
PE611.493/ 1

SK

19.10.2017 A8-0359/ 001-022

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-022 
predložené Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa
Michał Boni A8-0359/2016
Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti 
nových psychoaktívnych látok

Návrh nariadenia (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Nové psychoaktívne látky môžu 
predstavovať závažné cezhraničné 
zdravotné hrozby, ktoré si vyžadujú 
zlepšené monitorovanie, včasné varovanie 
a boj proti týmto hrozbám.

(1) Nové psychoaktívne látky, ktoré 
môžu mať mnohoraké využitie 
na komerčné a priemyselné účely, ako aj 
na vedecké účely, môžu predstavovať 
závažné cezhraničné zdravotné hrozby, 
a to najmä vzhľadom na ich rôznorodosť 
a na rýchlosť, s akou sa objavujú. Rýchly 
nárast trhu s týmito novými produktmi je 
naďalej problémom, ktorý si vyžaduje 
zlepšenie systémov monitorovania 
a včasného varovania a posúdenie ich 
zdravotného, bezpečnostného 
a spoločenského rizika, aby bolo možné 
prijať protiopatrenia, napríklad opatrenia 
na zníženie rizika, s cieľom bojovať proti 
týmto hrozbám.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Týmto nariadením by sa mala 
zohľadniť skutočnosť, že rizikám z 
hľadiska verejného zdravia a bezpečnosti, 
ako aj spoločenským rizikám 
vyplývajúcim z nových psychoaktívnych 
látok sú osobitne vystavené zraniteľné 
skupiny, najmä mladí ľudia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Nové psychoaktívne látky, ktoré 
predstavujú zdravotné a spoločenské riziko 
v rámci celej Únie, by sa mali riešiť na 
úrovni Únie. Toto nariadenie sa má preto 
chápať v spojení so rámcovým 
rozhodnutím Rady 2004/757/SVV15 
[zmeneným smernicou (EÚ) …/…]15, 
keďže oba akty sú zamerané na nahradenie 
mechanizmu zavedeného v rozhodnutí 
Rady 2005/387/SVV.

(3) Nové psychoaktívne látky, ktoré 
predstavujú zdravotné, bezpečnostné a 
spoločenské riziko v rámci celej Únie, by 
sa mali riešiť na úrovni Únie. Toto 
nariadenie sa má preto chápať v spojení so 
rámcovým rozhodnutím Rady 
2004/757/SVV [zmeneným smernicou 
(EÚ) …/…]15, keďže oba akty sú zamerané 
na nahradenie mechanizmu zavedeného v 
rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

__________________ __________________
5 Rámcové rozhodnutie Rady 
2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým 
sa stanovujú minimálne ustanovenia 
o znakoch skutkových podstát trestných 
činov a trestov v oblasti nezákonného 
obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 
11.11.2004, s. 8).

5 Rámcové rozhodnutie Rady 
2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým 
sa stanovujú minimálne ustanovenia 
o znakoch skutkových podstát trestných 
činov a trestov v oblasti nezákonného 
obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 
11.11.2004, s. 8).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Každá činnosť Únie v oblasti nových 
psychoaktívnych látok by mala vychádzať 

(5) Každá činnosť Únie v oblasti nových 
psychoaktívnych látok by mala vychádzať 
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z vedeckých dôkazov. z vedeckých dôkazov alebo dostatočného 
množstva údajov o rizikách, ktoré nové 
psychoaktívne látky predstavujú. 
Vzhľadom na to, že v niektorých 
prípadoch by mohli byť nové 
psychoaktívne látky v tejto oblasti natoľko 
nové, že by prinajmenšom spočiatku 
existovalo len veľmi málo vedeckých 
dôkazov o rizikách z hľadiska verejného 
zdravia, je potrebné urýchlene vykonávať 
posudzovanie rizík na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Posudzovanie rizika, ktoré 
predstavuje určitá nová psychoaktívna 
látka, by sa nemalo uskutočniť, ak je táto 
látka predmetom posudzovania na základe 
medzinárodného práva, resp. ak je účinnou 
látkou v určitom lieku alebo veterinárnom 
lieku.

