίες 

χρησιµοποιούνται συχνά στην παραγωγή 

διαφόρων προϊόντων ή άλλων ουσιών οι 

οποίες χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή αγαθών όπως φάρµακα, 

βιοµηχανικοί διαλύτες, προϊόντα 

καθαρισµού ή προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας, ο περιορισµός της πρόσβασης 

σε αυτές για τις συγκεκριµένες χρήσεις 

µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 

στους οικονοµικούς παράγοντες και, 

πιθανόν, να διαταράσσει τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην 

εσωτερική αγορά. 

(3) Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές των 
κρατών µελών θεσπίζουν ποικίλα 

περιοριστικά µέτρα για τις νέες 

ψυχότροπες ουσίες προκειµένου να 

προστατεύσουν τους καταναλωτές από 

τους διαπιστωµένους ή πιθανούς κινδύνους 

που εγκυµονεί η χρήση τους. ∆εδοµένου 
ότι οι νέες ψυχότροπες ουσίες 

χρησιµοποιούνται συχνά για σκοπούς 
επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης 
και στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων ή 
άλλων ουσιών οι οποίες χρησιµοποιούνται 

για την παραγωγή αγαθών όπως φάρµακα, 

βιοµηχανικοί διαλύτες, προϊόντα 

καθαρισµού ή προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας, ο περιορισµός της πρόσβασης 

σε αυτές για τις συγκεκριµένες χρήσεις 

µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 

στους οικονοµικούς παράγοντες και, 

πιθανόν, να διαταράσσει τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους στην 

εσωτερική αγορά, καθώς και να 
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παρακωλύσει τη βιώσιµη επιστηµονική 
έρευνα και ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ο αυξανόµενος αριθµός των νέων 
ψυχότροπων ουσιών που διατίθενται στην 

εσωτερική αγορά, η αυξανόµενη 

ποικιλοµορφία τους, η ταχύτητα µε την 

οποία εµφανίζονται στην αγορά, οι 

διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυµονεί 

η κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο και 
ο αυξανόµενος αριθµός χρηστών που τις 

καταναλώνουν θέτουν υπό αµφισβήτηση 

την ικανότητα των δηµόσιων αρχών να τις 

αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά ώστε να 

προστατεύουν τη δηµόσια υγεία και την 

ασφάλεια χωρίς να παρακωλύουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(4) Ο αυξανόµενος αριθµός των νέων 

ψυχότροπων ουσιών που διατίθενται στην 

εσωτερική αγορά, η αυξανόµενη 

ποικιλοµορφία τους, η ταχύτητα µε την 

οποία εµφανίζονται στην αγορά, οι 

διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυµονεί 

η κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο, ο 
αυξανόµενος αριθµός χρηστών που τις 

καταναλώνουν και η έλλειψη 
ευαισθητοποίησης και επίγνωσης του 
ευρέος κοινού όσον αφορά τους κινδύνους 
που συνδέονται µε την κατανάλωσή τους 
θέτουν υπό αµφισβήτηση την ικανότητα 

των δηµόσιων αρχών να τις 

αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά ώστε να 

προστατεύουν τη δηµόσια υγεία και την 

ασφάλεια χωρίς να παρακωλύουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Παρατηρούνται σηµαντικές 
αποκλίσεις στα περιοριστικά µέτρα που 
λαµβάνονται στα διάφορα κράτη µέλη, µε 
αποτέλεσµα οι οικονοµικοί παράγοντες 

που χρησιµοποιούν τις νέες ψυχότροπες 

ουσίες για την παραγωγή ποικίλων 

προϊόντων να αναγκάζονται να 

συµµορφώνονται, για την ίδια νέα 

ψυχότροπο ουσία, προς διαφορετικές 

απαιτήσεις, όπως κοινοποίηση πριν από 

την εξαγωγή, έγκριση εξαγωγής ή άδειες 

εισαγωγής και εξαγωγής. Κατά συνέπεια, 

(5) ∆εδοµένου ότι από το ένα κράτος 
µέλος στο άλλο διαφέρουν οι συνθήκες 
και οι προϋποθέσεις όσον αφορά τις 
ψυχότροπες ουσίες, διαφέρουν κατ' 
ανάλογο τρόπο και τα περιοριστικά µέτρα, 
µε αποτέλεσµα οι οικονοµικοί παράγοντες 

που χρησιµοποιούν τις νέες ψυχότροπες 

ουσίες για την παραγωγή ποικίλων 

προϊόντων να αναγκάζονται να 

συµµορφώνονται, για την ίδια νέα 

ψυχότροπο ουσία, προς διαφορετικές 

απαιτήσεις, όπως κοινοποίηση πριν από 
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οι διαφορές των νόµων, των κανονισµών 

και των διοικητικών διατάξεων των 

κρατών µελών σχετικά µε τις νέες 

ψυχότροπες ουσίες παρακωλύουν τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 

δηµιουργούν εµπόδια στις συναλλαγές, 

κατακερµατισµό της αγοράς, έλλειψη 

ασφάλειας δικαίου και άνισους όρους 

ανταγωνισµού των οικονοµικών 

παραγόντων, ενώ δυσχεραίνουν τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύνολο 

της εσωτερικής αγοράς. 

την εξαγωγή, έγκριση εξαγωγής ή άδειες 

εισαγωγής και εξαγωγής. Κατά συνέπεια, 
οι διαφορές των νόµων, των κανονισµών 

και των διοικητικών διατάξεων των 

κρατών µελών σχετικά µε τις νέες 

ψυχότροπες ουσίες θα µπορούσαν να 
παρακωλύουν σε κάποιο βαθµό τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 

δηµιουργούν εµπόδια στις συναλλαγές, 

κατακερµατισµό της αγοράς, έλλειψη 

ασφάλειας δικαίου και άνισους όρους 

ανταγωνισµού των οικονοµικών 

παραγόντων, ενώ δυσχεραίνουν περαιτέρω 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο 

σύνολο της εσωτερικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα περιοριστικά µέτρα δεν συνιστούν 
απλώς φραγµό στο εµπόριο νέων 
ψυχότροπων ουσιών οι οποίες έχουν ήδη 

γνωστές εµπορικές, βιοµηχανικές ή 

επιστηµονικές χρήσεις, αλλά µπορεί 
επίσης να παρεµποδίζουν και την 
ανάπτυξη νέων χρήσεων, πιθανότατα δε 
συνιστούν φραγµό στις συναλλαγές 
οικονοµικών παραγόντων οι οποίοι 

επιδιώκουν την ανάπτυξη παρόµοιων 

χρήσεων, αφού δυσχεραίνουν την 
πρόσβαση στις εν λόγω νέες ψυχότροπες 

ουσίες. 

(6) Τα περιοριστικά µέτρα θα µπορούσαν 
όχι µόνο να αποτελέσουν φραγµό στο 
εµπόριο νέων ψυχότροπων ουσιών οι 

οποίες έχουν ήδη γνωστές εµπορικές, 

βιοµηχανικές ή επιστηµονικές χρήσεις, 

αλλά θα µπορούσαν επίσης να 
παρεµποδίσουν και την ανάπτυξη νέων 
χρήσεων, πιθανότατα δε θα συνιστούσαν 
φραγµό στις συναλλαγές οικονοµικών 

παραγόντων οι οποίοι επιδιώκουν την 

ανάπτυξη παρόµοιων χρήσεων, αφού θα 
δυσχέραιναν την πρόσβαση στις εν λόγω 
νέες ψυχότροπες ουσίες. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι διαφορές των ποικίλων 
περιοριστικών µέτρων που ισχύουν για τις 

νέες ψυχότροπες ουσίες µπορεί, επίσης, να 
έχουν ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση 

(7) Οι διαφορές των ποικίλων 
περιοριστικών µέτρων που ισχύουν για τις 

νέες ψυχότροπες ουσίες, ενώ είναι θεµιτές 
αφ' ης στιγµής ανταποκρίνονται στις 
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επιβλαβών νέων ψυχότροπων ουσιών από 

το ένα κράτος µέλος στο άλλο, γεγονός το 

οποίο παρακωλύει τις προσπάθειες για 

περιορισµό της διαθεσιµότητάς τους στους 

καταναλωτές και υπονοµεύει την 

προστασία των καταναλωτών στο σύνολο 

της Ένωσης. 

ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους µέλους 
όσον αφορά γενικότερα τις ψυχότροπες 
ουσίες, θα µπορούσαν επίσης, να έχουν ως 
αποτέλεσµα τη µετατόπιση επιβλαβών 

νέων ψυχότροπων ουσιών από το ένα 

κράτος µέλος στο άλλο, γεγονός το οποίο 

παρακωλύει τις προσπάθειες για 

περιορισµό της διαθεσιµότητάς τους στους 

καταναλωτές και υπονοµεύει την 

προστασία των καταναλωτών στο σύνολο 

της Ένωσης, εάν η ανταλλαγή 
πληροφοριών και ο συντονισµός µεταξύ 
των κρατών µελών δεν ενισχυθούν 
αποτελεσµατικά. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Οι ανισότητες αυτές ευνοούν την 
παράνοµη διακίνησή τους από τους 
κακοποιούς και ειδικότερα από τις 
οργανωµένες εγκληµατικές συµµορίες. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι εν λόγω διαφορές αναµένεται να 
αυξηθούν εφόσον τα κράτη µέλη 
συνεχίσουν να εφαρµόζουν αποκλίνουσες 
µεθόδους για την αντιµετώπιση των νέων 
ψυχότροπων ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι 

αναµενόµενο να αυξηθούν τα εµπόδια στις 
συναλλαγές και ο κατακερµατισµός της 

αγοράς, καθώς και η έλλειψη ασφάλειας 

δικαίου και οι άνισοι όροι ανταγωνισµού, 
γεγονός που θα παρακωλύσει περαιτέρω 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

(8) Οι εν λόγω διαφορές αναµένεται να 
συνεχίσουν να υφίστανται εφόσον τα 
κράτη µέλη εγκρίνουν αποκλίνουσες 
µεθόδους για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων σε σχέση µε τις νέες 
ψυχότροπες ουσίες. Ως εκ τούτου, είναι 

αναµενόµενο να συνεχίσουν να 
υφίστανται τα εµπόδια στις συναλλαγές 
και ο κατακερµατισµός της αγοράς, καθώς 

και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και οι 

άνισοι όροι ανταγωνισµού, 
παρακωλύοντας περαιτέρω τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς εάν τα κράτη µέλη 
δεν συνεργαστούν και δεν συντονιστούν 
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µεταξύ τους αποτελεσµατικότερα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι εν λόγω στρεβλώσεις της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς θα 

πρέπει να εξαλειφθούν και, προς τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιδιωχθεί η 
προσέγγιση των κανόνων για τις νέες 

ψυχότροπες ουσίες που προκαλούν 

ανησυχίες σε επίπεδο Ένωσης, παράλληλα 

µε τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και 

του καταναλωτή. 

(9) Όταν εντοπίζονται στρεβλώσεις της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς θα 

πρέπει να αντιµετωπίζονται και, προς τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιδιώκεται η 
προσέγγιση των κανόνων για τις νέες 

ψυχότροπες ουσίες που προκαλούν 

ανησυχίες σε επίπεδο Ένωσης, παράλληλα 

µε τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και 

του καταναλωτή και ελαστικότητας στα 
κράτη µέλη ώστε να ανταποκρίνονται 
στις τοπικές καταστάσεις. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες και τα 
µείγµατα ουσιών πρέπει να κυκλοφορούν 
ελεύθερα στην Ένωση εφόσον 
προορίζονται για εµπορικές και 

βιοµηχανικές χρήσεις, καθώς και για 

σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και 

ανάπτυξης. Με τον παρόντα κανονισµό 
θεσπίζονται κανόνες για τον περιορισµό 
της εν λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας. 

(10) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες και τα 
µείγµατα ουσιών πρέπει, εφόσον 
προορίζονται για εµπορικές και 

βιοµηχανικές χρήσεις, καθώς και για 

σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και 

ανάπτυξης, να κυκλοφορούν ελεύθερα 
στην Ένωση από δεόντως 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα σε 
εγκαταστάσεις οι οποίες είτε υπόκεινται 
στον άµεσο έλεγχο των αρχών των 
κρατών µελών είτε έχουν λάβει ειδική 
έγκριση από αυτές. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) ∆εν πρέπει να διενεργείται 
αξιολόγηση κινδύνων δυνάµει του 

παρόντος κανονισµού νέας ψυχότροπου 

ουσίας η οποία υπόκειται σε αξιολόγηση 

δυνάµει του διεθνούς δικαίου ή 

χρησιµοποιείται ως δραστική ουσία 

φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση. 

