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EMENDI 001-022 
mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapport
Michał Boni A8-0359/2016
L-iskambju ta’ informazzjoni dwar, u sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura ta’ 
valutazzjoni tar-riskju għal, sustanzi psikoattivi ġodda

Proposta għal regolament (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-sustanzi psikoattivi ġodda jistgħu 
jippreżentaw theddid transkonfinali serju 
għas-saħħa li jeħtieġ it-titjib tal-
monitoraġġ, it-twissija bikrija u l-ġlieda 
kontra dan it-theddid.

(1) Is-sustanzi psikoattivi ġodda, li jista' 
jkollhom ħafna użi kummerċjali u 
industrijali, kif ukoll użi xjentifiċi, jistgħu 
jippreżentaw theddid transkonfinali serju 
għas-saħħa, b'mod partikolari minħabba 
d-diversità tagħhom u l-ħeffa li biha qed 
jitfaċċaw. It-tkabbir rapidu tas-suq ta' 
dawn il-prodotti ġodda qed ikompli jkun 
ta' sfida, u għalhekk huwa neċessarju li 
jitjiebu s-sistemi ta' monitoraġġ u ta' 
twissija bikrija, biex jiġu vvalutati r-riskji 
għas-saħħa, għas-sikurezza u r-riskji 
soċjali tagħhom sabiex jiġu żviluppati 
reazzjonijiet bħal pereżempju miżuri għat-
tnaqqis tar-riskju li jiġġieldu kontra dan it-
theddid.

Emenda 2

Proposta għal regolament
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Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jenħtieġ li dan ir-Regolament  iqis 
il-fatt li l-gruppi vulnerabbli, u 
speċjalment iż-żgħażagħ, huma 
partikolarment esposti għar-riskji għas-
saħħa pubblika, għas-sikurezza u għar-
riskji soċjali li jirriżultaw minn sustanzi 
psikoattivi ġodda.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Is-sustanzi psikoattivi ġodda li 
joħolqu riskji soċjali u għas-saħħa 
madwar l-Unjoni għandhom ikunu 
indirizzati fil-livell tal-Unjoni. Dan ir-
Regolament għandu għalhekk jinqara 
flimkien mad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2004/757/ĠAI15 [kif emendata mid-
Direttiva (UE) …/…] peress li ż-żewġ atti 
huma mfassla sabiex jissostitwixxu l-
mekkaniżmu stabbilit mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2005/387/ĠAI.

(3) Is-sustanzi psikoattivi ġodda li 
joħolqu riskji għas-saħħa, għas-sikurezza 
u riskji soċjali madwar l-Unjoni jenħtieġ li 
jkunu indirizzati fil-livell tal-Unjoni. Dan 
ir-Regolament għandu għalhekk jinqara 
flimkien mad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2004/757/ĠAI15 [kif emendata mid-
Direttiva (UE) …/…] peress li ż-żewġ atti 
huma mfassla sabiex jissostitwixxu l-
mekkaniżmu stabbilit mid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2005/387/ĠAI.

__________________ __________________
5 Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li 
tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi fuq l-
elementi kostitwenti ta' atti kriminali u 
penalitajiet fil-qasam tat-traffikar ta' droga 
(ĠU L 335, 11.11.2004, p. 8).

5 Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2004/757/ĠAI tal-25 ta' Ottubru 2004 li 
tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi fuq l-
elementi kostitwenti ta' atti kriminali u 
penalitajiet fil-qasam tat-traffikar ta' droga 
(ĠU L 335, 11.11.2004, p. 8).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Kwalunkwe azzjoni tal-Unjoni dwar 
sustanzi psikoattivi ġodda għandha tkun 

(5) Jenħtieġ li kwalunkwe azzjoni tal-
Unjoni dwar sustanzi psikoattivi ġodda  
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ibbażata fuq evidenza xjentifika. tkun ibbażata fuq evidenza xjentifika jew 
fuq biżżejjed data dwar ir-riskji li joħolqu 
s-sustanzi psikoattivi ġodda. Minħabba li 
f'xi każijiet is-sustanzi psikoattivi ġodda 
jistgħu jkunu tant ġodda għall-qasam li, 
tal-inqas inizjalment, ikun hemm evidenza 
ferm limitata mir-riċerka xjentifika dwar 
ir-riskji għas-saħħa pubblika, jeħtieġ li 
jitwettqu proċeduri rapidi tal-valutazzjoni 
tar-riskju fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Ma għandha ssir ebda valutazzjoni 
tar-riskju fuq sustanza psikoattiva ġdida 
jekk tkun soġġetta għal valutazzjoni taħt il-
liġi internazzjonali, jew jekk tkun sustanza 
attiva fi prodott mediċinali jew fi prodott 
mediċinali veterinarju.

