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risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen

Voorstel voor een verordening (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aangezien nieuwe psychoactieve 
stoffen aanleiding kunnen geven tot 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid, is een verscherping 
vereist van de aanpak op het gebied van 
monitoring, vroegtijdige waarschuwing en 
bestrijding met betrekking tot deze stoffen.

(1) Nieuwe psychoactieve stoffen, die 
talrijke commerciële en industriële alsook 
wetenschappelijke toepassingen kunnen 
hebben, kunnen aanleiding geven tot 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid, met name vanwege 
hun diversiteit en de snelheid waarmee zij 
verschijnen. De snelle groei op de markt 
van deze nieuwe producten blijft een 
ernstig probleem, en maakt het 
noodzakelijk de monitoring en de 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
te verbeteren en de gezondheids-, 
veiligheids- en sociale risico's van deze 
stoffen te evalueren om als respons onder 
meer risicobeperkende maatregelen te 
nemen en zo deze dreigingen te bestrijden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
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Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In deze verordening moet 
rekening worden gehouden met het feit 
dat met name kwetsbare groepen, in het 
bijzonder jongeren, blootgesteld worden 
aan de gezondheids-, veiligheids- en 
sociale risico's die verbonden zijn aan 
nieuwe psychoactieve stoffen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Nieuwe psychoactieve stoffen die in 
de Unie gezondheids- en sociale risico's 
opleveren, moeten op het niveau van de 
Unie worden aangepakt. Deze verordening 
moet daarom worden gelezen in 
samenhang met Kaderbesluit 
2004/757/JBZ van de Raad15 [zoals 
gewijzigd bij Richtlijn (EU) .../...] 
aangezien deze twee handelingen in de 
plaats komen van het mechanisme dat is 
ingesteld bij Besluit 2005/387/JBZ van de 
Raad.

(3) Nieuwe psychoactieve stoffen die in 
de Unie gezondheids-, veiligheids- en 
sociale risico's opleveren, moeten op het 
niveau van de Unie worden aangepakt. 
Deze verordening moet daarom worden 
gelezen in samenhang met Kaderbesluit 
2004/757/JBZ van de Raad15 [zoals 
gewijzigd bij Richtlijn (EU) .../...] 
aangezien deze twee handelingen in de 
plaats komen van het mechanisme dat is 
ingesteld bij Besluit 2005/387/JBZ van de 
Raad.

__________________ __________________
5 Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad 
van 25 oktober 2004 betreffende de 
vaststelling van minimumvoorschriften met 
betrekking tot de bestanddelen van 
strafbare feiten en met betrekking tot 
straffen op het gebied van de illegale 
drugshandel (PB L 335 van 11.11.2004, 
blz. 8).

5 Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad 
van 25 oktober 2004 betreffende de 
vaststelling van minimumvoorschriften met 
betrekking tot de bestanddelen van 
strafbare feiten en met betrekking tot 
straffen op het gebied van de illegale 
drugshandel (PB L 335 van 11.11.2004, 
blz. 8).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Elke maatregel van de Unie inzake (5) Elke maatregel van de Unie inzake 
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nieuwe psychoactieve stoffen moet 
wetenschappelijk gefundeerd zijn.

nieuwe psychoactieve stoffen moet 
gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs 
of op voldoende gegevens over de risico's 
die de nieuwe psychoactieve stoffen met 
zich meebrengen. Aangezien nieuwe 
psychoactieve stoffen in sommige gevallen 
op wetenschappelijk gebied nog zo 
onbekend kunnen zijn dat er, in ieder 
geval in het begin, zeer weinig 
wetenschappelijk bewijs bestaat over de 
risico's ervan voor de volksgezondheid, is 
het nodig om op het niveau van de Unie 
snelle risicobeoordelingen uit te voeren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Er mag geen risicobeoordeling 
inzake een nieuwe psychoactieve stof 
worden uitgevoerd wanneer deze het 
voorwerp vormt van een beoordeling 
krachtens internationaal recht of een 
werkzame stof is in een geneesmiddel voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik.