(14) ∆εν πρέπει να διενεργείται 
αξιολόγηση κινδύνων δυνάµει του 

παρόντος κανονισµού νέας ψυχότροπου 

ουσίας η οποία υπόκειται σε αξιολόγηση 

δυνάµει του διεθνούς δικαίου ή 

χρησιµοποιείται ως δραστική ουσία 

φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση, εκτός εάν σε επίπεδο 
Ένωσης διατίθενται επαρκή στοιχεία τα 
οποία υπαγορεύουν την ανάγκη για την 
εκπόνηση κοινής έκθεσης από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας 
(EMCDDA) και την Ευρωπόλ. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Ορισµένες νέες ψυχότροπες ουσίες 
εγκυµονούν άµεσους κινδύνους για τη 

δηµόσια υγεία, οι οποίοι απαιτούν 

κατεπείγουσα λήψη µέτρων. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να περιορίζεται η διαθεσιµότητά 

τους στους καταναλωτές για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, έως ότου ολοκληρωθεί 

η αξιολόγηση κινδύνων. 

(17) Ορισµένες νέες ψυχότροπες ουσίες 
εγκυµονούν άµεσους κινδύνους για τη 

δηµόσια υγεία, οι οποίοι απαιτούν 

κατεπείγουσα λήψη µέτρων. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να περιορίζεται η διαθεσιµότητά 

τους στους καταναλωτές για επαρκές 
χρονικό διάστηµα, έως ότου ολοκληρωθεί 

η αξιολόγηση κινδύνων και οριστεί ο 
βαθµός επικινδυνότητας µιας νέας 
ψυχότροπου ουσία και έως ότου, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι, τεθεί σε ισχύ απόφαση 
µε την οποία να καθιερώνονται µόνιµα 
µέτρα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) ∆εν πρέπει να θεσπίζονται (18) ∆εν πρέπει επί τη βάσει υφιστάµενων 
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περιοριστικά µέτρα σε επίπεδο Ένωσης για 

νέες ψυχότροπες ουσίες µικρής 

επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια. 

ενδείξεων και προεπιλεγµένων κριτηρίων 
να θεσπίζονται περιοριστικά µέτρα σε 

επίπεδο Ένωσης για νέες ψυχότροπες 

ουσίες µικρής επικινδυνότητας για την 

υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, 
όµως τα κράτη µέλη µπορούν να 
λαµβάνουν περαιτέρω µέτρα που θα 
κρίνουν κατάλληλα ή αναγκαία ανάλογα 
µε τους συγκεκριµένους κινδύνους που οι 
ουσίες θέτουν στο έδαφός τους, 
λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών 
περιστάσεων και κάθε άλλου κοινωνικού, 
οικονοµικού, νοµικού, διοικητικού ή 
λοιπού παράγοντα που αυτά θα κρίνουν 
ότι έχει σηµασία. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες µέτριας 
επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει να 

διατίθενται στους καταναλωτές. 

(19) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες µέτριας 
επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει, επί 
τη βάσει υφιστάµενων ενδείξεων και 
προεπιλεγµένων κριτηρίων, να διατίθενται 
στους καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες µεγάλης 
επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά. 

(20) Οι νέες ψυχότροπες ουσίες µεγάλης 
επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια δεν πρέπει, επί 
τη βάσει υφιστάµενων ενδείξεων και 
προεπιλεγµένων κριτηρίων, να διατίθενται 
στην αγορά. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 
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Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να 
προβλέπει εξαιρέσεις προκειµένου να 

διασφαλίζεται η προστασία της υγείας του 

ανθρώπου και των ζώων, να διευκολύνεται 

η επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη, 

καθώς και να επιτρέπεται η βιοµηχανική 

χρήση των νέων ψυχότροπων ουσιών, υπό 

τον όρο αυτές να είναι αδύνατον να 
αποτελέσουν αντικείµενο κατάχρησης ή 

ανάκτησης. 

(21) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να 

προβλέπει εξαιρέσεις προκειµένου να 

διασφαλίζεται η προστασία της υγείας του 

ανθρώπου και των ζώων, να διευκολύνεται 

η επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη, 

καθώς και να επιτρέπεται η βιοµηχανική 

χρήση των νέων ψυχότροπων ουσιών, υπό 

τον όρο ότι αυτές δεν θα µπορούν να 
έχουν αρνητικές παρενέργειες, ούτε και 
να αποτελέσουν αντικείµενο κατάχρησης ή 

ανάκτησης. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα 
ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη της 
διοχέτευσης στην παράνοµη αγορά νέων 
ψυχότροπων ουσιών που 
χρησιµοποιούνται για σκοπούς έρευνας 
και ανάπτυξης ή για κάθε άλλη 
εγκεκριµένη χρήση. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 

Τοξικοµανίας (EMCDDA) που ιδρύθηκε 

µε τον κανονισµό 1920/2006/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 200618 
αναλαµβάνει κεντρικό ρόλο όσον αφορά 

την ανταλλαγή πληροφοριών για τις νέες 

ψυχότροπες ουσίες και την αξιολόγηση 

των κινδύνων που εγκυµονούν για την 

(23) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 

Τοξικοµανίας (EMCDDA) που ιδρύθηκε 

µε τον κανονισµό 1920/2006/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 200618 
αναλαµβάνει κεντρικό ρόλο όσον αφορά 

την ανταλλαγή και το συντονισµό των 
πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες 

ουσίες και την αξιολόγηση των κινδύνων 
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υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. που εγκυµονούν για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια. ∆εδοµένου 
ότι, στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού, σηµειώνεται αύξηση στην 
ποσότητα των στοιχείων τα οποία το 
κέντρο αναµένεται να συλλέξει και να 
διαχειριστεί, θα πρέπει να προβλεφθεί και 
να παρασχεθεί ειδική στήριξη. 

__________________ __________________ 

18
 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1. 

18
 ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 1. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Ο µηχανισµός ταχείας ανταλλαγής 

πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες 

ουσίες αποδεικνύεται χρήσιµος δίαυλος 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις 

νέες ψυχότροπες ουσίες, τις νέες τάσεις 

όσον αφορά τη χρήση ελεγχόµενων 

ψυχότροπων ουσιών και τις συναφείς 

προειδοποιήσεις για τη δηµόσια υγεία. Ο 
εν λόγω µηχανισµός θα πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω ώστε να παρέχει τη 
δυνατότητα αποτελεσµατικότερης 

αντιµετώπισης της ταχείας εµφάνισης και 

διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών στο 

σύνολο της Ένωσης. 

(24) Ο µηχανισµός ταχείας ανταλλαγής 
πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες 

ουσίες (το 'Σύστηµα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης της ΕΕ για τις νέες 
ψυχότροπους ουσίες' (εφεξής 'ΣΕΠ')) 
αποδεικνύεται χρήσιµος δίαυλος 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε τις 

νέες ψυχότροπες ουσίες, τις νέες τάσεις 

όσον αφορά τη χρήση ελεγχόµενων 

ψυχότροπων ουσιών και τις συναφείς 

προειδοποιήσεις για τη δηµόσια υγεία. Με 
σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα 
αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης της 

ταχείας εµφάνισης και διάδοσης νέων 

ψυχότροπων ουσιών στο σύνολο της 

Ένωσης, ο µηχανισµός πρέπει να 
διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, 
ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και 
διαχείριση δεδοµένων για την ανίχνευση 
και τον προσδιορισµό νέων ψυχότροπων 
ουσιών, των ανεπιθύµητων συµβάντων 
που συνδέονται µε τη χρήση τους και της 
ανάµειξης εγκληµατικών οργανώσεων 
στην αγορά, µέσω της βάσεως δεδοµένων 
της ΕΕ για τις νέες ψυχότροπες ουσίες 
('Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τα νέα 
ναρκωτικά'). Τα µέσα ενηµέρωσης, ιδίως 
η επιστηµονική και ιατρική βιβλιογραφία, 
µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή 
πληροφοριών για την αναφορά 
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συµβάντων µε ανεπιθύµητες ενέργειες. 
Για να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα 
της υποβολής στοιχείων, ο EMCDDA 
πρέπει να παρακολουθεί όλες τις νέες 
ψυχότροπες ουσίες και να εισαγάγει τα 
στοιχεία αυτά στην Ευρωπαϊκή βάση 
δεδοµένων για τα νέα ναρκωτικά. Οι 
οµάδες βασικών δεδοµένων για τη 
λειτουργία του παρόντος κανονισµού 
περιέχουν τα στοιχεία ανίχνευσης και 
προσδιορισµού νέων ψυχότροπων 
ουσιών, των ανεπιθύµητων συµβάντων 
που συνδέονται µε τη χρήση τους και της 
ανάµειξης εγκληµατικών οργανώσεων 
στην αγορά. Είναι σκόπιµο να 
προσδιοριστεί µία οµάδα βασικών 
δεδοµένων. Η οµάδα βασικών δεδοµένων 
θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά 
ώστε να απηχεί τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την αποτελεσµατική 
λειτουργία του παρόντος κανονισµού. Τα 
ύποπτα σοβαρά ανεπιθύµητα συµβάντα, 
περιλαµβανοµένων και των θανατηφόρων 
ανεπιθύµητων συµβάντων, πρέπει να 
υπόκεινται σε διαδικασία ταχείας 
κοινοποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Για να µπορεί να υπάρχει επιστηµονικός έλεγχος και ανάλυση των κινδύνων που ενδέχεται να 

προξενούν οι ουσίες αυτές, είναι απαραίτητο να λειτουργεί επικουρικά ένα καλώς τεκµηριωµένο 

σύστηµα ενηµέρωσης. Το κείµενο που προτείνει η Επιτροπή αποδίδει µεγάλη προσοχή στο 

κανονιστικό σύστηµα (στο τέλος της διεργασίας) αλλά δεν λαµβάνει υπόψη τη βάση πληροφοριών 

επί της οποίας θεµελιώνεται η απόφαση. Αυτή η αιτιολογική σκέψη επαναφέρει την ισορροπία 

στο κείµενο µεταξύ της ανάγκης για τεκµηριωµένα στοιχεία και της λήψης αποφάσεων και 

συνδέεται µε το άρθρο 5, για την ανταλλαγή πληροφοριών, το άρθρο 20, για έρευνα και ανάλυση 

και το άρθρο 15, για παρακολούθηση. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για να είναι σε θέση τα κράτη µέλη να 
λαµβάνουν, να συµβουλεύονται 
ταυτόχρονα και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά µε νέες ψυχότροπες 
ουσίες στην Ένωση, η Ευρωπαϊκή βάση 
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δεδοµένων για τα νέα ναρκωτικά πρέπει 
να είναι πλήρως και µονίµως προσβάσιµη 
στα κράτη µέλη, στο EMCDDA, στην 
Ευρωπόλ και στην Επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Για την ταχεία διάχυση των πληροφοριών σχετικά µε τα νέα µόρια και τα µείγµατα που 

εντοπίζονται στην αγορά, είναι σηµαντικό οι αρχές και τα όργανα των κρατών µελών να µπορούν 

να έχουν εύκολη και ταυτόχρονη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και να µπορούν να ανταλλάσσουν 

τις γνώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων για τα νέα ναρκωτικά είναι ένα απόκτηµα που 

µπορεί να ευνοήσει την ταχύτητα λειτουργίας του συστήµατος. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το EMCDDA πρέπει να απευθύνει 
προειδοποιήσεις για τη δηµόσια υγεία σε 
όλα τα κράτη µέλη, µέσω του 
συστήµατος ταχείας ανταλλαγής 
πληροφοριών για τις νέες ψυχότροπες 
ουσίες, εάν, βάσει των πληροφοριών που 
έχουν ληφθεί σχετικά µε νέα ψυχότροπο 
ουσία, η ουσία φανεί να συνιστά απειλή 
για τη δηµόσια υγεία. Οι εν λόγω 
προειδοποιήσεις πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε 
τα µέτρα πρόληψης, θεραπείας και 
µείωσης των επιβλαβών συνεπειών τα 
οποία θα µπορούσαν να ληφθούν για την 
αντιµετώπιση της επικινδυνότητας της 
ουσίας. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για την προστασία της δηµόσιας υγείας 
θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται επαρκώς 
οι δραστηριότητες του συστήµατος 
έγκαιρης προειδοποίησης του EMCDDA 
και της Ευρωπόλ. 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει στήριξη από την ΕΕ για την αντιµετώπιση της 

αναµενόµενης αύξησης και πολυπλοκότητας του έργου του EMCDDA. Σε αυτή την εισαγωγική 

παράγραφο κατοχυρώνεται η αρχή ότι οι δραστηριότητες του Συστήµατος Έγκαιρης 

Προειδοποίησης της ΕΕ για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες πρέπει να χρηµατοδοτούνται επαρκώς. 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Οι πληροφορίες που παρέχουν τα 
κράτη µέλη είναι ζωτικής σηµασίας για την 

αποτελεσµατική λειτουργία των 

διαδικασιών από τις οποίες απορρέει η 
απόφαση θέσπισης περιοριστικών µέτρων 

εµπορίας των νέων ψυχότροπων ουσιών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

συλλέγουν σε τακτά διαστήµατα δεδοµένα 

σχετικά µε τη χρήση νέων ψυχότροπων 

ουσιών, τα συναφή προβλήµατα υγείας και 

ασφάλειας, καθώς και τα κοινωνικά 

προβλήµατα και τις πολιτικές για την 

αντιµετώπισή τους, σύµφωνα µε το 

πλαίσιο συλλογής δεδοµένων του 

EMCDDA για τους βασικούς 

επιδηµιολογικούς δείκτες και τα λοιπά 

συναφή δεδοµένα. Τα εν λόγω δεδοµένα 
θα πρέπει να ανταλλάσσονται. 

