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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-022 
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Betänkande
Michał Boni A8-0359/2016
Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya 
psykoaktiva ämnen

Förslag till förordning (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Nya psykoaktiva ämnen kan medföra 
allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa, vilket gör det 
nödvändigt att förbättra övervakning av, 
tidig varning för och bekämpning av 
sådana hot.

(1) Nya psykoaktiva ämnen som kan ha 
många kommersiella, industriella och 
vetenskapliga användningsområden kan 
medföra allvarliga gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa, särskilt med tanke 
på deras variation och hur snabbt de har 
dykt upp. Den snabba tillväxten på 
marknaden för dessa nya produkter 
innebär en fortsatt utmaning, vilket gör 
det nödvändigt att förbättra övervakning 
och system för tidig varning samt att 
bedöma de hälsorisker och 
säkerhetsmässiga och sociala risker som 
är förknippade med dem i syfte att 
utveckla åtgärder, t.ex. 
riskreduceringsåtgärder, för att bekämpa 
sådana hot.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Denna förordning bör beakta att 
sårbara grupper, särskilt unga 
människor, är särskilt utsatta för de 
folkhälsorisker samt säkerhetsmässiga 
och sociala risker som följer av nya 
psykoaktiva ämnen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Nya psykoaktiva ämnen som utgör 
hälsorisker samt sociala risker i hela EU 
bör hanteras på unionsnivå. Denna 
förordning bör därför läsas tillsammans 
med rådets rambeslut 2004/757/RIF5 [i 
dess lydelse enligt direktiv (EU).../...], 
eftersom de båda rättsakterna är avsedda 
att ersätta den mekanism som inrättades 
genom rådets beslut 2005/387/RIF.

(3) Nya psykoaktiva ämnen som utgör 
hälsorisker samt säkerhetsmässiga och 
sociala risker i hela EU bör hanteras på 
unionsnivå. Denna förordning bör därför 
läsas tillsammans med rådets rambeslut 
2004/757/RIF5 [i dess lydelse enligt 
direktiv (EU).../...], eftersom de båda 
rättsakterna är avsedda att ersätta den 
mekanism som inrättades genom rådets 
beslut 2005/387/RIF.

__________________ __________________
5 Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 
25 oktober 2004 om minimibestämmelser 
för brottsrekvisit och påföljder för olaglig 
narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, 
s. 8).

5 Rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 
25 oktober 2004 om minimibestämmelser 
för brottsrekvisit och påföljder för olaglig 
narkotikahandel (EUT L 335, 11.11.2004, 
s. 8).

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Alla unionsåtgärder avseende nya 
psykoaktiva ämnen bör baseras på 

(5) Alla unionsåtgärder avseende nya 
psykoaktiva ämnen bör baseras på 
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vetenskapliga bevis. vetenskapliga bevis eller tillräckliga 
uppgifter om de risker som de nya 
psykoaktiva ämnena utgör. Med tanke på 
att nya psykoaktiva ämnen i vissa fall kan 
vara så okända att det åtminstone 
inledningsvis bara föreligger mycket 
begränsade vetenskapliga forskningsbevis 
för folkhälsorisker, är det nödvändigt att 
snabbt genomföra riskbedömningar på 
unionsnivå.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det bör inte göras någon 
riskbedömning av ett nytt psykoaktivt 
ämne om det omfattas av en utredning 
enligt internationell rätt eller om det är ett 
verksamt ämne i ett läkemedel eller i en 
veterinärmedicinsk produkt.

(7) Det bör inte göras någon 
riskbedömning av ett nytt psykoaktivt 
ämne om det omfattas av en utredning 
enligt internationell rätt, om det inte finns 
tillräcklig information på unionsnivå som 
visar på behovet av en 
riskbedömningsrapport. Det bör inte 
göras någon riskbedömning om ett nytt 
psykoaktivt ämne om det är ett verksamt 
ämne i ett läkemedel eller i en 
veterinärmedicinsk produkt.

Motivering

Även om ämnet är under utredning enligt internationell rätt kan det finnas fall då det 
föreligger särskilda betingelser i EU och det ämne som antas vara ofarligt på internationell 
nivå skulle kunna utgöra allvarliga hot i EU, och av detta skäl, och om det finns information 
som visar på detta, bör det finnas möjlighet att utarbeta en riskbedömningsrapport. Samma 
logik tillämpades i Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva 
ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I artikel 5.2 ska andra och tredje 
styckena utgå.