(7) Er mag geen risicobeoordeling 
inzake een nieuwe psychoactieve stof 
worden uitgevoerd wanneer deze het 
voorwerp vormt van een beoordeling 
krachtens internationaal recht, tenzij er op 
Unieniveau voldoende gegevens 
voorhanden zijn die erop wijzen dat er een 
risicobeoordelingsverslag dient te worden 
opgesteld. Er mag geen risicobeoordeling 
inzake een nieuwe psychoactieve stof 
worden uitgevoerd wanneer deze een 
werkzame stof is in een geneesmiddel voor 
menselijk of diergeneeskundig gebruik.

Motivering

Ook als de stof het voorwerp vormt van een beoordeling krachtens internationaal recht kan 
het voorkomen dat er in de EU sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan 
de stof waarvan op internationaal niveau wordt aangenomen dat deze de gezondheid niet in 
gevaar brengt, voor de EU een ernstige bedreiging van de volksgezondheid vormt. Om die 
reden en als er gegevens zijn die daartoe nopen, moet het mogelijk zijn om een 
risicobeoordelingsverslag op te stellen. Dezelfde redenering werd gevolgd in het standpunt 
van het Parlement inzake de verordening betreffende nieuwe psychoactieve stoffen, dat in 
2014 werd vastgesteld.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 5, lid 2, worden de tweede 
en de derde alinea geschrapt.

(2) In artikel 5, lid 2, wordt de tweede 
alinea geschrapt.

Motivering

De derde alinea van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1920/2006 heeft betrekking op 
nieuwe ontwikkelingen in het gebruik van bestaande psychoactieve stoffen en moet dus 
gehandhaafd worden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat ziet erop toe dat zijn nationale 
Reitox-contactpunt en nationale Europol-
eenheid tijdig en zonder onnodige 
vertraging de beschikbare informatie over 
nieuwe psychoactieve stoffen ter 
beschikking stelt van het 
Waarnemingscentrum en Europol. De 
informatie houdt verband met de opsporing 
en identificatie, het gebruik en patronen in 
het gebruik, de potentiële en 
geconstateerde risico's, het produceren, 
extraheren, distribueren en verhandelen en 
het commerciële, medicinale en 
wetenschappelijke gebruik van deze 
stoffen.

Elke lidstaat ziet erop toe dat zijn nationale 
Reitox-contactpunt en nationale Europol-
eenheid tijdig en zonder onnodige 
vertraging de beschikbare informatie over 
nieuwe psychoactieve stoffen ter 
beschikking stelt van het 
Waarnemingscentrum en Europol. De 
informatie houdt verband met de opsporing 
en identificatie, het gebruik en patronen in 
het gebruik, de potentiële en 
geconstateerde risico's, het produceren, 
extraheren, het distribueren en 
distributiekanalen, het verhandelen en 
smokkelen en het commerciële, medicinale 
en wetenschappelijke gebruik van deze 
stoffen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 bis – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met Europol verzamelt, 
analyseert, beoordeelt en meldt het 
Waarnemingscentrum deze informatie 
tijdig aan de lidstaten zodat deze 
beschikken over de informatie die vereist is 
om vroegtijdig te waarschuwen en om het 
Waarnemingscentrum in staat te stellen het 
eerste verslag of het gecombineerde eerste 
verslag op te stellen op grond van artikel 5 
ter.

In samenwerking met Europol verzamelt, 
analyseert, beoordeelt en meldt het 
Waarnemingscentrum deze informatie 
tijdig aan de lidstaten en aan de 
Commissie, zodat de lidstaten en de 
Commissie beschikken over de informatie 
die vereist is om vroegtijdig te 
waarschuwen en om het 
Waarnemingscentrum in staat te stellen het 
eerste verslag of het gecombineerde eerste 
verslag op te stellen op grond van artikel 5 
ter.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien het Waarnemingscentrum, de 
Commissie of de Raad, bij gewone 
meerderheid van de lidstaten, van oordeel 
is dat de uitgewisselde, op grond van 
artikel 5 bis verzamelde informatie over 
een nieuwe psychoactieve stof aanleiding 
geeft tot bezorgdheid over potentiële 
gezondheids- of sociale risico's op het 
niveau van de Unie, stelt het 
Waarnemingscentrum een eerste verslag 
over die nieuwe psychoactieve stof op.