(25) Οι πληροφορίες που παρέχουν τα 
κράτη µέλη είναι ζωτικής σηµασίας για την 

αποτελεσµατική λειτουργία των 

διαδικασιών από τις οποίες απορρέει µια 
απόφαση θέσπισης περιοριστικών µέτρων 

εµπορίας των νέων ψυχότροπων ουσιών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
εποπτεύουν και να συλλέγουν σε τακτά 
διαστήµατα δεδοµένα σχετικά µε την 
εµφάνιση και τη χρήση κάθε νέων 
ψυχότροπων ουσιών, τα συναφή 

προβλήµατα υγείας και ασφάλειας, καθώς 

και τα κοινωνικά προβλήµατα και τις 

πολιτικές για την αντιµετώπισή τους, 

σύµφωνα µε το πλαίσιο συλλογής 

δεδοµένων του EMCDDA για τους 

βασικούς επιδηµιολογικούς δείκτες και τα 

λοιπά συναφή δεδοµένα. Τα εν λόγω 
δεδοµένα θα πρέπει να ανταλλάσσονται 
ιδίως µε το EMCDDA, την Ευρωπόλ και 
την Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πληροφορίες για τις νέες ψυχότροπες 
ουσίες που παρέχουν και ανταλλάσσουν 
µεταξύ τους τα κράτη µέλη είναι βασικές 
για τις εθνικές υγειονοµικές πολιτικές 
τους, τόσο από την άποψη της πρόληψης 
της χρήσεως ναρκωτικών, όσο και από 
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πλευράς µεταχείρισης των χρηστών 
ψυχότροπων ουσιών στο πλαίσιο 
υπηρεσιών αποκατάστασης. Τα κράτη 
µέλη πρέπει να χρησιµοποιούν 
αποτελεσµατικά όλες τις διαθέσιµες 
πληροφορίες και να παρακολουθούν τις 
σχετικές εξελίξεις.  

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η αδυναµία εντοπισµού και 

πρόβλεψης της εµφάνισης και της 

διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών, καθώς 

και η έλλειψη στοιχείων σχετικά µε τους 

κινδύνους που αυτές εγκυµονούν για την 

υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, δεν 

επιτρέπουν την αποτελεσµατική τους 

αντιµετώπιση. Συνεπώς, θα πρέπει να 
παρέχεται υποστήριξη, ακόµη και σε 
ενωσιακό επίπεδο, προκειµένου να 

διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ 

EMCDDA, ερευνητικών ιδρυµάτων και 

εξειδικευµένων εγκληµατολογικών 

εργαστηρίων ώστε να ενισχυθούν οι 

δυνατότητες αξιολόγησης και 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των νέων 

ψυχότροπων ουσιών. 

(26) Η αδυναµία εντοπισµού και 
πρόβλεψης της εµφάνισης και της 

διάδοσης νέων ψυχότροπων ουσιών, καθώς 

και η έλλειψη στοιχείων σχετικά µε τους 

κινδύνους που αυτές εγκυµονούν για την 

υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια, δεν 

επιτρέπουν την αποτελεσµατική τους 

αντιµετώπιση. Συνεπώς, θα πρέπει να 
παρέχονται υποστήριξη και οι αναγκαίοι 
πόροι, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
προκειµένου να διευκολύνεται η τακτική 
και συστηµατική συνεργασία µεταξύ 
EMCDDA, εθνικών εστιακών σηµείων, 
εκπροσώπων του τοµέα υγειονοµικής 
περίθαλψης και των διωκτικών αρχών σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ερευνητικών ιδρυµάτων και 

εξειδικευµένων εγκληµατολογικών 

εργαστηρίων ώστε να ενισχυθούν οι 

δυνατότητες αξιολόγησης και 

αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των νέων 

ψυχότροπων ουσιών. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες 
εγγυήσεις, όπως η ανωνυµία των 
δεδοµένων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 
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υψηλό επίπεδο προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων, ιδίως όταν 
συλλέγονται και ανταλλάσσονται 
ευαίσθητα δεδοµένα. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι οι πλέον 
ευάλωτοι στους κινδύνους αυτών των 
νέων ουσιών η επικινδυνότητα των 
οποίων εξακολουθεί να είναι σε µεγάλο 
βαθµό άγνωστη. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Τονίζεται η σηµασία των µέτρων 
πρόληψης, θεραπείας και µείωσης των 

επιβλαβών συνεπειών για την 

αντιµετώπιση της αυξανόµενης χρήσης 

των νέων ψυχότροπων ουσιών και των 

πιθανών κινδύνων που αυτές εγκυµονούν. 
Το διαδίκτυο, το οποίο συνιστά έναν από 

τους σηµαντικότερους διαύλους 
διακίνησης των νέων ψυχότροπων 
ουσιών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί για τη 
διάδοση πληροφοριών σχετικά µε τους 
κινδύνους των εν λόγω νέων ψυχότροπων 

ουσιών για την υγεία, την κοινωνία και την 

ασφάλεια.  

(29) Τονίζεται η σηµασία των µέτρων 
πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και 
επέµβασης, θεραπείας και µείωσης των 
κινδύνων και των επιβλαβών συνεπειών 
για την αντιµετώπιση της αυξανόµενης 

χρήσης των νέων ψυχότροπων ουσιών και 

των πιθανών κινδύνων που αυτές 

εγκυµονούν Τα κράτη µέλη οφείλουν να 
βελτιώσουν την προσφορά και 
αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων 
πρόληψης και να βελτιώσουν την 
ενηµέρωση για τους κινδύνους από τη 
χρήση νέων ψυχοτρόπων ουσιών και για 
τις σχετικές επιπτώσεις. Προς το σκοπό 
αυτό, τα µέτρα πρόληψης θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν έγκαιρη ανίχνευση και 
επέµβαση, προαγωγή υγειών τρόπων 
ζωής και στοχοθετηµένη πρόληψη 
απευθυνόµενη επίσης στις οικογένειες και 
τις κοινότητες. Το διαδίκτυο, το οποίο 
συνιστά έναν από τους σηµαντικότερους 
και ταχύτερα αναπτυσσόµενους διαύλους 
διανοµής µέσω των οποίων οι νέες 
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ψυχότροπες ουσίες διαφηµίζονται και 
πωλούνται, θα πρέπει να αξιοποιηθεί για 
τη διάχυση πληροφοριών σχετικά µε τους 
κινδύνους των εν λόγω νέων ψυχότροπων 

ουσιών για την υγεία, την κοινωνία και την 

ασφάλεια και για την πρόληψη της κακής 
χρήσης και της κατάχρησης. Η 
ευαισθητοποίηση των παιδιών, των 
εφήβων και των νεαρών ενηλίκων όσον 
αφορά τους κινδύνους, είναι ουσιαστικής 
σηµασίας και η σχετική µε αυτήν δράση 
µπορεί να αναλαµβάνεται σε σχολικό και 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει 
επίσης να προαγάγουν δραστηριότητες, 
πρωτοβουλίες και εκστρατείες 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, οι 
οποίες θα εστιάζονται στους κινδύνους 
για την υγεία, την κοινωνία και την 
ασφάλεια που συνδέονται µε τη 
λανθασµένη χρήση και κατάχρηση των 
νέων ψυχότροπων ουσιών.  

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (30α) Θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση 
των κριτηρίων περί ουσιών χαµηλού, 
µέσου και υψηλού κινδύνου. Είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
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ακόµα και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 
Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και 
τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 
διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Η Επιτροπή θεσπίζει άµεσα 
εφαρµοστέες εκτελεστικές πράξεις εφόσον 

αυτό απαιτείται για επιτακτικούς λόγους 

επείγοντος χαρακτήρα, σε δεόντως 

αιτιολογηµένες περιπτώσεις που αφορούν 

ταχεία αύξηση του αριθµού των 

αναφερόµενων θανατηφόρων 

περιστατικών που συνδέονται µε 

κατανάλωση νέας ψυχότροπου ουσίας σε 
αρκετά µεγάλο αριθµό κρατών µελών. 

(32) Η Επιτροπή θεσπίζει άµεσα 

εφαρµοστέες εκτελεστικές πράξεις εφόσον 

αυτό απαιτείται για επιτακτικούς λόγους 

επείγοντος χαρακτήρα, σε δεόντως 

αιτιολογηµένες περιπτώσεις που αφορούν 

ταχεία αύξηση του αριθµού των 

αναφερόµενων θανατηφόρων 

περιστατικών ή των περιστατικών που 
θέτουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και 
που συνδέονται µε κατανάλωση νέας 
ψυχοτρόπου ουσίας σε αρκετά µεγάλο 
αριθµό κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Κατά την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διαβουλεύεται µε εµπειρογνώµονες των 

κρατών µελών, τους αρµόδιους 

οργανισµούς της Ένωσης, την κοινωνία 

των πολιτών και τους οικονοµικούς 
παράγοντες. 

(33) Κατά την εφαρµογή του παρόντος 

κανονισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διαβουλεύεται µε εµπειρογνώµονες των 

κρατών µελών, τους αρµόδιους 

οργανισµούς της Ένωσης, και ιδίως την 
EMCDDA, την κοινωνία των πολιτών, 
οικονοµικούς παράγοντες και κάθε άλλη 
σχετική οµάδα ενδιαφεροµένων. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ αυτών την 

ελευθερία της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, το δικαίωµα της 

ιδιοκτησίας και το δικαίωµα πραγµατικής 
προσφυγής, 

(36) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές 

που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την 
Ευρωπαϊκή Σύµβαση γι την Προστασία 
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των 
Θεµελιωδών Ελευθεριών, µεταξύ αυτών 
την ελευθερία της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, το δικαίωµα της 

ιδιοκτησίας, το δικαίωµα των πολιτών να 
έχουν πρόσβαση στην προληπτική 
φροντίδα σε θέµατα υγείας και να 
τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης, 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) µε τον όρο «νέα ψυχότροπος ουσία» 
νοείται µια ουσία φυσικής ή συνθετικής 

προέλευσης η οποία, όταν καταναλώνεται 

από τον άνθρωπο, δύναται να προκαλέσει 

διέγερση ή καταστολή του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα 

ψευδαισθήσεις, διαταραχές της κινητικής 

λειτουργίας, της σκέψης, της 

συµπεριφοράς, της αντίληψης, της 

συνείδησης ή της διάθεσης, προορίζεται 

για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή, 
ακόµη και εάν δεν προορίζεται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, είναι 
πιθανή η κατανάλωσή της από τον 
άνθρωπο µε σκοπό να προκληθεί µία ή 
περισσότερες από τις παραπάνω 

επιδράσεις και δεν υπάγεται σε καθεστώς 

ελέγχου ούτε δυνάµει της ενιαίας 

σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα 

ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε 

(α) µε τον όρο «νέα ψυχότροπος ουσία» 
νοείται µια ουσία φυσικής ή συνθετικής 

προέλευσης η οποία, όταν καταναλώνεται 

από τον άνθρωπο, δύναται να προκαλέσει 

διέγερση ή καταστολή του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα 

ψευδαισθήσεις, διαταραχές της κινητικής 

λειτουργίας, της σκέψης, της 

συµπεριφοράς, της αντίληψης, της 

συνείδησης ή της διάθεσης, είτε 
προορίζεται είτε όχι για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο µε σκοπό να προκληθεί µία ή 

περισσότερες από τις παραπάνω 

επιδράσεις και δεν υπάγεται σε καθεστώς 

ελέγχου ούτε δυνάµει της ενιαίας 

σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα 

ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε 

µε το πρωτόκολλο του 1972, ούτε δυνάµει 

της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για 

τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, 
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µε το πρωτόκολλο του 1972, ούτε δυνάµει 

της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για 

τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, 
εξαιρουµένων των οινοπνευµατωδών, της 

καφεΐνης και του καπνού, καθώς και των 

προϊόντων καπνού κατά την έννοια της 

οδηγίας 2001/37/EΚ του Συµβουλίου, της 
5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
µελών σχετικά µε την παραγωγή, την 
παρουσίαση και την πώληση των 
προϊόντων καπνού24. 