(7) Posudzovanie rizika, ktoré 
predstavuje určitá nová psychoaktívna 
látka, by sa nemalo uskutočniť, ak je táto 
látka predmetom posudzovania na základe 
medzinárodného práva, pokiaľ nie sú na 
úrovni Únie k dispozícii dostatočné údaje, 
ktoré naznačujú, že je potrebné 
vypracovať správu o posudzovaní rizika.. 
Posudzovanie rizika, ktoré predstavuje 
určitá nová psychoaktívna látka, by sa 
nemalo uskutočniť, ak je účinnou látkou v 
určitom lieku alebo veterinárnom lieku.

Odôvodnenie

Aj keď je látka predmetom posudzovania podľa medzinárodného práva, môžu sa vyskytnúť 
prípady, keď v EÚ existujú špecifické podmienky a látka, ktorá nie je na medzinárodnej 
úrovni považovaná za nebezpečnú, by mohla v EÚ predstavovať vážnu hrozbu. Ak sa preto 
vyskytnú údaje, ktoré toto naznačujú, malo by byť možné vypracovať správu o posudzovaní 
rizika. Rovnaká logika bola uplatnená v pozícii Parlamentu k nariadeniu o nových 
psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 5 ods. 2 sa vypúšťa druhý a 
tretí pododsek.

(2) V článku 5 ods. 2 sa vypúšťa druhý 
pododsek.

Odôvodnenie

Tretí pododsek článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1920/2006 sa týka nového trendu vo 
využívaní existujúcich psychoaktívnych látok, a preto by sa mal zachovať.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho 
národné kontaktné miesta siete Reitox a 
národná jednotka Europolu včas a bez 
zbytočného odkladu poskytovali centru a 
Europolu dostupné informácie o nových 
psychoaktívnych látkach. Informácie sa 
majú týkať zisťovania a identifikácie, 
užívania a spôsobov užívania látok, 
možných a identifikovaných rizík, výroby, 
extrakcie, distribúcie látok, obchodovania s 
látkami, , ako aj obchodného, 
medicínskeho a vedeckého využívania 
týchto látok.

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho 
národné kontaktné miesta siete Reitox a 
národná jednotka Europolu včas a bez 
zbytočného odkladu poskytovali centru a 
Europolu dostupné informácie o nových 
psychoaktívnych látkach. Informácie sa 
majú týkať zisťovania a identifikácie, 
užívania a spôsobov užívania látok, 
možných a identifikovaných rizík, výroby, 
extrakcie, distribúcie látok, distribučných 
kanálov, obchodovania s látkami a ich 
pašovania, ako aj obchodného, 
medicínskeho a vedeckého využívania 
týchto látok.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Centrum v spolupráci s Europolom 
zhromažďuje, analyzuje, posudzuje a včas 
oznamuje tieto informácie členským 
štátom s cieľom zabezpečiť, aby členské 

Centrum v spolupráci s Europolom 
zhromažďuje, analyzuje, posudzuje a včas 
oznamuje tieto informácie členským 
štátom a Komisii s cieľom zabezpečiť, aby 
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štáty mali všetky požadované informácie 
na účely včasného varovania, a zabezpečiť, 
aby centrum mohlo vypracovať úvodnú 
správu alebo kombinovanú úvodnú správu 
podľa ustanovení článku 5b.

členské štáty a Komisia mali všetky 
požadované informácie na účely včasného 
varovania, a zabezpečiť, aby centrum 
mohlo vypracovať úvodnú správu alebo 
kombinovanú úvodnú správu podľa 
ustanovení článku 5b.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď centrum, Komisia alebo Rada 
jednoduchou väčšinou členských štátov 
dospejú k záveru, že informácie o nových 
psychoaktívnych látkach zhromaždené 
podľa článku 5a v jednom alebo viacerých 
členských štátoch vzbudzujú obavy, že 
nová psychoaktívna látka môže 
predstavovať zdravotné alebo spoločenské 
riziká na úrovni Únie, centrum vypracuje 
úvodnú správu o novej psychoaktívnej 
látke.