(7) Jenħtieġ lima ssir ebda valutazzjoni 
tar-riskju fuq sustanza psikoattiva ġdida 
jekk tkun soġġetta għal valutazzjoni taħt il-
liġi internazzjonali, sakemm ma jkunx 
hemm biżżejjed data disponibbli fil-livell 
tal-Unjoni, li tissuġġerixxi l-ħtieġa għal 
rapport ta' valutazzjoni tar-riskju. 
Jenħtieġ li l-ebda valutazzjoni tar-riskju 
ma  ssir fuq sustanza psikoattiva ġdida 
jekk tkun sustanza attiva fi prodott 
mediċinali jew fi prodott mediċinali 
veterinarju.

Ġustifikazzjoni

Anki jekk is-sustanza tkun evalwata skont il-liġi internazzjonali, jista' jkun hemm każijiet fejn 
ikun hemm kundizzjonijiet speċjali fl-UE, u s-sustanza li ma tkunx meqjusa perikoluża fuq 
livell internazzjonali tista' tkun ta' theddida serja fl-UE; għal din ir-raġuni u jekk hemm data 
li tindika dan, għandu jkun possibbli li jitħejja rapport ta' valutazzjoni tar-riskju. L-istess 
loġika ġiet applikata mill-pożizzjoni tal-Parlament adottata fl-2014 dwar ir-regolament dwar 
sustanzi psikoattivi ġodda.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 5(2) it-tieni u t-tielet 
subparagrafi huma mħassra.

(2) Fl-Artikolu 5(2), it-tieni 
subparagrafu jitħassar.

Ġustifikazzjoni

It-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 1920/2006 jikkonċerna 
xejriet ġodda fl-użu ta' sustanzi psikoattivi eżistenti u għandu, għaldaqstant, jinżamm.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Punti 
Fokali Nazzjonali Reitox u l-Unità 
Nazzjonali tal-Europol tiegħu jipprovdu l-
informazzjoni disponibbli dwar sustanzi 
psikoattivi ġodda liċ-Ċentru u lill-Europol 
fil-waqt u mingħajr dewmien bla bżonn. L-
informazzjoni għandha tkun relatata mal-
kxif u l-identifikazzjoni, l-użu u t-tendenzi 
tal-użu, ir-riskji potenzjali u dawk 
identifikati, il-manifattura, l-estrazzjoni, id-
distribuzzjoni, it-traffikar, l-użu 
kummerċjali kif ukoll dak mediku u 
xjentifiku ta' dawn is-sustanzi.

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-Punti 
Fokali Nazzjonali Reitox u l-Unità 
Nazzjonali tal-Europol tiegħu jipprovdu l-
informazzjoni disponibbli dwar sustanzi 
psikoattivi ġodda liċ-Ċentru u lill-Europol 
fil-waqt u mingħajr dewmien bla bżonn. L-
informazzjoni għandha tkun relatata mal-
kxif u l-identifikazzjoni, l-użu u t-tendenzi 
tal-użu, ir-riskji potenzjali u dawk 
identifikati, il-manifattura, l-estrazzjoni, id-
distribuzzjoni u l-kanali ta' distribuzzjoni, 
it-traffikar u l-kuntrabandu, l-użu 
kummerċjali kif ukoll dak mediku u 
xjentifiku ta' dawn is-sustanzi.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-Ċentru, f'kooperazzjoni mal-Europol, 
għandu jiġbor, janalizza, jivvaluta u 
jikkomunika din l-informazzjoni fil-waqt 
lill-Istati Membri bl-għan li jipprovdi lill-
Istati Membri bi kwalunkwe informazzjoni 

Iċ-Ċentru, f'kooperazzjoni mal-Europol, 
għandu jiġbor, janalizza, jivvaluta u 
jikkomunika din l-informazzjoni fil-waqt 
lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni bl-
għan li jipprovdi lill-Istati Membri u lill-
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meħtieġa għall-finijiet ta' twissija bikrija u 
sabiex iċ-Ċentru jkun jista' jfassal ir-
rapport inizjali jew ir-rapport inizjali 
kkombinat skont l-Artikolu 5b.