εξαιρουµένων των οινοπνευµατωδών, της 

καφεΐνης και του καπνού, καθώς και των 

προϊόντων καπνού κατά την έννοια της 

οδηγίας 2001/37/EΚ24· 

_________________________ __________________________ 

24 
ΕΕ L 194, 18.07.01, σ. 26. 24 Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Συµβουλίου, 

της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση 
των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
µελών σχετικά µε την παραγωγή, την 
παρουσίαση και την πώληση των 
προϊόντων καπνού (ΕΕ L 194 της 
18.7.2001, σ. 26). 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφόσον η Ένωση δεν έχει λάβει µέτρα για 

την υπαγωγή νέας ψυχότροπου ουσίας σε 

περιοριστικά µέτρα εµπορίας δυνάµει του 

παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη 

έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν 

τεχνικούς κανονισµούς για την εν λόγω 

νέα ψυχότροπο ουσία σύµφωνα µε την 

οδηγία 98/34/EΚ. 

Εφόσον η Ένωση δεν έχει λάβει µέτρα για 

την υπαγωγή νέας ψυχότροπου ουσίας σε 

περιοριστικά µέτρα εµπορίας δυνάµει του 

παρόντος κανονισµού, ή εάν η Επιτροπή 
δεν έχει εγκρίνει περιοριστικό µέτρο 
δυνάµει του άρθρου 11, τα κράτη µέλη 
έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν 

τεχνικούς κανονισµούς για την εν λόγω 

νέα ψυχότροπο ουσία σύµφωνα µε την 

οδηγία 98/34/EΚ 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµελλητί στην 

Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού 

κανονισµού για νέες ψυχότροπες ουσίες, 

σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/EΚ. 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµελλητί στην 

Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού 

κανονισµού για νέες ψυχότροπες ουσίες, 

σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/EΚ. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα εθνικά εστιακά σηµεία του Ευρωπαϊκού 

∆ικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 

και την Τοξικοµανία («δίκτυο Reitox») και 
οι εθνικές µονάδες της Ευρωπόλ παρέχουν 

στο EMCDDA και στην Ευρωπόλ τα 

διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε την 

κατανάλωση, τους πιθανούς κινδύνους, την 

παρασκευή, την εκχύλιση, την εισαγωγή, 

την εµπορία, τη διανοµή, τη διακίνηση, 

καθώς και την εµπορική και επιστηµονική 

χρήση ουσιών που φαίνεται να είναι νέες 

ψυχότροπες ουσίες ή µείγµατα. 

Εάν ένα κράτος µέλος διαθέτει 
πληροφορίες για κάτι που δείχνει να είναι 
µια νέα ψυχότροπος ουσία ή µείγµα, τα 
δικά του εθνικά εστιακά σηµεία εντός του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφόρησης για 

τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία 
(«δίκτυο Reitox») και οι εθνικές µονάδες 

της Ευρωπόλ συλλέγουν και παρέχουν 
έγκαιρα στο EMCDDA και στην Ευρωπόλ 

τα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε την 
ανίχνευση και ταυτοποίηση, την 
κατανάλωση και τους τρόπους της, τη 
σοβαρή τοξίκωση ή τους θανάτους, τους 
πιθανούς κινδύνους καθώς και τα επίπεδα 
τοξικότητας, τα δεδοµένα που αφορούν 
την παρασκευή, την εκχύλιση, την 

εισαγωγή, την εµπορία, τη διανοµή και 
τους διαύλους της, τη διακίνηση, καθώς 
και την εµπορική και επιστηµονική χρήση 

ουσιών που φαίνεται να είναι νέες 

ψυχότροπες ουσίες ή µείγµατα. 

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ 

γνωστοποιούν άµεσα τις εν λόγω 

πληροφορίες στο δίκτυο Reitox και στις 
εθνικές µονάδες της Ευρωπόλ. 

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ 

γνωστοποιούν άµεσα τις εν λόγω 

πληροφορίες στο δίκτυο Reitox, στις 
εθνικές µονάδες της Ευρωπόλ και στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. 

 Για να καταστεί δυνατή µια πιο 
αποτελεσµατική αντίδραση µπροστά 
στην ταχεία εµφάνιση και διάδοση νέων 
ψυχοτρόπων ουσιών σε όλη την Ένωση, ο 
µηχανισµός ανταλλαγής πληροφοριών 
("σύστηµα έγκαιρης ειδοποίησης") θα 
διατηρηθεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τη συλλογή και 
διαχείριση δεδοµένων για την ανίχνευση 
και ταυτοποίηση νέων ψυχοτρόπων 
ουσιών. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ, ή 

η Επιτροπή, θεωρούν ότι οι πληροφορίες 

που ανταλλάσσονται σχετικά µε νέα 

ψυχότροπο ουσία η οποία κοινοποιείται 

από αρκετά µεγάλο αριθµό κρατών µελών 

προκαλούν ανησυχίες για το σύνολο της 

Ένωσης εξαιτίας των πιθανών κινδύνων 

που αυτή εγκυµονεί για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια, το EMCDDA 

και η Ευρωπόλ συντάσσουν κοινή έκθεση 

για τη νέα ψυχότροπο ουσία. 

1. Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ, ή 

η Επιτροπή, θεωρούν ότι οι πληροφορίες 

που ανταλλάσσονται σχετικά µε νέα 

ψυχότροπο ουσία η οποία κοινοποιείται 

από αρκετά µεγάλο αριθµό κρατών µελών 

προκαλούν ανησυχίες για το σύνολο της 

Ένωσης εξαιτίας των πιθανών κινδύνων 

που αυτή εγκυµονεί για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια, ή κατόπιν 
αιτιολογηµένης αιτήσεως περισσότερων 
κρατών µελών, το EMCDDA και η 

Ευρωπόλ συντάσσουν κοινή έκθεση για τη 

νέα ψυχότροπο ουσία. 

2. Η κοινή έκθεση περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

2. Η κοινή έκθεση περιλαµβάνει τις 

ακόλουθες πληροφορίες:  

(α) φύση των κινδύνων που εγκυµονεί η 
κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας 

από τον άνθρωπο και βαθµός 

επικινδυνότητας για τη δηµόσια υγεία, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 

1. 

(α) φύση των κινδύνων που εγκυµονεί η 
κατανάλωση της νέας ψυχότροπου ουσίας 

από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων, 
όπου αυτές είναι διαθέσιµες, των 
αντενδείξεων απέναντι σε άλλες ουσίες, 
και βαθµός επικινδυνότητας για τη 

δηµόσια υγεία, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 9 παράγραφος 1. 

(β) χηµική και φυσική ταυτοποίηση της 
νέας ψυχότροπου ουσίας, των µεθόδων 

και, εάν είναι γνωστές, των πρόδροµων 

χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για 

την παρασκευή ή την εκχύλισή της, καθώς 

και τυχόν άλλων νέων ψυχότροπων ουσιών 

µε παρεµφερή χηµική δοµή που έχουν 

εµφανιστεί. 

(β) χηµική και φυσική ταυτοποίηση της 
νέας ψυχότροπου ουσίας, των µεθόδων 

και, εάν είναι γνωστές, των πρόδροµων 

χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για 

την παρασκευή ή την εκχύλισή της, καθώς 

και τυχόν άλλων νέων ψυχότροπων ουσιών 

µε παρεµφερή χηµική δοµή που έχουν 

εµφανιστεί ή που ενδεχοµένως 
πιθανολογείται ότι θα εµφανιστούν, βάσει 
επιστηµονικών εκτιµήσεων. 

(γ) εµπορική και βιοµηχανική χρήση της 
νέας ψυχότροπου ουσίας, αλλά και χρήση 

της για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας 

και ανάπτυξης. 

(γ) εµπορική και βιοµηχανική χρήση της 
νέας ψυχότροπου ουσίας, αλλά και χρήση 

της για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας 

και ανάπτυξης. 

(δ) χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας σε 
φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση, καθώς και χρήση της 

(δ) χρήση της νέας ψυχότροπου ουσίας σε 
φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση, καθώς και χρήση της 



 

 

 PE533.797/ 21 

 EL 

ως δραστικής ουσίας σε φαρµακευτικά 

προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική 

χρήση. 

ως δραστικής ουσίας σε φαρµακευτικά 

προϊόντα για ανθρώπινη ή κτηνιατρική 

χρήση. 

(ε) συµµετοχή εγκληµατικών οµάδων στην 
παρασκευή, διανοµή ή εµπορία της νέας 

ψυχότροπου ουσίας και τυχόν χρήση της 

νέας ψυχότροπου ουσίας για την 

παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχότροπων 

ουσιών. 

(ε) συµµετοχή εγκληµατικών οµάδων στην 
παρασκευή, διανοµή ή εµπορία της νέας 

ψυχότροπου ουσίας και τυχόν χρήση της 

νέας ψυχότροπου ουσίας για την 

παρασκευή ναρκωτικών ή ψυχότροπων 

ουσιών.  

(στ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία 
αξιολογείται επί του παρόντος ή έχει 

αξιολογηθεί από το σύστηµα των 

Ηνωµένων Εθνών. 

(στ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία 
αξιολογείται επί του παρόντος ή έχει 

αξιολογηθεί από το σύστηµα των 

Ηνωµένων Εθνών. 

(ζ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία 
υπόκειται σε περιοριστικά µέτρα στα 

κράτη µέλη.  

(ζ) κατά πόσον η νέα ψυχότροπος ουσία 
υπόκειται σε περιοριστικά µέτρα στα 

κράτη µέλη. 

(η) τυχόν υπάρχοντα µέτρα πρόληψης και 
θεραπείας για την αντιµετώπιση των 

συνεπειών της χρήσης της νέας 

ψυχότροπου ουσίας. 

(η) τυχόν υπάρχοντα µέτρα πρόληψης και 
θεραπείας για την αντιµετώπιση των 

συνεπειών της χρήσης της νέας 

ψυχότροπου ουσίας. 

3. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν 

από τα εθνικά εστιακά σηµεία και τις 

εθνικές µονάδες της Ευρωπόλ να 

παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά µε τη νέα ψυχότροπο ουσία. Οι 

πληροφορίες παρέχονται εντός τεσσάρων 

εβδοµάδων από την παραλαβή της 

αίτησης. 

3. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν 

από τα εθνικά εστιακά σηµεία και τις 

εθνικές µονάδες της Ευρωπόλ να 

παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά µε τη νέα ψυχότροπο ουσία. Οι 
πληροφορίες παρέχονται εντός τεσσάρων 

εβδοµάδων από την παραλαβή της 

αίτησης. 

4. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 

να παράσχει πληροφορίες για το κατά 

πόσον, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε 

σε κάποιο κράτος µέλος, η νέα ψυχότροπος 

ουσία χρησιµοποιείται ως: 

4. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ ζητούν 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Φαρµάκων, που οφείλει να συµβουλευτεί 
τις αρµόδιες αρχές φαρµάκων των 
κρατών µελών, να παράσχει πληροφορίες 
για το κατά πόσον, είτε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση είτε σε κάποιο κράτος µέλος, η νέα 

ψυχότροπος ουσία χρησιµοποιείται ως: 

(α) ψυχότροπος δραστική ουσία 
φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει 

άδεια κυκλοφορίας. 