1. Keď centrum, Komisia alebo Rada 
jednoduchou väčšinou členských štátov 
dospejú k záveru, že informácie o nových 
psychoaktívnych látkach zhromaždené 
podľa článku 5a v jednom alebo viacerých 
členských štátoch vzbudzujú obavy, že 
nová psychoaktívna látka môže 
predstavovať zdravotné, bezpečnostné 
alebo spoločenské riziká na úrovni Únie, 
centrum bez zbytočného odkladu 
vypracuje úvodnú správu o novej 
psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prvú zmienku o charaktere alebo 
rozsahu zdravotného alebo spoločenského 
rizika súvisiaceho s novou psychoaktívnou 
látkou;

a) prvú zmienku o charaktere alebo 
rozsahu zdravotného, spoločenského alebo 
bezpečnostného rizika súvisiaceho s novou 
psychoaktívnou látkou;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
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Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) informácie o zapojení zločineckých 
skupín do výroby a distribúcie novej 
psychoaktívnej látky;

d) informácie o zapojení zločineckých 
skupín do vývoja, výroby a distribúcie 
novej psychoaktívnej látky;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Centrum a Europol požiadajú 
Európsku agentúru pre lieky o poskytnutie 
informácií o tom, či je nová psychoaktívna 
látka v Únii, resp. v niektorom členskom 
štáte:

5. Centrum a Europol požiadajú 
Európsku agentúru pre lieky, aby bez 
zbytočného odkladu poskytla informácie o 
tom, či je nová psychoaktívna látka v Únii, 
resp. v niektorom členskom štáte:

Odôvodnenie

Keďže jedným z dôvodov pre túto správu je skrátenie a zefektívnenie postupov obmedzujúcich 
nebezpečné nové psychoaktívne látky, mali by byť informácie poskytované bez zbytočného 
odkladu. Podľa článku 5b ods. 8 budú podrobnosti spolupráce začlenené do pracovných 
dohôd medzi centrom a Európskou agentúrou pre lieky.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Centrum požiada Europol o 
poskytnutie informácií o zapojení 
zločineckých skupín do výroby a 
distribúcie novej psychoaktívnej látky a 
akéhokoľvek užívania novej 
psychoaktívnej látky.

6. Centrum požiada Europol o 
bezodkladné poskytnutie informácií o 
zapojení zločineckých skupín do výroby, 
distribúcie a distribučných kanálov novej 
psychoaktívnej látky, obchodovania s ňou 
a pašovania a akéhokoľvek užívania novej 
psychoaktívnej látky a ďalších 
relevantných informácií o novej 
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psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Centrum požiada Európsku chemickú 
agentúru a Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín o poskytnutie informácií a údajov, 
ktoré majú k dispozícii o novej 
psychoaktívnej látke.

7. Centrum požiada Európsku chemickú 
agentúru, Európske centrum pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín o 
bezodkladné poskytnutie informácií a 
údajov, ktoré majú k dispozícii o novej 
psychoaktívnej látke.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Centrum dodrží podmienky 
nakladania s informáciami, ktoré mu boli 
oznámené, vrátane podmienok v oblasti 
bezpečnosti informácií a údajov a ochrany 
dôverných obchodných informácií.

9. Centrum dodrží podmienky 
nakladania s informáciami, ktoré mu boli 
oznámené, vrátane podmienok v oblasti 
prístupu k dokumentom, bezpečnosti 
informácií a údajov a ochrany dôverných 
údajov vrátane citlivých údajov alebo 
dôverných obchodných informácií.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových 
psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
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Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5b – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Keď centrum zhromaždí informácie 
o niekoľkých nových psychoaktívnych 
látkach s podobnou chemickou 
štruktúrou, preloží do šiestich týždňov od 
začatia úvodnej správy Komisii a Rade 
samostatné úvodné správy alebo 
kombinované správy týkajúce sa 
niekoľkých nových psychoaktívnych látok, 
za predpokladu, že vlastnosti každej novej 
psychoaktívnej látky sú jednoznačne 
určené.