Kummissjoni bi kwalunkwe informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet ta' twissija bikrija u 
sabiex iċ-Ċentru jkun jista' jfassal ir-
rapport inizjali jew ir-rapport inizjali 
kkombinat skont l-Artikolu 5b.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn iċ-Ċentru, il-Kummissjoni jew 
il-Kunsill, waqt li jaġixxu b'maġġoranza 
sempliċi tal-Istati Membri, jikkunsidraw li 
l-informazzjoni kondiviża fuq sustanza 
psikoattiva ġdida miġbura skont l-
Artikolu 5a fi Stat Membru jew f'diversi 
Stati Membri tqajjem tħassib li s-sustanza 
psikoattiva ġdida tista' toħloq riskji jew 
għas-saħħa jew għas-soċjetà fil-livell tal-
Unjoni, iċ-Ċentru għandu jfassal rapport 
inizjali dwar is-sustanza psikoattiva ġdida.

1. Fejn iċ-Ċentru, il-Kummissjoni jew 
il-Kunsill, waqt li jaġixxu b'maġġoranza 
sempliċi tal-Istati Membri, jikkunsidraw li 
l-informazzjoni kondiviża fuq sustanza 
psikoattiva ġdida miġbura skont l-
Artikolu 5a fi Stat Membru jew f'diversi 
Stati Membri tqajjem tħassib li s-sustanza 
psikoattiva ġdida tista' toħloq riskji għas-
saħħa, għas-sikurezza jew riskji soċjali fil-
livell tal-Unjoni, iċ-Ċentru għandu jfassal 
mingħajr dewmien mhux iġġustifikat 
rapport inizjali dwar is-sustanza psikoattiva 
ġdida.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) indikazzjoni inizjali tan-natura jew l-
iskala tar-riskji għas-saħħa u għas-soċjetà 
assoċjati mas-sustanza psikoattiva ġdida;

(a) indikazzjoni inizjali tan-natura jew l-
iskala tar-riskji għas-saħħa, għas-sikurezza 
jew għas-soċjetà assoċjati mas-sustanza 
psikoattiva ġdida;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
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Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) informazzjoni dwar l-involviment ta' 
gruppi kriminali fil-manifattura u d-
distribuzzjoni tas-sustanza psikoattiva 
ġdida;

(d) informazzjoni dwar l-involviment ta' 
gruppi kriminali fl-iżvilupp, fil-manifattura 
u d-distribuzzjoni tas-sustanza psikoattiva 
ġdida;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Iċ-Ċentru għandu jitlob lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini tipprovdi 
informazzjoni dwar jekk, fl-Unjoni jew fi 
kwalunkwe Stat Membru, is-sustanza 
psikoattiva ġdida hijiex:

5. Iċ-Ċentru għandu jitlob lill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini tipprovdi, 
mingħajr dewmien bla bżonn, 
informazzjoni dwar jekk, fl-Unjoni jew fi 
kwalunkwe Stat Membru, is-sustanza 
psikoattiva ġdida hijiex:

Ġustifikazzjoni

Billi waħda mir-raġunijiet ta' dan ir-rapport huwa li tagħmel il-proċeduri li jillimitaw 
sustanzi psikoattivi ġodda perikolużi iqsar u aktar effiċjenti, l-informazzjoni għandha tiġi 
provduta mingħajr dewmien żejjed. Skont l-Artikolu 5b paragrafu 8, id-dettalji tal-
kooperazzjoni se jiġu inklużi fil-ftehimiet ta' ħidma bejn iċ-Ċentru u l-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Iċ-Ċentru għandu jitlob lill-Europol 
jipprovdi informazzjoni dwar l-involviment 
ta' gruppi kriminali fil-manifattura u d-
distribuzzjoni tas-sustanza psikoattiva 
ġdida, u fi kwalunkwe użu tas-sustanza 