(α) ψυχότροπος δραστική ουσία 
φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει 

άδεια κυκλοφορίας. 

(β) ψυχότροπος δραστική ουσία 
φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση το οποίο αποτελεί 

αντικείµενο αίτησης χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας. 

(β) ψυχότροπος δραστική ουσία 
φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση το οποίο αποτελεί 

αντικείµενο αίτησης χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας. 

(γ) ψυχότροπος δραστική ουσία (γ) ψυχότροπος δραστική ουσία 
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φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει 

άδεια κυκλοφορίας, πλην όµως αυτή έχει 

ανακληθεί από την αρµόδια αρχή.  

φαρµακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση το οποίο έχει λάβει 

άδεια κυκλοφορίας, πλην όµως αυτή έχει 

ανακληθεί από την αρµόδια αρχή. 

(δ) ψυχότροπος δραστική ουσία µη 
εγκεκριµένου φαρµάκου σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 της οδηγίας 2001/83/EΚ ή 

κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος 

που παρασκευάζεται επιτόπου από 

πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο δυνάµει της 

εθνικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 

10 στοιχείο γ) της οδηγίας 2001/82/EΚ. 

(δ) ψυχότροπος δραστική ουσία µη 
εγκεκριµένου φαρµάκου σύµφωνα µε το 

άρθρο 5 της οδηγίας 2001/83/EΚ ή 

κτηνιατρικού φαρµακευτικού προϊόντος 

που παρασκευάζεται επιτόπου από 

πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο δυνάµει της 

εθνικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 

10 στοιχείο γ) της οδηγίας 2001/82/EΚ. 

Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν τις 

προαναφερθείσες πληροφορίες στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων, εφόσον 

λάβουν σχετικό αίτηµα.  

Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν τις 

προαναφερθείσες πληροφορίες χωρίς 
περιττή καθυστέρηση στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Φαρµάκων, εφόσον λάβουν 

σχετικό αίτηµα.  

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων 

παρέχει τις πληροφορίες που έχει στη 

διάθεσή του εντός τεσσάρων εβδοµάδων 

από την παραλαβή της αίτησης του 

EMCDDA. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων 

παρέχει τις πληροφορίες που έχει στη 

διάθεσή του εντός τεσσάρων εβδοµάδων 

από την παραλαβή της αίτησης του 

EMCDDA. 

5. Το EMCDDA ζητά από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων να παράσχουν τις πληροφορίες 

και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή 

τους σχετικά µε τη νέα ψυχότροπο ουσία. 
Το EMCDDA σέβεται τους όρους χρήσης 

των πληροφοριών που του 

γνωστοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων και την 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων, περιλαµβανοµένων των όρων 

που σχετίζονται µε την ασφάλεια των 

πληροφοριών και των δεδοµένων και την 

προστασία εµπιστευτικών επιχειρηµατικών 

πληροφοριών. 

5. Το EMCDDA ζητά από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων, από το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου των Νόσων (ECDC) και από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων να παράσχουν τις πληροφορίες 

και τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή 

τους σχετικά µε τη νέα ψυχότροπο ουσία. 
Το EMCDDA σέβεται τους όρους χρήσης 

των πληροφοριών που του 

γνωστοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων, το 
ECDC και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίµων, 

περιλαµβανοµένων των όρων που 

σχετίζονται µε την ασφάλεια των 

πληροφοριών και των δεδοµένων και την 

προστασία εµπιστευτικών δεδοµένων, 
συµπεριλαµβανοµένων ευαίσθητων 
δεδοµένων ή επιχειρηµατικών 
πληροφοριών. 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών 

Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίµων παρέχουν τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν 

στη διάθεσή τους εντός τεσσάρων 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών 

Προϊόντων, το ECDC και η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία 

που έχουν στη διάθεσή τους εντός 
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εβδοµάδων από την παραλαβή της 

αίτησης. 

τεσσάρων εβδοµάδων από την παραλαβή 

της αίτησης. 

6. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ 

υποβάλλουν την κοινή έκθεση προς την 

Επιτροπή εντός οκτώ εβδοµάδων από την 

υποβολή της αίτησης για πρόσθετες 

πληροφορίες που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3.  

6. Το EMCDDA και η Ευρωπόλ 

υποβάλλουν την κοινή έκθεση προς την 

Επιτροπή εντός οκτώ εβδοµάδων από την 

υποβολή της αίτησης για πρόσθετες 

πληροφορίες που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3.  

Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ 

συγκεντρώνουν πληροφορίες για µείγµατα 

ουσιών ή για περισσότερες της µίας νέες 

ψυχότροπες ουσίες µε παρεµφερή χηµική 

δοµή, υποβάλλουν κοινές εκθέσεις για 

κάθε ουσία ξεχωριστά προς την Επιτροπή 

εντός δέκα εβδοµάδων από την υποβολή 

της αίτησης για πρόσθετες πληροφορίες 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

Οσάκις το EMCDDA και η Ευρωπόλ 

συγκεντρώνουν πληροφορίες για µείγµατα 

ουσιών ή για περισσότερες της µίας νέες 

ψυχότροπες ουσίες µε παρεµφερή χηµική 

δοµή, υποβάλλουν κοινές εκθέσεις για 

κάθε ουσία ξεχωριστά προς την Επιτροπή 

εντός δέκα εβδοµάδων από την υποβολή 

της αίτησης για πρόσθετες πληροφορίες 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την 
παραλαβή της κοινής έκθεσης του άρθρου 

6, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το 

EMCDDA να αξιολογήσει τους πιθανούς 

κινδύνους που εγκυµονεί η νέα 

ψυχότροπος ουσία και να συντάξει έκθεση 

αξιολόγησης κινδύνων. Η αξιολόγηση 
κινδύνων διενεργείται από την 

Επιστηµονική Επιτροπή του EMCDDA. 

1. Εντός τεσσάρων εβδοµάδων από την 
παραλαβή της κοινής έκθεσης του άρθρου 

6, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το 

EMCDDA να αξιολογήσει τους πιθανούς 

κινδύνους που εγκυµονεί η νέα 

ψυχότροπος ουσία και να συντάξει έκθεση 

αξιολόγησης κινδύνων. Η αξιολόγηση 

κινδύνων διενεργείται από την 

Επιστηµονική Επιτροπή του EMCDDA. 

2. Η έκθεση αξιολόγησης κινδύνων 

περιέχει ανάλυση των κριτηρίων και των 

στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, προκειµένου η Επιτροπή να 

είναι σε θέση να προσδιορίσει τον βαθµό 

επικινδυνότητας της νέας ψυχότροπου 

ουσίας για την υγεία, την κοινωνία και την 

ασφάλεια.  

2. Η έκθεση αξιολόγησης κινδύνων 
περιέχει ανάλυση των κριτηρίων και των 

στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, προκειµένου η Επιτροπή να 

είναι σε θέση να προσδιορίσει τον βαθµό 

επικινδυνότητας της νέας ψυχότροπου 

ουσίας για την υγεία, την κοινωνία και την 

ασφάλεια. 

3. Η Επιστηµονική Επιτροπή του 

EMCDDA συγκαλεί ειδική συνεδρίαση 

και προβαίνει στην αξιολόγηση των 

κινδύνων. Η Επιστηµονική Επιτροπή έχει 
τη δυνατότητα να συνεδριάσει σε 

3. Η Επιστηµονική Επιτροπή του 
EMCDDA συγκαλεί ειδική συνεδρίαση 

και προβαίνει στην αξιολόγηση των 

κινδύνων. Η Επιστηµονική Επιτροπή έχει 
τη δυνατότητα να συνεδριάσει σε 
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διευρυµένη σύνθεση µε τη συµµετοχή κατ’ 

ανώτατο όριο πέντε εµπειρογνωµόνων, οι 
οποίοι προέρχονται από επιστηµονικά 

πεδία τα οποία διασφαλίζουν την ισόρροπη 

αξιολόγηση των κινδύνων της νέας 

ψυχότροπου ουσίας. Οι εµπειρογνώµονες 
διορίζονται από τον ∆ιευθυντή του 

EMCDDA και επιλέγονται από κατάλογο 

εµπειρογνωµόνων . Ο κατάλογος 

εµπειρογνωµόνων εγκρίνεται ανά τριετία 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

EMCDDA. Η Επιτροπή, το EMCDDA, η 

Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

Φαρµάκων έχουν δικαίωµα να διορίσουν 

δύο παρατηρητές έκαστος. 

διευρυµένη σύνθεση µε τη συµµετοχή κατ’ 

ανώτατο όριο πέντε εµπειρογνωµόνων, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός ψυχολόγου 
ειδικευµένου σε θέµατα εθισµού, οποίοι 
προέρχονται από επιστηµονικά πεδία τα 

οποία διασφαλίζουν την ισόρροπη 

αξιολόγηση των κινδύνων της νέας 

ψυχότροπου ουσίας. Οι εµπειρογνώµονες 

διορίζονται από τον ∆ιευθυντή του 

EMCDDA και επιλέγονται από κατάλογο 

εµπειρογνωµόνων . Ο κατάλογος 
εµπειρογνωµόνων εγκρίνεται ανά τριετία 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

EMCDDA. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το EMCDDA, 

η Ευρωπόλ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός 

Φαρµάκων έχουν δικαίωµα να διορίσουν 

δύο παρατηρητές έκαστος. 

4. Η Επιστηµονική Επιτροπή του 
EMCDDA διενεργεί την αξιολόγηση 

κινδύνων βάσει πληροφοριών για την 

επικινδυνότητα της ουσίας και για τις 

χρήσεις της, περιλαµβανοµένων των 

εµπορικών και βιοµηχανικών χρήσεων, τις 

οποίες παρέχουν τα κράτη µέλη, η 

Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών 

Προϊόντων και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίµων, αλλά και βάσει 

κάθε άλλου συναφούς επιστηµονικού 

στοιχείου. Λαµβάνει υπόψη τις απόψεις 

όλων των µελών της. Το EMCDDA 

υποστηρίζει την αξιολόγηση κινδύνων και 

εντοπίζει τις ανάγκες πληροφόρησης, 

περιλαµβανοµένων των στοχευµένων 

µελετών ή δοκιµών.  

4. Η Επιστηµονική Επιτροπή του 

EMCDDA διενεργεί την αξιολόγηση 

κινδύνων βάσει πληροφοριών για την 

επικινδυνότητα της ουσίας και για τις 

χρήσεις της, όπως είναι οι τρόποι και η 
δοσολογία, περιλαµβανοµένων των 
εµπορικών και βιοµηχανικών χρήσεων, τις 

οποίες παρέχουν τα κράτη µέλη, η 

Επιτροπή, το EMCDDA, η Ευρωπόλ, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων, ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών 

Προϊόντων, το ECDC και η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων, 

αλλά και βάσει κάθε άλλου συναφούς 

επιστηµονικού στοιχείου. Λαµβάνει υπόψη 
τις απόψεις όλων των µελών της. Το 
EMCDDA υποστηρίζει την αξιολόγηση 

κινδύνων και εντοπίζει τις ανάγκες 

πληροφόρησης, περιλαµβανοµένων των 

στοχευµένων µελετών ή δοκιµών.  

5. Το EMCDDA υποβάλλει την έκθεση 

αξιολόγησης κινδύνων στην Επιτροπή 

εντός δώδεκα εβδοµάδων από την 

ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησής της.  

5. Το EMCDDA υποβάλλει την έκθεση 

αξιολόγησης κινδύνων στην Επιτροπή 

εντός δώδεκα εβδοµάδων από την 

ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησής της.  

6. Κατόπιν αίτησης του EMCDDA, η 

Επιτροπή δύναται να παρατείνει την 

προθεσµία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 

κινδύνων κατά δώδεκα εβδοµάδες κατ’ 

ανώτατο όριο, προκειµένου να δοθεί η 

δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και 

συλλογή δεδοµένων. Το EMCDDA 

6. Κατόπιν αίτησης του EMCDDA, η 

Επιτροπή δύναται να παρατείνει την 

προθεσµία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 

κινδύνων κατά δώδεκα εβδοµάδες κατ’ 

ανώτατο όριο, προκειµένου να δοθεί η 

δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και 

συλλογή δεδοµένων. Το EMCDDA 
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υποβάλλει το εν λόγω αίτηµα στην 

Επιτροπή εντός έξι εβδοµάδων από την 

έναρξη της αξιολόγησης κινδύνων. 
Εφόσον η Επιτροπή δεν προβάλει 

αντίρρηση στο αίτηµα εντός δύο 

εβδοµάδων από την παραλαβή του, δίδεται 

παράταση στην προθεσµία για την 

αξιολόγηση των κινδύνων. 