(2) I artikel 5.2 ska andra stycket utgå.

Motivering

Det tredje stycket i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1920/2006 handlar om nya trender i 
användningen av befintliga psykoaktiva ämnen och bör därför behållas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska se till att Reitox 
nationella kontaktpunkter i medlemsstaten 
och Europols nationella enhet i god tid och 
utan onödigt dröjsmål förser centrumet och 
Europol med tillgänglig information om 
nya psykoaktiva ämnen. Informationen ska 
röra detektering och identifiering, 
användning och användningsmönster, 
potentiella och identifierade risker, 
tillverkning, utvinning, distribution, olaglig 
handel och kommersiell samt medicinsk 
och vetenskaplig användning av dessa 
ämnen.

Varje medlemsstat ska se till att Reitox 
nationella kontaktpunkter i medlemsstaten 
och Europols nationella enhet i god tid och 
utan onödigt dröjsmål förser centrumet och 
Europol med tillgänglig information om 
nya psykoaktiva ämnen. Informationen ska 
röra detektering och identifiering, 
användning och användningsmönster, 
potentiella och identifierade risker, 
tillverkning, utvinning, distribution och 
distributionskanaler, olaglig handel och 
smuggling, kommersiell samt medicinsk 
och vetenskaplig användning av dessa 
ämnen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med Europol ska centrumet 
samla in, analysera, bedöma och i god tid 
överföra denna information till 
medlemsstaterna för att förse dem med den 

I samarbete med Europol ska centrumet 
samla in, analysera, bedöma och i god tid 
överföra denna information till 
medlemsstaterna och kommissionen för att 
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information som krävs för tidig varning 
och för att centrumet ska kunna utarbeta 
den första rapporten eller den kombinerade 
första rapporten i enlighet med artikel 5b.

förse dem med den information som krävs 
för tidig varning och för att centrumet ska 
kunna utarbeta den första rapporten eller 
den kombinerade första rapporten i 
enlighet med artikel 5b.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om centrumet, kommissionen eller 
rådet med en enkel majoritet av 
medlemsstaterna anser att den utbytta 
informationen om ett nytt psykoaktivt 
ämne som samlats in enligt artikel 5a i en 
eller flera medlemsstater ger upphov till 
farhågor om att det nya psykoaktiva ämnet 
kan medföra hälsomässiga och sociala 
risker på unionsnivå, ska centrumet 
utarbeta en första rapport om det nya 
psykoaktiva ämnet.

1. Om centrumet, kommissionen eller 
rådet med en enkel majoritet av 
medlemsstaterna anser att den utbytta 
informationen om ett nytt psykoaktivt 
ämne som samlats in enligt artikel 5a i en 
eller flera medlemsstater ger upphov till 
farhågor om att det nya psykoaktiva ämnet 
kan medföra hälsomässiga, 
säkerhetsmässiga eller sociala risker på 
unionsnivå, ska centrumet utan oskäligt 
dröjsmål utarbeta en första rapport om det 
nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En första uppgift om omfattningen av 
de hälsorisker och sociala risker som är 
förknippade med det nya psykoaktiva 
ämnet.

(a) En första uppgift om omfattningen av 
de hälsorisker och sociala eller 
säkerhetsmässiga risker som är 
förknippade med det nya psykoaktiva 
ämnet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
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Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Information om kriminella gruppers 
deltagande i tillverkning och distribution 
av det nya psykoaktiva ämnet.