1. Indien het Waarnemingscentrum, de 
Commissie of de Raad, bij gewone 
meerderheid van de lidstaten, van oordeel 
is dat de uitgewisselde, op grond van 
artikel 5 bis verzamelde informatie over 
een nieuwe psychoactieve stof aanleiding 
geeft tot bezorgdheid over potentiële 
gezondheids-, veiligheids- of sociale 
risico's op het niveau van de Unie, stelt het 
Waarnemingscentrum onverwijld een 
eerste verslag over die nieuwe 
psychoactieve stof op.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 ter – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een eerste aanwijzing betreffende de 
aard of de omvang van de aan de nieuwe 

a) een eerste aanwijzing betreffende de 
aard of de omvang van de aan de nieuwe 
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psychoactieve stof verbonden gezondheids- 
of sociale risico's;

psychoactieve stof verbonden gezondheids-
, veiligheids- of sociale risico's;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 ter – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) informatie over de betrokkenheid van 
criminele groepen bij de productie en 
distributie van de nieuwe psychoactieve 
stof;

d) informatie over de betrokkenheid van 
criminele groepen bij de ontwikkeling, 
productie en distributie van de nieuwe 
psychoactieve stof;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 ter – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het Waarnemingscentrum vraagt het 
Europees Geneesmiddelenbureau of de 
nieuwe psychoactieve stof in de Unie of in 
een van de lidstaten:

5. Het Waarnemingscentrum vraagt het 
Europees Geneesmiddelenbureau 
onverwijld of de nieuwe psychoactieve stof 
in de Unie of in een van de lidstaten:

Motivering

Met dit verslag wordt onder meer beoogd de procedures met betrekking tot de inperking van 
gevaarlijke nieuwe psychoactieve stoffen korter en doeltreffender te maken. Daarom moet 
deze informatie zo snel mogelijk worden verstrekt. Volgens artikel 5 ter, lid 8, worden de 
details van de samenwerking nader omschreven in werkafspraken tussen het 
Waarnemingscentrum en het Europees Geneesmiddelenbureau.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het Waarnemingscentrum verzoekt 
Europol om informatie over de 

6. Het Waarnemingscentrum verzoekt 
Europol om onverwijld informatie te 
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betrokkenheid van criminele groepen bij de 
productie en distributie van de nieuwe 
psychoactieve stoffen en bij enig gebruik 
van de nieuwe psychoactieve stof.

verstrekken over de betrokkenheid van 
criminele groepen bij de productie, 
distributie en distributiekanalen, het 
verhandelen en smokkelen van de nieuwe 
psychoactieve stoffen en bij enig gebruik 
van de nieuwe psychoactieve stof, alsmede 
eventuele andere relevante informatie 
over de nieuwe psychoactieve stof.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 ter – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Waarnemingscentrum verzoekt 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen en de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid om de hun ter 
beschikking staande informatie en 
gegevens over de nieuwe psychoactieve 
stoffen.

7. Het Waarnemingscentrum verzoekt 
het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding en de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
om de hun ter beschikking staande 
informatie en gegevens over de nieuwe 
psychoactieve stoffen onverwijld te 
verstrekken.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 ter – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het Waarnemingscentrum houdt zich 
aan de voorwaarden voor het gebruik van 
de informatie die aan het 
Waarnemingscentrum worden meegedeeld, 
onder meer op het gebied van de 
beveiliging van informatie en gegevens en 
de bescherming van vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie.

9. Het Waarnemingscentrum houdt zich 
aan de voorwaarden voor het gebruik van 
de informatie die aan het 
Waarnemingscentrum worden meegedeeld, 
onder meer op het gebied van de toegang 
tot documenten, beveiliging van informatie 
en gegevens en de bescherming van 
vertrouwelijke gegevens, waaronder 
gevoelige gegevens en vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie.
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Motivering

Dit amendement volgt het standpunt van het Parlement inzake de verordening betreffende 
nieuwe psychoactieve stoffen, dat in 2014 werd vastgesteld.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 ter – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Wanneer het Waarnemingscentrum 
informatie over meerdere nieuwe 
psychoactieve stoffen met een 
vergelijkbare chemische structuur 
verzamelt, dient het uiterlijk zes weken 
nadat tot het opstellen van een eerste 
verslag is besloten, bij de Commissie en de 
Raad hetzij afzonderlijke eerste verslagen, 
hetzij een gecombineerd eerste verslag in 
over de verschillende nieuwe 
psychoactieve stoffen waarin de 
kenmerken van elke nieuwe psychoactieve 
stof duidelijk worden omschreven.