υποβάλλει το εν λόγω αίτηµα στην 

Επιτροπή εντός έξι εβδοµάδων από την 

έναρξη της αξιολόγησης κινδύνων. 
Εφόσον η Επιτροπή δεν προβάλει 

αντίρρηση στο αίτηµα εντός δύο 

εβδοµάδων από την παραλαβή του, δίδεται 

παράταση στην προθεσµία για την 

αξιολόγηση των κινδύνων. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. ∆εν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων 
όταν η νέα ψυχότροπος ουσία βρίσκεται σε 

προηγµένο στάδιο αξιολόγησης από το 

σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών, όταν 

δηλαδή η επιτροπή εµπειρογνωµόνων για 

την τοξικοµανία της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας έχει δηµοσιεύσει 

κριτική ανασκόπηση µαζί µε έγγραφη 

σύσταση, εκτός εάν υπάρχει αξιόλογος 

όγκος νέων πληροφοριών ή στοιχείων 

ιδιαίτερα σηµαντικών για την Ένωση τα 

οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη από το 

σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών. 

1. ∆εν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων 
όταν η νέα ψυχότροπος ουσία βρίσκεται σε 

προηγµένο στάδιο αξιολόγησης από το 

σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών, όταν 

δηλαδή η επιτροπή εµπειρογνωµόνων για 

την τοξικοµανία της Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας έχει δηµοσιεύσει 

κριτική ανασκόπηση µαζί µε έγγραφη 

σύσταση, εκτός εάν υπάρχει αξιόλογος 

όγκος νέων και συγκεκριµένων 
πληροφοριών ή στοιχείων ιδιαίτερα 

σηµαντικών για την Ένωση τα οποία δεν 

έχουν ληφθεί υπόψη από το σύστηµα των 

Ηνωµένων Εθνών και τα οποία πρέπει να 
αναφερθούν στην έκθεση αξιολόγησης. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. ∆εν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων 
όταν η νέα ψυχότροπος ουσία έχει 

αξιολογηθεί από το σύστηµα των 

Ηνωµένων Εθνών και έχει αποφασιστεί να 

µην συµπεριληφθεί στα παραρτήµατα της 

ενιαίας σύµβασης για τα ναρκωτικά του 

1961, όπως τροποποιήθηκε µε το 

πρωτόκολλο του 1972, ή της σύµβασης για 

τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, εκτός εάν 

2. ∆εν διενεργείται αξιολόγηση κινδύνων 
όταν η νέα ψυχότροπος ουσία έχει 

αξιολογηθεί από το σύστηµα των 

Ηνωµένων Εθνών και έχει αποφασιστεί να 

µην συµπεριληφθεί στα παραρτήµατα της 

ενιαίας σύµβασης για τα ναρκωτικά του 

1961, όπως τροποποιήθηκε µε το 

πρωτόκολλο του 1972, ή της σύµβασης για 

τις ψυχότροπες ουσίες του 1971, εκτός εάν 
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υπάρχει αξιόλογος όγκος νέων 

πληροφοριών ή στοιχείων ιδιαίτερα 

σηµαντικών για την Ένωση. 

υπάρχει αξιόλογος όγκος νέων και 
συγκεκριµένων πληροφοριών ή στοιχείων 
ιδιαίτερα σηµαντικών για την Ένωση, και 
τα οποία πρέπει να αναφερθούν στην 
έκθεση αξιολόγησης. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4. Όµως, θα γίνει αξιολόγηση κινδύνων 
εάν σε επίπεδο Ένωσης υπάρχουν 
διαθέσιµα επαρκή δεδοµένα που να 
καταδεικνύουν την ανάγκη για µια κοινή 
έκθεση EMCDDA και Europol. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οσάκις η Επιτροπή ζητά την 
αξιολόγηση κινδύνων νέας ψυχότροπου 

ουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παράγραφος 1, απαγορεύει µε απόφασή 

της τη διάθεση στην καταναλωτική αγορά 

της νέας ψυχότροπου ουσίας εφόσον αυτή, 

βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, συνιστά 

άµεση απειλή για τη δηµόσια υγεία, η 

οποία τεκµηριώνεται από: 

1. Οσάκις η Επιτροπή ζητά την 

αξιολόγηση κινδύνων νέας ψυχότροπου 

ουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παράγραφος 1, απαγορεύει µε απόφασή 

της τη διάθεση στην καταναλωτική αγορά 

της νέας ψυχότροπου ουσίας εφόσον αυτή, 

βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, συνιστά 

άµεση απειλή για τη δηµόσια υγεία, η 

οποία τεκµηριώνεται από: 

(α) αναφορές θανατηφόρων περιστατικών 
και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από 

την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας σε αρκετά µεγάλο αριθµό κρατών 
µελών λόγω της υψηλής οξείας 
τοξικότητας της νέας ψυχότροπου ουσίας. 

(α) αναφορές θανατηφόρων περιστατικών 
και σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία από 

την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας σε κράτη µέλη, 
συµπεριλαµβανοµένων, όπου αυτές είναι 
διαθέσιµες, των αντενδείξεων απέναντι 
σε άλλες ουσίες λόγω τοξικότητας της νέας 
ψυχότροπου ουσίας. 

(β) την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης 
της νέας ψυχότροπου ουσίας στον γενικό 

πληθυσµό και σε συγκεκριµένες 

υποοµάδες, ιδίως όσον αφορά τη 

(β) την επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης 
της νέας ψυχότροπου ουσίας στον γενικό 

πληθυσµό και σε συγκεκριµένες 

υποοµάδες, ιδίως όσον αφορά τη 
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συχνότητα, τις ποσότητες και τους τρόπους 

χορήγησης, τη διαθεσιµότητά της στους 

καταναλωτές και την πιθανότητα διάδοσης 

της χρήσης της, που θα πρέπει να 

φανερώνουν σηµαντικό βαθµό 

επικινδυνότητας. 

συχνότητα, τις ποσότητες και τους τρόπους 

χορήγησης, τη διαθεσιµότητά της στους 

καταναλωτές και την πιθανότητα διάδοσης 

της χρήσης της, που θα πρέπει να 

φανερώνουν σηµαντικό βαθµό 

επικινδυνότητας. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 µε 

εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 µε 

εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 2. 

Για δεόντως αιτιολογηµένους επιτακτικούς 

λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 

αφορούν ταχεία αύξηση του αριθµού των 

αναφερόµενων θανατηφόρων 

περιστατικών που συνδέονται µε 

κατανάλωση της υπόψη νέας ψυχότροπου 

ουσίας σε αρκετά µεγάλο αριθµό κρατών 

µελών, η Επιτροπή θεσπίζει άµεσα 

εφαρµοστέες εκτελεστικές πράξεις 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 

παράγραφος 3. 

Για δεόντως αιτιολογηµένους επιτακτικούς 

λόγους επείγοντος χαρακτήρα που 

αφορούν ταχεία αύξηση του αριθµού των 

αναφερόµενων θανατηφόρων 

περιστατικών που συνδέονται µε 

κατανάλωση της υπόψη νέας ψυχότροπου 

ουσίας σε αρκετά µεγάλο αριθµό κρατών 

µελών, η Επιτροπή θεσπίζει άµεσα 

εφαρµοστέες εκτελεστικές πράξεις 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 

παράγραφος 3. 

3. Τα περιοριστικά µέτρα εµπορίας 
δυνάµει της απόφασης που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 ισχύουν για µέγιστο 

χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών. 

3. Τα περιοριστικά µέτρα εµπορίας 
δυνάµει της απόφασης που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 ισχύουν για µέγιστο 

χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Εάν ο 
βαθµός επικινδυνότητας µιας νέας 
ψυχότροπου ουσίας για την υγεία, την 
κοινωνία και την ασφάλεια δικαιολογεί τη 
θέσπιση µόνιµων περιοριστικών µέτρων, 
η διάρκεια των προσωρινών 
περιοριστικών µέτρων εµπορίας µπορεί 
να παραταθεί κατά 12 επιπλέον µήνες, 
ελλείψει µόνιµων περιοριστικών µέτρων 
εµπορίας. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή προσδιορίζει τον βαθµό 

επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια νέας 

1. Η Επιτροπή, χωρίς περιττή χρονοτριβή, 
προσδιορίζει τον βαθµό επικινδυνότητας 

για την υγεία, την κοινωνία και την 
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ψυχότροπου ουσίας για την οποία έχει 

συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης κινδύνων. 
Ο προσδιορισµός γίνεται βάσει του 

συνόλου των διαθέσιµων στοιχείων και, 

ιδίως, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης των 

κινδύνων. 

ασφάλεια νέας ψυχότροπου ουσίας για την 

οποία έχει συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης 

κινδύνων. Ο προσδιορισµός γίνεται βάσει 
του συνόλου των διαθέσιµων στοιχείων 

και, ιδίως, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης 

των κινδύνων. 

2. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια κατά τον προσδιορισµό 

του βαθµού επικινδυνότητας νέας 

ψυχότροπου ουσίας: 

2. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τα 

ακόλουθα κριτήρια κατά τον προσδιορισµό 

του βαθµού επικινδυνότητας νέας 

ψυχότροπου ουσίας: 

(α) τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας 
ψυχότροπου ουσίας λόγω της οξείας και 
χρόνιας τοξικότητάς της, τη δυνατότητά 

της να προκαλέσει ροπή κατάχρησης και 

τάση προς εξάρτηση, ειδικότερα 

σωµατικές βλάβες, ασθένειες, καθώς και 

εξασθένιση των σωµατικών και νοητικών 
λειτουργιών. 

(α) τις επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας 
ψυχοτρόπου ουσίας λόγω της οξείας και 
χρόνιας τοξικότητάς της, τις αντενδείξεις 
µε άλλες ουσίες όπου αυτές είναι 
διαθέσιµες, τη δυνατότητά της να 
προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση 

προς εξάρτηση, ειδικότερα σωµατικές 

βλάβες, ασθένειες, επιθετικότητα, καθώς 
και εξασθένιση των σωµατικών και 

νοητικών λειτουργιών· 

(β) τις επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία, ιδιαίτερα τις 

επιπτώσεις στην κοινωνική 

λειτουργικότητα, τη δηµόσια τάξη και τις 

εγκληµατικές ενέργειες, τη δράση του 

οργανωµένου εγκλήµατος που σχετίζεται 

µε τη νέα ψυχότροπο ουσία, τα παράνοµα 

κέρδη που προκύπτουν από την παραγωγή, 

την εµπορία και τη διανοµή της νέας 

ψυχότροπου ουσίας, καθώς και το συναφές 

οικονοµικό κόστος των επιβλαβών 

κοινωνικών συνεπειών. 

(β) τις επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία, ιδιαίτερα µε 
βάση τις επιπτώσεις στην κοινωνική 
λειτουργικότητα, τη δηµόσια τάξη και τις 

εγκληµατικές ενέργειες, τη δράση του 

οργανωµένου εγκλήµατος που σχετίζεται 

µε τη νέα ψυχότροπο ουσία, τα παράνοµα 

κέρδη που προκύπτουν από την παραγωγή, 

την εµπορία και τη διανοµή της νέας 

ψυχότροπου ουσίας, καθώς και το συναφές 

οικονοµικό κόστος των επιβλαβών 

κοινωνικών συνεπειών. 

(γ) τους κινδύνους για την ασφάλεια, ιδίως 
όσον αφορά την εξάπλωση νόσων, 
περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, τις συνέπειες της 

εξασθένισης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιώνστην ικανότητα οδήγησης, τον 

αντίκτυπο της παρασκευής, της µεταφοράς 

και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου 

ουσίας και των σχετικών απορριµµάτων 

στο περιβάλλον. 