6. Iċ-Ċentru għandu jitlob lill-Europol 
jipprovdi, mingħajr dewmien bla bżonn, 
informazzjoni dwar l-involviment ta' 
gruppi kriminali fil-manifattura, id-
distribuzzjoni u l-kanali ta' distribuzzjoni, 
it-traffikar u l-kuntrabandu tas-sustanza 
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psikoattiva ġdida. psikoattiva ġdida, u fi kwalunkwe użu tas-
sustanza psikoattiva ġdida u informazzjoni 
relevanti oħra dwar is-sustanza 
psikoattiva ġdida.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Iċ-Ċentru għandu jitlob lill-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi u lill-
Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
jipprovdu l-informazzjoni u d-dejta li 
għandhom dwar is-sustanza psikoattiva 
ġdida.

7. Iċ-Ċentru għandu jitlob lill-Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, liċ-Ċentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll 
tal-Mard u lill-Awtorità Ewropea dwar is-
Sigurtà fl-Ikel jipprovdu mingħajr 
dewmien bla bżonn l-informazzjoni u d-
data li għandhom dwar is-sustanza 
psikoattiva ġdida.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Iċ-Ċentru għandu jirrispetta l-
kundizzjonijiet dwar l-użu tal-
informazzjoni, li jiġu kkomunikati liċ-
Ċentru, inklużi l-kundizzjonijiet dwar is-
sigurtà u l-protezzjoni tal-informazzjoni u 
tad-dejta dwar informazzjoni kunfidenzjali 
tan-negozju.

9. Iċ-Ċentru għandu jirrispetta l-
kundizzjonijiet dwar l-użu tal-
informazzjoni, li jiġu kkomunikati liċ-
Ċentru, inklużi l-kundizzjonijiet dwar l-
aċċess għad-dokumenti, is-sigurtà u l-
protezzjoni tal-informazzjoni u tad-data 
dwar data kunfidenzjali, inklużi data 
sensittiva jew informazzjoni kunfidenzjali 
tan-negozju.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-pożizzjoni tal-Parlament dwar ir-Regolament dwar sustanzi psikoattivi 
ġodda adottat fl-2014.



PE611.493/ 8

MT

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5b – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Meta ċ-Ċentru jiġbor informazzjoni 
dwar diversi sustanzi psikoattivi ġodda bi 
struttura kimika simili, dan għandu jibgħat 
lill-Kummissjoni u lill-Kunsill rapporti 
inizjali individwali jew rapporti 
kkombinati li jittrattaw diversi sustanzi 
psikoattivi ġodda, diment li l-karatteristiċi 
ta' kull sustanza psikoattiva ġdida jkunu 
identifikati b'mod ċar, fi żmien sitt ġimgħat 
mit-tnedija tar-rapport inizjali.

11. Meta ċ-Ċentru jiġbor informazzjoni 
dwar diversi sustanzi psikoattivi ġodda li 
hu jqis li jkollhom struttura kimika simili, 
dan għandu jibgħat lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill rapporti inizjali individwali jew 
rapporti kkombinati li jittrattaw diversi 
sustanzi psikoattivi ġodda, diment li l-
karatteristiċi ta' kull sustanza psikoattiva 
ġdida jkunu identifikati b'mod ċar, fi żmien 
sitt ġimgħat mit-tnedija tar-rapport inizjali.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu huwa żieda pożittiva għar-Regolament billi jippermetti liċ-Ċentru jwettaq 
aktar ħidma f'daqqa; madankollu, il-livell ta' xebh bejn l-istrutturi kimiċi tas-sustanzi 
psikoattivi ġodda jista' kultant ikun diffiċli li jiġi stabbilit, u għaldaqstant għandu jkun f'idejn 
iċ-ċentru li jiddetermina jekk is-sustanzi jistgħux jiġu kkunsidrati simili biżżejjed biex jitqiesu 
flimkien f'rapport kombinat.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien ġimagħtejn mill-wasla tar-
rapport inizjali kkombinat imsemmi fl-
Artikolu 5b(11), il-Kummissjoni tista' 
titlob liċ-Ċentru jivvaluta r-riskji potenzjali 
kkawżati mid-diversi sustanzi psikoattivi 
ġodda bi struttura kimika simili u jfassal 
rapport kkombinat dwar il-valutazzjoni tar-
riskju. Il-valutazzjoni kkombinata tar-
riskju għandha ssir mill-Kumitat Xjentifiku 
taċ-Ċentru.