11. Keď centrum zhromaždí informácie 
o niekoľkých nových psychoaktívnych 
látkach, o ktorých sa domnieva, že majú 
podobnú chemickú štruktúru, predloží do 
šiestich týždňov od začatia úvodnej správy 
Komisii a Rade samostatné úvodné správy 
alebo kombinované správy týkajúce sa 
niekoľkých nových psychoaktívnych látok, 
za predpokladu, že vlastnosti každej novej 
psychoaktívnej látky sú jednoznačne 
určené.

Odôvodnenie

Tento odsek je dôležitým doplnením nariadenia, pretože umožní centru urobiť súčasne viac; 
niekedy však môže byť ťažké určiť stupeň podobnosti chemických štruktúr nových 
psychoaktívnych látok, takže by malo byť úlohou centra, aby určilo, či látky možno považovať 
za dostatočne podobné nato, aby boli predmetom kombinovanej správy.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5c – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže do dvoch týždňov od 
prijatia kombinovanej úvodnej správy 
podľa článku 5b ods. 11 požiadať centrum, 
aby vyhodnotilo možné riziká, ktoré 
predstavujú nové psychoaktívne látky s 
podobnou chemickou štruktúrou, a aby 
vypracovalo správu o kombinovanom 
posúdení rizika. Toto kombinované 
posúdenie rizika uskutoční Vedecký výbor 
centra.

2. Komisia môže do dvoch týždňov od 
prijatia kombinovanej úvodnej správy 
podľa článku 5b ods. 11 požiadať centrum, 
aby vyhodnotilo možné riziká, ktoré 
predstavujú nové psychoaktívne látky s 
podobnou chemickou štruktúrou, a aby 
vypracovalo správu o kombinovanom 
posúdení rizika. Toto kombinované 
posúdenie rizika uskutoční vedecký výbor.

Odôvodnenie

Tento PN je v súlade s článkom 5c ods. 2.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5c – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) analýzu zdravotných rizík súvisiacich 
s novou psychoaktívnou látkou, konkrétne 
pokiaľ ide o jej akútnu a chronickú 
toxicitu, riziko jej zneužitia, potenciál 
vytvorenia závislosti a jej fyzické, 
psychické a behaviorálne účinky;

c) analýzu zdravotných rizík súvisiacich 
s novou psychoaktívnou látkou, konkrétne 
pokiaľ ide o jej akútnu a chronickú 
toxicitu, riziko jej zneužitia, potenciál 
vytvorenia závislosti a jej fyzické, 
psychické a behaviorálne účinky vrátane 
kontraindikácií pri užívaní s inými 
látkami, ak sú dostupné; 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových 
psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5c – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) analýzu spoločenských rizík 
súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou; 
konkrétne jej vplyvom na fungovanie v 
spoločnosti, verejný poriadok a páchanie 
trestnej činnosti, zapájaním zločineckých 
skupín do výroby a distribúciou novej 
psychoaktívnej látky;

d) analýzu spoločenských rizík 
súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou; 
konkrétne jej vplyvom na fungovanie v 
spoločnosti, verejný poriadok a páchanie 
trestnej činnosti, zapájaním zločineckých 
skupín do vývoja, výroby, distribúcie a 
distribučných kanálov novej 
psychoaktívnej látky, obchodovania s ňou 
a jej pašovania;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5c – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vedecký výbor posúdi riziká, ktoré 
predstavuje nová psychoaktívna látka alebo 
skupina nových psychoaktívnych látok. 
Výbor sa môže, ak to jeho riaditeľ na radu 
predsedu Vedeckého výboru považuje za 
potrebné, rozšíriť o odborníkov 
zastupujúcich vedecké oblasti, ktoré sú 
dôležité na zabezpečenie vyváženého 
posúdenia rizika novej psychoaktívnej 
látky. Riaditeľ ich vyberá zo zoznamu 
odborníkov. Zoznam odborníkov schvaľuje 
každé tri roky správna rada.