(γ) τους κινδύνους για την δηµόσια 
ασφάλεια, ιδίως µε βάση την εξάπλωση 
νόσων, περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, τις συνέπειες της 

εξασθένισης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιώνστην ικανότητα οδήγησης, τον 

αντίκτυπο της παρασκευής, της µεταφοράς 

και της απόθεσης της νέας ψυχότροπου 

ουσίας και των σχετικών απορριµµάτων 

στο περιβάλλον. 

Η Επιτροπή λαµβάνει επίσης υπόψη την 

επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της 

νέας ψυχότροπου ουσίας στον πληθυσµό 

γενικά και σε συγκεκριµένες υποοµάδες, 

τη διαθεσιµότητά της στους καταναλωτές, 

Η Επιτροπή λαµβάνει επίσης υπόψη την 

επικράτηση και τα πρότυπα χρήσης της 

νέας ψυχότροπου ουσίας στον πληθυσµό 

γενικά και σε συγκεκριµένες υποοµάδες, 

τη διαθεσιµότητά της στους καταναλωτές, 
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την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, 

τον αριθµό των κρατών µελών στα οποία 

συνιστά απειλή για την υγεία, την κοινωνία 

και την ασφάλεια, την έκταση της 

εµπορικής και βιοµηχανικής χρήσης της, 

καθώς και τη χρήση της για σκοπούς 

επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης. 

την πιθανότητα διάδοσης της χρήσης της, 

τον αριθµό των κρατών µελών στα οποία 

συνιστά απειλή για την υγεία, την κοινωνία 

και την ασφάλεια, την έκταση της 

εµπορικής και βιοµηχανικής χρήσης της, 

καθώς και τη χρήση της για σκοπούς 

επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μικρή επικινδυνότητα Μικρή επικινδυνότητα σε επίπεδο 
Ένωσης 

Η Επιτροπή δεν θεσπίζει περιοριστικά 

µέτρα για νέα ψυχότροπο ουσία εφόσον, 

βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, κρίνεται 
συνολικά µικρής επικινδυνότητας για την 
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. 
Ειδικότερα: 

Η Επιτροπή δεν θεσπίζει περιοριστικά 

µέτρα για νέα ψυχότροπο ουσία εφόσον, 

βάσει των διαθέσιµων στοιχείων και των 
ακόλουθων κριτηρίων, κρίνεται µικρής 
επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια σε επίπεδο 
Ένωσης: 

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας 

τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να 

προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση 

προς εξάρτηση είναι περιορισµένες, 
δεδοµένου ότι προκαλεί ελαφρές 
σωµατικές βλάβες ή ασθένειες, καθώς 
και ελαφρά εξασθένιση των σωµατικών 
και νοητικών λειτουργιών. 

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας 

τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να 

προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση 

προς εξάρτηση είναι ασήµαντες· 

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία είναι 

περιορισµένες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στην κοινωνική 

λειτουργικότητα και τη δηµόσια τάξη, οι 

εγκληµατικές ενέργειες που σχετίζονται µε 

τη νέα ψυχότροπο ουσία είναι µικρές τον 

αριθµό, τα παράνοµα κέρδη που 

προκύπτουν από την παραγωγή, την 

εµπορία και τη διανοµή της νέας 

ψυχότροπου ουσίας και το συναφές 

οικονοµικό κόστος είναι ανύπαρκτα ή 

αµελητέα. 

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία είναι 

περιορισµένες, ιδιαίτερα µε βάση τις 
επιπτώσεις στην κοινωνική 

λειτουργικότητα και τη δηµόσια τάξη, οι 

εγκληµατικές ενέργειες που σχετίζονται µε 

τη νέα ψυχότροπο ουσία είναι µικρές τον 

αριθµό, τα παράνοµα κέρδη που 

προκύπτουν από την παραγωγή, την 

εµπορία και τη διανοµή της νέας 

ψυχότροπου ουσίας και το συναφές 

οικονοµικό κόστος είναι ανύπαρκτα ή 

αµελητέα. 
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(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι 
περιορισµένοι, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 
µικρό κίνδυνο εξάπλωσης νόσων, 

περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, οι συνέπειες της 

έκπτωσης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης 

είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες και ο 

αντίκτυπος της παρασκευής, της 

µεταφοράς και της απόθεσης της νέας 

ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών 

απορριµµάτων στο περιβάλλον είναι 

µικρός. 

(γ) οι κίνδυνοι για την δηµόσια ασφάλεια 
είναι περιορισµένοι, ιδιαίτερα µε βάση τον 
µικρό κίνδυνο εξάπλωσης νόσων, 

περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, οι συνέπειες της 

έκπτωσης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης 

είναι ανύπαρκτες ή ελάχιστες και ο 

αντίκτυπος της παρασκευής, της 

µεταφοράς και της απόθεσης της νέας 

ψυχότροπου ουσίας και των σχετικών 

απορριµµάτων στο περιβάλλον είναι 

µικρός. 

 Σε περίπτωση που η απόφαση να µην 
εγκριθούν περιοριστικά µέτρα για µία νέα 
ψυχότροπο ουσία, η οποία κρίνεται 
συνολικά µικρής επικινδυνότητας για την 
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια σε 
επίπεδο Ένωσης βασίζεται στη µερική ή 
ολική έλλειψη στοιχείων, θα περιλαµβάνει 
κατάλληλη µνεία στην αιτιολόγηση. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέτρια επικινδυνότητα και µόνιµα 

περιοριστικά µέτρα στην καταναλωτική 

αγορά 

Μέτρια επικινδυνότητα και µόνιµα 

περιοριστικά µέτρα στην καταναλωτική 

αγορά σε επίπεδο Ένωσης 

1. Η Επιτροπή, µε απόφαση που εκδίδει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

απαγορεύει τη διάθεση νέας ψυχότροπου 

ουσίας στην καταναλωτική αγορά εφόσον, 

βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, κρίνεται 
συνολικά µέτριας επικινδυνότητας για την 
υγεία, την κοινωνία και την ασφάλεια. 
Ειδικότερα: 

1. Η Επιτροπή, µε απόφαση που εκδίδει 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

απαγορεύει τη διάθεση νέας ψυχότροπου 

ουσίας στην καταναλωτική αγορά εφόσον, 

βάσει των διαθέσιµων στοιχείων και των 
ακόλουθων κριτηρίων, κρίνεται µέτριας 
επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια: 

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας 

τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να 

προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση 

προς εξάρτηση είναι µετρίως σοβαρές, 

δεδοµένου ότι κατά κανόνα προκαλεί µη 

θανατηφόρες σωµατικές βλάβες και 

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας 

τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να 

προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση 

προς εξάρτηση είναι µετρίως σοβαρές, 

δεδοµένου ότι κατά κανόνα προκαλεί µη 

θανατηφόρες σωµατικές βλάβες και 
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ασθένειες, καθώς και µέτρια εξασθένιση 

των σωµατικών και νοητικών λειτουργιών. 

ασθένειες, καθώς και µέτρια εξασθένιση 

των σωµατικών και νοητικών λειτουργιών. 

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία είναι µετρίως 

σοβαρές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στην κοινωνική 

λειτουργικότητα, τη δηµόσια τάξη και τη 

δηµόσια όχληση που προκαλείται. οι 
εγκληµατικές ενέργειες και η δράση του 

οργανωµένου εγκλήµατος που σχετίζονται 

µε την ουσία είναι σποραδικές, τα δε 

παράνοµα κέρδη και το οικονοµικό κόστος 

κινούνται σε µέτρια επίπεδα. 

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία είναι µετρίως 

σοβαρές, ιδιαίτερα µε βάση τις επιπτώσεις 
στην κοινωνική λειτουργικότητα, τη 

δηµόσια τάξη και τη δηµόσια όχληση που 

προκαλείται. οι εγκληµατικές ενέργειες και 
η δράση του οργανωµένου εγκλήµατος που 

σχετίζονται µε την ουσία είναι σποραδικές, 

τα δε παράνοµα κέρδη και το οικονοµικό 

κόστος κινούνται σε µέτρια επίπεδα. 

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι 
µετρίου βαθµού, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
σποραδική εξάπλωση νόσων, 

περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, οι συνέπειες της 

εξασθένισης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης 

είναι µέτριες, η δε παρασκευή, µεταφορά 

και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας 

και των συνδεόµενων απορριµµάτων 

προκαλεί περιβαλλοντική όχληση. 

(γ) οι κίνδυνοι για την δηµόσια ασφάλεια 
είναι µετρίου βαθµού, ιδιαίτερα µε βάση 
τη σποραδική εξάπλωση νόσων, 

περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, οι συνέπειες της 

εξασθένισης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης 

είναι µέτριες, η δε παρασκευή, µεταφορά 

και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας 

και των συνδεόµενων απορριµµάτων 

προκαλεί περιβαλλοντική όχληση. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 µε 

εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 µε 

εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 2. 

 3. Όταν οι πληροφορίες ή τα διαθέσιµα 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι η νέα 
ψυχότροπος ουσία που υπόκειται στην 
απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ενέχει υψηλότερο κίνδυνο 
για την υγεία, την κοινωνία και την 
ασφάλεια σε ένα συγκεκριµένο κράτος 
µέλος, ιδίως λόγω των τρόπων ή της 
εµβέλειας της κατανάλωσής της, ή λόγω 
των συγκεκριµένων κινδύνων που η ουσία 
ενέχει στο δικό τους έδαφος 
λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών 
περιστάσεων και κάθε κοινωνικού, 
οικονοµικού, νοµικού, διοικητικού ή 
άλλου παράγοντα, τα κράτη µέλη 
δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερα µέτρα για να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας 
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υγείας. 

 4. Τα κράτη µέλη που προτίθενται να 
διατηρήσουν ή να θεσπίσουν 
αυστηρότερα µέτρα όσον αφορά τη νέα 
ψυχότροπο ουσία σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 κοινοποιούν αµέσως στην 
Επιτροπή τους σχετικούς νόµους, 
κανονισµούς ή διοικητικές διατάξεις και 
ενηµερώνουν τα λοιπά κράτη µέλη. 

 5. Τα κράτη µέλη που προτίθενται να 
διατηρήσουν ή να θεσπίσουν 
αυστηρότερα µέτρα όσον αφορά τη νέα 
ψυχότροπο ουσία σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 κοινοποιούν αµέσως στην 
Επιτροπή τους σχετικούς νόµους, 
κανονισµούς ή διοικητικές διατάξεις και 
ενηµερώνουν τα λοιπά κράτη µέλη. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μεγάλη επικινδυνότητα και µόνιµα 

περιοριστικά µέτρα εµπορίας 

Μεγάλη επικινδυνότητα και µόνιµα 

περιοριστικά µέτρα εµπορίας σε επίπεδο 
Ένωσης 

1. Η Επιτροπή, µε απόφαση που εκδίδει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

απαγορεύει την παραγωγή, την 

παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς 

και την εισαγωγή στην Ένωση, τη 

µεταφορά και την εξαγωγή νέας 

ψυχότροπου ουσίας από την Ένωση 

εφόσον, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, 

κρίνεται συνολικά µεγάλης 
επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια. Ειδικότερα: 

1. Η Επιτροπή, µε απόφαση που εκδίδει 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 

απαγορεύει την παραγωγή, την 

παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά, καθώς 

και την εισαγωγή στην Ένωση, τη 

µεταφορά και την εξαγωγή νέας 

ψυχότροπου ουσίας από την Ένωση 

εφόσον, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων 
και των ακόλουθων κριτηρίων, κρίνεται 
µεγάλης επικινδυνότητας για την υγεία, 

την κοινωνία και την ασφάλεια: 

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας 

τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να 

προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση 

προς εξάρτηση συνιστούν απειλή για τη 
ζωή, δεδοµένου ότι κατά κανόνα προκαλεί 
το θάνατο ή θανατηφόρες σωµατικές 

(α) οι επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία 
από την κατανάλωση της νέας ψυχότροπου 

ουσίας λόγω της οξείας και της χρόνιας 

τοξικότητάς της ή της δυνατότητάς της να 

προκαλέσει ροπή κατάχρησης και τάση 

προς εξάρτηση είναι σοβαρές, δεδοµένου 
ότι κατά κανόνα προκαλεί το θάνατο ή 

θανατηφόρες σωµατικές βλάβες, βαριές 
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βλάβες, βαριές ασθένειες, καθώς και 

σοβαρή εξασθένιση των σωµατικών και 

νοητικών λειτουργιών. 

ασθένειες, καθώς και σοβαρή εξασθένιση 

των σωµατικών και νοητικών λειτουργιών. 