2. Fi żmien ġimagħtejn mill-wasla tar-
rapport inizjali kkombinat imsemmi fl-
Artikolu 5b(11), il-Kummissjoni tista' 
titlob liċ-Ċentru jivvaluta r-riskji potenzjali 
kkawżati mid-diversi sustanzi psikoattivi 
ġodda bi struttura kimika simili u jfassal 
rapport kkombinat dwar il-valutazzjoni tar-
riskju. Il-valutazzjoni kkombinata tar-
riskju għandha ssir mill-Kumitat 
Xjentifiku.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-loġika tal-Artikolu 5c paragrafu 2.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5c – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) analiżi tar-riskji għas-saħħa assoċjati 
mas-sustanza psikoattiva ġdida, b'mod 
partikolari f'dak li jirrigwarda t-tossiċità 
akuta u kronika tagħha, ir-responsabbiltà 
tal-abbuż, il-potenzjal ta' produzzjoni ta' 
dipendenza, u l-effetti fiżiċi, mentali u 
komportamentali tagħha;

(c) analiżi tar-riskji għas-saħħa assoċjati 
mas-sustanza psikoattiva ġdida, b'mod 
partikolari f'dak li jirrigwarda t-tossiċità 
akuta u kronika tagħha, ir-responsabbiltà 
tal-abbuż, il-potenzjal ta' produzzjoni ta' 
dipendenza, u l-effetti fiżiċi, mentali u 
komportamentali tagħha, inklużi 
kontroindikazzjonijiet għall-użu ma' 
sustanzi oħrajn, fejn ikunu disponibbli; 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-pożizzjoni tal-Parlament dwar ir-Regolament dwar sustanzi psikoattivi 
ġodda adottat fl-2014.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5c – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) analiżi tar-riskji soċjali assoċjati mas-
sustanza psikoattiva ġdida, b'mod 
partikolari l-impatt tagħha fuq il-
funzjonament soċjali, l-ordni pubblika u l-
attivitajiet kriminali, l-involviment ta' 
gruppi kriminali fil-manifattura u d-
distribuzzjoni tas-sustanza psikoattiva 
ġdida;

(d) analiżi tar-riskji soċjali assoċjati mas-
sustanza psikoattiva ġdida, b'mod 
partikolari l-impatt tagħha fuq il-
funzjonament soċjali, l-ordni pubbliku u l-
attivitajiet kriminali, l-involviment ta' 
gruppi kriminali fl-iżvilupp, fil-
manifattura, id-distribuzzjoni u l-kanali ta' 
distribuzzjoni, it-traffikar u l-
kuntrabandu tas-sustanza psikoattiva 
ġdida;
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5c – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jivvaluta r-
riskji li toħloq is-sustanza psikoattiva ġdida 
jew il-grupp ta' sustanzi psikoattivi ġodda. 
Il-Kumitat jista jkun estiż skont il-ħtieġa 
mid-Direttur, li jaġixxi fuq parir tal-
President tal-Kumitat Xjentifiku, billi 
jinkludi esperti li jirrappreżentaw oqsma 
xjentifiċi rilevanti biex tkun żgurata 
valutazzjoni bbilanċjata tar-riskji tas-
sustanza psikoattiva ġdida. Id-Direttur 
għandu jagħżilhom minn lista ta' esperti. Il-
Bord ta' Tmexxija għandu japprova l-lista 
ta' esperti kull tliet snin.