Vedecký výbor posúdi riziká, ktoré 
predstavuje nová psychoaktívna látka alebo 
skupina nových psychoaktívnych látok. 
Výbor sa môže, ak to jeho riaditeľ na radu 
predsedu Vedeckého výboru považuje za 
potrebné, rozšíriť o odborníkov 
zastupujúcich vedecké oblasti, ktoré sú 
dôležité na zabezpečenie vyváženého 
posúdenia rizika novej psychoaktívnej 
látky, vrátane psychológa, ktorý sa 
špecializuje na závislosti. Riaditeľ ich 
vyberá zo zoznamu odborníkov. Zoznam 
odborníkov schvaľuje každé tri roky 
správna rada.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových 
psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Posúdenie rizika sa neuskutoční v 
prípade, že nová psychoaktívna látka je v 
pokročilom štádiu posudzovania v rámci 
systému OSN, menovite keď odborný 
výbor pre drogovú závislosť Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnil 
svoje hodnotiace preskúmanie spolu s 
písomným odporúčaním, okrem prípadov, 
keď sa objavia významné informácie, ktoré 
sú nové alebo osobitne relevantné pre 
Úniu a ktoré sa v rámci systému OSN 
nezobrali do úvahy.

1. Posúdenie rizika sa neuskutoční v 
prípade, že nová psychoaktívna látka je 
v pokročilom štádiu posudzovania v rámci 
systému OSN, menovite keď odborný 
výbor pre drogovú závislosť Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO) uverejnil 
svoje hodnotiace preskúmanie spolu s 
písomným odporúčaním, okrem prípadov, 
keď sú k dispozícii dostatočné údaje a 
informácie, ktoré naznačujú, že je 
potrebné vypracovať správu o 
posudzovaní rizika na úrovni Únie, 
pričom dôvody pre vypracovanie tejto 
správy sa uvedú v úvodnej správe.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ide v línii pozície Parlamentu k nariadeniu o nových 
psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1920/2006
Článok 5d – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Posúdenie rizika sa neuskutoční v 
prípade, že nová psychoaktívna látka bola 
predmetom posudzovania v rámci systému 
OSN, ale rozhodlo sa, že nebude zaradená 
medzi určené látky podľa Jednotného 
dohovoru OSN o omamných látkach z roku 
1961, zmeneného Protokolom z roku 
1972, resp. Dohovoru OSN z roku 1971 o 
psychotropných látkach, okrem prípadov, 
keď sa objavia významné informácie, ktoré 
sú nové alebo osobitne relevantné pre 
Úniu.

2. Posúdenie rizika sa neuskutoční v 
prípade, že nová psychoaktívna látka bola 
predmetom posudzovania v rámci systému 
OSN, ale rozhodlo sa, že nebude zaradená 
medzi určené látky podľa Jednotného 
dohovoru OSN o omamných látkach z roku 
1961 v znení protokolu k nemu z roku 
1972 alebo Dohovoru OSN 
o psychotropných látkach z roku 1971, 
okrem prípadov, keď sú k dispozícii 
dostatočné údaje a informácie, ktoré 
naznačujú, že je potrebné vypracovať 
správu o posudzovaní rizika na úrovni 
Únie, pričom dôvody pre vypracovanie 
tejto správy sa uvedú v úvodnej správe.

Odôvodnenie
Aj keď je látka predmetom posudzovania podľa medzinárodného práva, môžu sa vyskytnúť 
prípady, keď v EÚ existujú špecifické podmienky a látka, ktorá nie je na medzinárodnej 
úrovni považovaná za nebezpečnú, by mohla v EÚ predstavovať vážnu hrozbu. Ak sa preto 
vyskytnú údaje, ktoré toto naznačujú, malo by byť možné vypracovať správu o posudzovaní 
rizika. Rovnaká logika bola uplatnená v pozícii Parlamentu k nariadeniu o nových 
psychoaktívnych látkach, ktorá bola prijatá v roku 2014.