11. Wanneer het Waarnemingscentrum 
informatie over meerdere nieuwe 
psychoactieve stoffen verzamelt die zijns 
inziens een vergelijkbare chemische 
structuur hebben, dient het uiterlijk zes 
weken nadat tot het opstellen van een 
eerste verslag is besloten, bij de Commissie 
en de Raad hetzij afzonderlijke eerste 
verslagen, hetzij een gecombineerd eerste 
verslag in over de verschillende nieuwe 
psychoactieve stoffen waarin de 
kenmerken van elke nieuwe psychoactieve 
stof duidelijk worden omschreven.

Motivering

Dit lid vormt een wezenlijke aanvulling op de verordening, omdat het Waarnemingscentrum 
hierdoor in staat wordt gesteld meer tegelijk te doen. Het is soms echter moeilijk vast te 
stellen in hoeverre de chemische structuren van nieuwe psychoactieve stoffen gelijk aan 
elkaar zijn, dus het Waarnemingscentrum moet kunnen bepalen welke stoffen voldoende 
vergelijkbaar zijn om in een gecombineerd verslag te worden behandeld.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee weken na ontvangst 
van het in artikel 5 ter, lid 11, bedoelde 
gecombineerde eerste verslag kan de 
Commissie het Waarnemingscentrum 
verzoeken de potentiële risico's van de 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.) 
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verschillende nieuwe psychoactieve stoffen 
met een vergelijkbare chemische structuur 
te beoordelen en een gecombineerd 
risicobeoordelingsverslag op te stellen. De 
gecombineerde risicobeoordeling wordt 
uitgevoerd door het wetenschappelijk 
comité.

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 quater – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een analyse van de aan de nieuwe 
psychoactieve stof verbonden 
gezondheidsrisico's, met name op het 
gebied van acute en chronische toxiciteit, 
kans op misbruik, verslavingspotentieel en 
fysieke, mentale en gedragseffecten;

c) een analyse van de aan de nieuwe 
psychoactieve stof verbonden 
gezondheidsrisico's, met name op het 
gebied van acute en chronische toxiciteit, 
kans op misbruik, verslavingspotentieel en 
fysieke, mentale en gedragseffecten, 
waaronder contra-indicaties bij het 
gebruik van andere stoffen, indien 
beschikbaar; 

Motivering

Dit amendement volgt het standpunt van het Parlement inzake de verordening betreffende 
nieuwe psychoactieve stoffen, dat in 2014 werd vastgesteld.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 quater – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een analyse van de aan de nieuwe 
psychoactieve stof verbonden sociale 
risico's, met name op het gebied van 
maatschappelijk functioneren, openbare 
orde, criminele activiteiten en de 

d) een analyse van de aan de nieuwe 
psychoactieve stof verbonden sociale 
risico's, met name op het gebied van 
maatschappelijk functioneren, openbare 
orde, criminele activiteiten en de 
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betrokkenheid van criminele groepen bij de 
productie en distributie van de stof;

betrokkenheid van criminele groepen bij de 
ontwikkeling, productie, distributie en 
distributiekanalen, het verhandelen en 
smokkelen van de stof;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 quater – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het wetenschappelijk comité beoordeelt de 
risico's die verbonden zijn aan de nieuwe 
psychoactieve stof of aan de groep nieuwe 
psychoactieve stoffen. Indien de directeur, 
daarin geadviseerd door de voorzitter van 
het wetenschappelijk comité, zulks 
noodzakelijk acht, kan het comité met het 
oog op een evenwichtige beoordeling van 
de risico's van de nieuwe psychoactieve 
stof worden uitgebreid met deskundigen uit 
ter zake relevante wetenschappelijke 
disciplines. De directeur wijst deze 
personen aan op basis van een lijst met 
deskundigen. De raad van bestuur keurt de 
lijst met deskundigen om de drie jaar goed.