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία είναι σοβαρές, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιπτώσεις στην 
κοινωνική λειτουργικότητα και τη δηµόσια 

τάξη, που οδηγούν σε κατάλυση της 

δηµόσιας τάξης, σε βίαιη και 

αντικοινωνική συµπεριφορά επιζήµια για 

τον χρήστη, τους άλλους ή την περιουσία· 
οι εγκληµατικές ενέργειες και η δράση του 

οργανωµένου εγκλήµατος που σχετίζονται 

µε την νέα ψυχότροπο ουσία είναι 

συστηµατικές, τα δε παράνοµα κέρδη και 
το οικονοµικό κόστος κινούνται σε υψηλά 
επίπεδα. 

(β) οι επιβλαβείς κοινωνικές συνέπειες για 
το άτοµο και την κοινωνία είναι σοβαρές, 

ιδιαίτερα µε βάση τις επιπτώσεις στην 
κοινωνική λειτουργικότητα και τη δηµόσια 

τάξη, που οδηγούν σε κατάλυση της 

δηµόσιας τάξης, σε βίαιη και 

αντικοινωνική συµπεριφορά επιζήµια για 

τον χρήστη, τους άλλους ή την περιουσία· 
οι εγκληµατικές ενέργειες και η δράση του 

οργανωµένου εγκλήµατος που σχετίζονται 

µε την νέα ψυχότροπο ουσία είναι 

συστηµατικές. 

(γ) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι 
σοβαροί, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
σηµαντική εξάπλωση νόσων, 

περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, οι συνέπειες της 

εξασθένισης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης 

είναι σοβαρές και η παρασκευή, µεταφορά 

και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας 

και των σχετικών απορριµµάτων προκαλεί 

περιβαλλοντική ζηµία. 

(γ) οι κίνδυνοι για την δηµόσια ασφάλεια 
είναι σοβαροί, ιδιαίτερα µε βάση τη 
σηµαντική εξάπλωση νόσων, 

περιλαµβανοµένων των ιών που 

µεταδίδονται µε το αίµα, οι συνέπειες της 

εξασθένισης των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιών στην ικανότητα οδήγησης 

είναι σοβαρές και η παρασκευή, µεταφορά 

και απόθεση της νέας ψυχότροπου ουσίας 

και των σχετικών απορριµµάτων προκαλεί 

περιβαλλοντική ζηµία. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 µε 

εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 2. 

2. Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 µε 

εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 

 Εξουσιοδότηση 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 20α, για την 
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τροποποίηση των κριτηρίων που 
απαριθµούνται στα άρθρα 11, 12 και 13. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 

παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και τη 

διάθεση στην καταναλωτική αγορά νέων 

ψυχότροπων ουσιών οι οποίες 

χρησιµοποιούνται ως δραστική ουσία σε 

φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση τα οποία έχουν λάβει 

άδεια κυκλοφορίας. 

1. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 

παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και τη 

διάθεση στην καταναλωτική αγορά νέων 

ψυχότροπων ουσιών οι οποίες 

χρησιµοποιούνται ως δραστική ουσία σε 

φαρµακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση τα οποία έχουν λάβει 

άδεια κυκλοφορίας. 

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν 

την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και 

την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση 

στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην 

Ένωση, τη µεταφορά και την εξαγωγή από 

την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι 

οποίες χρησιµοποιούνται: 

2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 13 παράγραφος 1 δεν παρακωλύουν 

την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση και 

την παραγωγή, την παρασκευή, τη διάθεση 

στην αγορά, καθώς και την εισαγωγή στην 

Ένωση, τη µεταφορά και την εξαγωγή από 

την Ένωση νέων ψυχότροπων ουσιών οι 

οποίες χρησιµοποιούνται: 

(α) για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και 
ανάπτυξης. 

(α) για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και 
ανάπτυξης, από δεόντως εξουσιοδοτηµένα 
άτοµα σε εγκαταστάσεις οι οποίες είτε 
υπόκεινται στον άµεσο έλεγχο των αρχών 
των κρατών µελών είτε έχουν λάβει 
ειδική έγκριση από αυτές· 

(β) για χρήσεις εγκεκριµένες δυνάµει της 
ενωσιακής νοµοθεσίας. 

(β) για χρήσεις εγκεκριµένες δυνάµει της 
ενωσιακής νοµοθεσίας. 

(γ) ως δραστικές ουσίες φαρµακευτικών 
προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική 

χρήση τα οποία έχουν λάβει άδεια 

κυκλοφορίας.  

(γ) ως δραστικές ουσίες φαρµακευτικών 
προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική 

χρήση τα οποία έχουν λάβει άδεια 

κυκλοφορίας.  

(δ) για την παραγωγή ουσιών και 
προϊόντων, υπό τον όρο η µεταποίηση των 

νέων ψυχότροπων ουσιών να γίνεται κατά 
τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η 

κατάχρηση ή η ανάκτησή τους. 

(δ) για την παραγωγή ουσιών και 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι η µεταποίηση 
των νέων ψυχότροπων ουσιών γίνεται κατά 

τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η 

κατάχρηση ή η ανάκτησή τους, ότι δεν θα 
µπορούσαν να προκαλέσει δυσµενείς 
επιπτώσεις και ότι οι ποσότητες της κάθε 
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ουσίας που χρησιµοποιείται 
περιλαµβάνονται στις πληροφορίες για 
την ουσία ή το προϊόν. 

 2α. Για κάθε εγκεκριµένη χρήση, οι νέες 
ψυχότροπες ουσίες και τα προϊόντα που 
περιέχουν νέες ψυχότροπες ουσίες 
συνοδεύονται από οδηγίες χρήσεως οι 
οποίες περιλαµβάνουν οδηγίες, 
προειδοποιήσεις και αντενδείξεις ως προς 
άλλες ουσίες που πρέπει να αναγράφονται 
στην ετικέτα ή να περιλαµβάνονται στο 
συνοδευτικό φυλλάδιο για την ασφάλεια 
του χρήστη. 

3. Για τις χρήσεις που απαριθµούνται στην 
παράγραφο 2, οι αποφάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 

µπορεί να προβλέπουν απαιτήσεις και 

όρους για την παραγωγή, την παρασκευή, 

τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την 

εισαγωγή στην Ένωση, τη µεταφορά και 

την εξαγωγή από την Ένωση νέων 

ψυχότροπων ουσιών µεγάλης 

επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια. 

3. Για τις χρήσεις που απαριθµούνται στην 
παράγραφο 2, οι αποφάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 

µπορεί να προβλέπουν απαιτήσεις και 

όρους για την παραγωγή, την παρασκευή, 

τη διάθεση στην αγορά, καθώς και την 

εισαγωγή στην Ένωση, τη µεταφορά και 

την εξαγωγή από την Ένωση νέων 

ψυχότροπων ουσιών µεγάλης 

επικινδυνότητας για την υγεία, την 

κοινωνία και την ασφάλεια. 

 4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
ενδεδειγµένα µέτρα για την πρόληψη της 
διοχέτευσης στην παράνοµη αγορά νέων 
ψυχότροπων ουσιών που 
χρησιµοποιούνται για σκοπούς έρευνας 
και ανάπτυξης ή για κάθε άλλη 
εγκεκριµένη χρήση. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έρευνα και ανάλυση Έρευνα, ανάλυση, πρόληψη και 

χρηµατοδότηση 

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη στηρίζουν 
την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη 

διάδοση πληροφοριών και γνώσεων 

σχετικά µε τις νέες ψυχότροπες ουσίες, 
διευκολύνοντας τη συνεργασία µεταξύ 

EMCDDA, άλλων οργανισµών της 

1. Οικονοµική υποστήριξη και οι 
αναγκαίοι πόροι θα διατεθούν σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την 
ανάπτυξη, την ανταλλαγή και τη διάδοση 

πληροφοριών και γνώσεων σχετικά µε τις 

νέες ψυχότροπες ουσίες. Η Επιτροπή και 



 

 

 PE533.797/ 36 

 EL 

Ένωσης και επιστηµονικών και 
ερευνητικών κέντρων 

τα κράτη µέλη θα το πετύχουν 
διευκολύνοντας τη συνεργασία µεταξύ 

EMCDDA, άλλων οργανισµών της 

Ένωσης, επιστηµονικών και ερευνητικών 
κέντρων και άλλων φορέων που διαθέτουν 
τη δέουσα ειδίκευση, και παρέχοντας 
τακτικά σε αυτούς τους φορείς 
επικαιροποιηµένα δεδοµένα στοιχεία για 
τις ουσίες αυτές. 

 2. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
προωθούν επίσης και στηρίζουν την 
έρευνα, συµπεριλαµβανοµένης της 
εφαρµοσµένης έρευνας, στις νέες 
ψυχοτρόπες ουσίες και εξασφαλίζουν τη 
συνεργασία και το συντονισµό µεταξύ 
των δικτύων σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο για τη βελτιωµένη κατανόηση 
του φαινοµένου, διευκολύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ EMCDDA, άλλων 
οργανισµών της Ένωσης (ιδίως του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών 
Προϊόντων) και επιστηµονικών και 
ερευνητικών κέντρων. Ειδικότερα, πρέπει 
να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη των 
εγκληµατολογικών και τοξικολογικών 
ικανοτήτων καθώς και στη βελτίωση της 
πρόσβασης σε επιδηµιολογικά στοιχεία. 

 3. Τα κράτη µέλη προωθούν πολιτικές 
πρόληψης και, µαζί µε την Επιτροπή, 
µέτρα όπως π.χ. εκπαιδευτικές 
ενηµερωτικές εκστρατείες, για την 
ευαισθητοποίησης απέναντι στους 
κινδύνους που ενέχουν οι ψυχότροπες 
ουσίες. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 20α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
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Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου. 

 2. Η εξουσία έκδοσης των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13α ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο δέκα ετών από (την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισµού). Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα µήνες πριν από τη λήξη 
της δεκαετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
νέα περίοδο δέκα ετών, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις, το αργότερο 
τρεις µήνες πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου. 

 3. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 13α 
εξουσιοδότηση µπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή από το Συµβούλιο. Η 
απόφαση ανάκλησης τερµατίζει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την εποµένη 
της δηµοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. 

 4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 13α 
τίθεται σε ισχύ µόνο εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 
εντός προθεσµίας δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη 
αυτής της περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο έχουν 
ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσµία 
παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
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πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το EMCDDA και η Ευρωπόλ υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 
του παρόντος κανονισµού. 

1. Το ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στα 
κράτη µέλη για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού. Οι εκθέσεις 
εφαρµογής δηµοσιεύονται σε ιστότοπο 
και είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

 2. Η Επιτροπή [πέντε έτη µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στα κράτη µέλη και, 
εφόσον συντρέχει λόγος, πρόταση για την 
εξάλειψη τυχόν διαπιστωµένων κενών 
µεταξύ του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1α, της 
Οδηγίας αριθ. 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του 
παρόντος κανονισµού για να 
εξασφαλιστεί ότι οι ψυχότροπες ουσίες 
τυγχάνουν της δέουσας ρύθµισης. 

 ________________ 

 
1α Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των 
χηµικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και 
για την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
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Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 
(ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο έως [πέντε έτη από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] 

και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 

Επιτροπή αξιολογεί την υλοποίηση, την 

εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα του 

παρόντος κανονισµού και δηµοσιεύει 

έκθεση. 

Το αργότερο έως [πέντε έτη από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] 

και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 

Επιτροπή αξιολογεί την υλοποίηση, την 

εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα του 

παρόντος κανονισµού και δηµοσιεύει 

έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, το 
EMCDDA και η Ευρωπόλ 
πραγµατοποιούν εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις κινδύνου επί τη βάσει 
επιδηµιολογικών και κοινωνιολογικών 
µελετών για τις νέες ψυχότροπες ουσίες. 

 Το αργότερο έως [πέντε έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού] 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή εκτιµά και εφόσον χρειαστεί 
υποβάλλει πρόταση για την ενδεχόµενη 
ταξινόµηση των νέων ψυχοτρόπων 
ουσιών σε οµάδες, ώστε να 
αντιµετωπισθεί η τακτική της 
παράκαµψης της νοµοθεσίας µέσω 
ελαφρών τροποποιήσεων της χηµικής 
δοµής των ψυχοτρόπων ουσιών. 

 

 