Il-Kumitat Xjentifiku għandu jivvaluta r-
riskji li toħloq is-sustanza psikoattiva ġdida 
jew il-grupp ta' sustanzi psikoattivi ġodda. 
Il-Kumitat jista' jkun estiż skont il-ħtieġa 
mid-Direttur, li jaġixxi fuq parir tal-
President tal-Kumitat Xjentifiku, billi 
jinkludi esperti li jirrappreżentaw oqsma 
xjentifiċi rilevanti biex tkun żgurata 
valutazzjoni bbilanċjata tar-riskji tas-
sustanza psikoattiva ġdida, inkluż 
psikologu li jispjeċjalizza fid-dipendenza 
fuq id-drogi. Id-Direttur għandu 
jagħżilhom minn lista ta' esperti. Il-Bord ta' 
Tmexxija għandu japprova l-lista ta' esperti 
kull tliet snin.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-pożizzjoni tal-Parlament dwar ir-Regolament dwar sustanzi psikoattivi 
ġodda adottat fl-2014.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. M'għandha ssir ebda valutazzjoni tar-
riskju meta s-sustanza psikoattiva ġdida 
tkun fi stadju avvanzat ta' valutazzjoni fis-
sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, l-aktar 
ladarba l-kumitat espert dwar id-
dipendenza mid-droga tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa jippublika ir-reviżjoni 
kritika tiegħu flimkien ma' 
rakkomandazzjoni bil-miktub, ħlief fejn 
hemm informazzjoni abbundanti ġdida 
jew rilevanti għall-Unjoni u li ma ġietx 

1. M'għandha ssir ebda valutazzjoni tar-
riskju meta s-sustanza psikoattiva ġdida 
tkun fi stadju avvanzat ta' valutazzjoni fis-
sistema tan-Nazzjonijiet Uniti, l-aktar 
ladarba l-kumitat espert dwar id-
dipendenza mid-droga tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa jippubblika r-reviżjoni 
kritika tiegħu flimkien ma' 
rakkomandazzjoni bil-miktub, ħlief fejn 
hemm biżżejjed data u informazzjoni 
disponibbli li jissuġġerixxu l-ħtieġa għal 
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ikkunsidrata mis-sistema tan-Nazzjonijiet 
Uniti.

rapport ta' valutazzjoni tar-riskju fil-livell 
tal-Unjoni, li r-raġunijiet għal dan 
għandhom jiġu indikati fir-rapport 
inizjali.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-pożizzjoni tal-Parlament dwar ir-Regolament dwar sustanzi psikoattivi 
ġodda adottat fl-2014.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1920/2006
Artikolu 5d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. M'għandha ssir ebda valutazzjoni tar-
riskju meta sustanza psikoattiva ġdida tiġi 
vvalutata mis-sistema tan-Nazzjonijiet 
Uniti, li iżda ġie deċiż li din ma tiġix 
skedata taħt il-Konvenzjoni Unika dwar 
Drogi Narkotiċi tal-1961 kif emendata 
mill-Protokoll tal-1972, jew il-
Konvenzjoni dwar Sustanzi Psikotropiċi 
tal-1971, ħlief fejn hemm biżżejjed 
informazzjoni li din hija ġdida jew 
rilevanti għall-Unjoni.

2. M'għandha ssir ebda valutazzjoni tar-
riskju meta sustanza psikoattiva ġdida tiġi 
vvalutata mis-sistema tan-Nazzjonijiet 
Uniti, li iżda ġie deċiż li din ma tiġix 
skedata taħt il-Konvenzjoni Unika dwar 
Drogi Narkotiċi tal-1961 kif emendata 
mill-Protokoll tal-1972, jew il-
Konvenzjoni dwar Sustanzi Psikotropiċi 
tal-1971, ħlief fejn hemm biżżejjed data u 
informazzjoni disponibbli li jissuġġerixxu 
l-ħtieġa għal rapport ta' valutazzjoni tar-
riskju fil-livell tal-Unjoni, li r-raġunijiet 
għal dan għandhom jiġu indikati fir-
rapport inizjali.

Ġustifikazzjoni

Anki jekk is-sustanza tkun evalwata skont il-liġi internazzjonali, jista' jkun hemm każijiet fejn 
ikun hemm kundizzjonijiet speċjali fl-UE, u s-sustanza li ma tkunx meqjusa perikoluża fuq 
livell internazzjonali tista' tkun ta' theddida serja fl-UE; għal din ir-raġuni u jekk hemm data 
li tindika dan, għandu jkun possibbli li jitħejja rapport ta' valutazzjoni tar-riskju. L-istess 
loġika ġiet applikata mill-pożizzjoni tal-Parlament adottata fl-2014 dwar ir-regolament dwar 
sustanzi psikoattivi ġodda.