Het wetenschappelijk comité beoordeelt de 
risico's die verbonden zijn aan de nieuwe 
psychoactieve stof of aan de groep nieuwe 
psychoactieve stoffen. Indien de directeur, 
daarin geadviseerd door de voorzitter van 
het wetenschappelijk comité, zulks 
noodzakelijk acht, kan het comité met het 
oog op een evenwichtige beoordeling van 
de risico's van de nieuwe psychoactieve 
stof worden uitgebreid met deskundigen uit 
ter zake relevante wetenschappelijke 
disciplines, bijvoorbeeld een psycholoog 
die gespecialiseerd is op het gebied van 
verslaving. De directeur wijst deze 
personen aan op basis van een lijst met 
deskundigen. De raad van bestuur keurt de 
lijst met deskundigen om de drie jaar goed.

Motivering

Dit amendement volgt het standpunt van het Parlement inzake de verordening betreffende 
nieuwe psychoactieve stoffen, dat in 2014 werd vastgesteld.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt geen risicobeoordeling 
uitgevoerd wanneer de beoordeling van de 
nieuwe psychoactieve stof binnen het 
bestel van de Verenigde Naties in een 

1. Er wordt geen risicobeoordeling 
uitgevoerd wanneer de beoordeling van de 
nieuwe psychoactieve stof binnen het 
bestel van de Verenigde Naties in een 
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gevorderd stadium is, dat wil zeggen 
wanneer het deskundigencomité inzake 
drugsafhankelijkheid van de 
Wereldgezondheidsorganisatie zijn 
kritische evaluatie samen met een 
schriftelijke aanbeveling heeft 
gepubliceerd, tenzij er belangrijke 
informatie is die nieuw of bijzonder 
relevant voor de Unie is en waarmee 
binnen het bestel van de Verenigde Naties 
geen rekening is gehouden.

gevorderd stadium is, dat wil zeggen 
wanneer het deskundigencomité inzake 
drugsafhankelijkheid van de 
Wereldgezondheidsorganisatie zijn 
kritische evaluatie samen met een 
schriftelijke aanbeveling heeft 
gepubliceerd, tenzij er voldoende gegevens 
en informatie beschikbaar zijn die erop 
wijzen dat er op Unieniveau een 
risicobeoordelingsverslag moet worden 
opgesteld, waarbij de redenen hiervoor in 
het eerste verslag moeten worden vermeld.

Motivering

Dit amendement volgt het standpunt van het Parlement inzake de verordening betreffende 
nieuwe psychoactieve stoffen, dat in 2014 werd vastgesteld.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1920/2006
Artikel 5 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er wordt geen risicobeoordeling 
uitgevoerd indien de nieuwe psychoactieve 
stof binnen het bestel van de Verenigde 
Naties is beoordeeld en niet besloten is tot 
opname ervan in het Enkelvoudig Verdrag 
van de Verenigde Naties van 1961 inzake 
verdovende middelen, zoals gewijzigd bij 
het Protocol van 1972, of in het Verdrag 
van de Verenigde Naties van 1971 inzake 
psychotrope stoffen, tenzij er belangrijke 
informatie is die nieuw of bijzonder 
relevant voor de Unie is.

2. Er wordt geen risicobeoordeling 
uitgevoerd indien de nieuwe psychoactieve 
stof binnen het bestel van de Verenigde 
Naties is beoordeeld en niet besloten is tot 
opname ervan in het Enkelvoudig Verdrag 
van de Verenigde Naties van 1961 inzake 
verdovende middelen, zoals gewijzigd bij 
het Protocol van 1972, of in het Verdrag 
van de Verenigde Naties van 1971 inzake 
psychotrope stoffen, tenzij er voldoende 
gegevens en informatie beschikbaar zijn 
die erop wijzen dat er op Unieniveau een 
risicobeoordelingsverslag moet worden 
opgesteld, waarbij de redenen hiervoor in 
het eerste verslag moeten worden vermeld.

Motivering

Ook als de stof het voorwerp vormt van een beoordeling krachtens internationaal recht kan 
het voorkomen dat er in de EU sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan 
de stof waarvan op internationaal niveau wordt aangenomen dat deze de gezondheid niet in 
gevaar brengt, voor de EU een ernstige bedreiging van de volksgezondheid vormt. Om die 
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reden en als er gegevens zijn die daartoe nopen, moet het mogelijk zijn om een 
risicobeoordelingsverslag op te stellen. Dezelfde redenering werd gevolgd in het standpunt 
van het Parlement inzake de verordening betreffende nieuwe psychoactieve stoffen, dat in 
2014 werd vastgesteld. 