(d) Information om kriminella gruppers 
deltagande i utveckling, tillverkning och 
distribution av det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Centrumet ska begära att Europeiska 
läkemedelsmyndigheten tillhandahåller 
information om huruvida det nya 
psykoaktiva ämnet, inom unionen eller i 
någon medlemsstat, är

5. Centrumet ska begära att Europeiska 
läkemedelsmyndigheten utan oskäligt 
dröjsmål tillhandahåller information om 
huruvida det nya psykoaktiva ämnet, inom 
unionen eller i någon medlemsstat, är

Motivering

Ett av skälen till detta betänkande är att korta ned och effektivisera de förfaranden som 
begränsar nya farliga psykoaktiva ämnen, och därför bör informationen tillhandahållas utan 
oskäligt dröjsmål. Enligt artikel 5b punkt 8 ska närmare uppgifter om samarbetet ingå i 
samarbetsavtalen mellan centrumet och Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Centrumet ska begära att Europol 
tillhandahåller information om kriminella 
gruppers deltagande i tillverkning och 
distribution av det nya psykoaktiva ämnet 
och all slags användning av det nya 
psykoaktiva ämnet.

6. Centrumet ska begära att Europol 
utan oskäligt dröjsmål tillhandahåller 
information om kriminella gruppers 
deltagande i tillverkningen och 
distributionen av och 
distributionskanalerna för samt den 
olagliga handeln med och smugglingen av 
det nya psykoaktiva ämnet och all slags 
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användning av det nya psykoaktiva ämnet 
samt annan relevant information om det 
nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Centrumet ska begära att Europeiska 
kemikaliemyndigheten och Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet 
tillhandahåller den information och de data 
som de förfogar över om det nya 
psykoaktiva ämnet.

7. Centrumet ska begära att Europeiska 
kemikaliemyndigheten, Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar och Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet utan 
oskäligt dröjsmål tillhandahåller den 
information och de data som de förfogar 
över om det nya psykoaktiva ämnet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Centrumet ska respektera villkoren 
för användning av den information som 
lämnas till centrumet, däribland villkoren 
för informations- och uppgiftsskydd och 
skydd av konfidentiell affärsinformation.

9. Centrumet ska respektera villkoren 
för användning av den information som 
lämnas till centrumet, däribland villkoren 
för tillgång till handlingar, informations- 
och uppgiftsskydd och skydd av 
konfidentiella uppgifter, t.ex. känsliga 
uppgifter eller konfidentiell 
affärsinformation.

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya 
psykoaktiva ämnen som antogs 2014.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5b – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. När centrumet samlar in information 
om flera nya psykoaktiva ämnen med 
likartad kemisk struktur ska det till 
kommissionen och rådet lämna enskilda 
första rapporter eller kombinerade 
rapporter om flera nya psykoaktiva ämnen, 
under förutsättning att varje nytt 
psykoaktivt ämne är tydligt identifierat, 
inom sex veckor från framläggandet av den 
första rapporten.

11. När centrumet samlar in information 
om flera nya psykoaktiva ämnen som det 
anser har en likartad kemisk struktur ska 
det till kommissionen och rådet lämna 
enskilda första rapporter eller kombinerade 
rapporter om flera nya psykoaktiva ämnen, 
under förutsättning att varje nytt 
psykoaktivt ämne är tydligt identifierat, 
inom sex veckor från framläggandet av den 
första rapporten.

Motivering

Detta stycke är ett positivt tillägg till förordningen, eftersom det möjliggör för centrumet att 
göra fler saker samtidigt, men graden av likhet mellan nya psykoaktiva ämnens kemiska 
strukturer kan ibland vara svår att fastställa, så det bör vara upp till centrumet att avgöra om 
ämnena kan anses vara likartade nog för att behandlas i en kombinerad rapport.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5c – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom två veckor från det att den 
kombinerade första rapport som avses i 
artikel 5b.11 har mottagits kan 
kommissionen begära att centrumet gör en 
bedömning av de potentiella riskerna hos 
flera nya psykoaktiva ämnen med likartad 
kemisk struktur och utarbetar en 
kombinerad riskbedömningsrapport. Den 
kombinerade riskbedömningen ska utföras 
av centrumets vetenskapliga kommitté.

2. Inom två veckor från det att den 
kombinerade första rapport som avses i 
artikel 5b.11 har mottagits kan 
kommissionen begära att centrumet gör en 
bedömning av de potentiella riskerna hos 
flera nya psykoaktiva ämnen med likartad 
kemisk struktur och utarbetar en 
kombinerad riskbedömningsrapport. Den 
kombinerade riskbedömningen ska utföras 
av den vetenskapliga kommittén.
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Motivering

Detta ändringsförslag följer samma logik som artikel 5c punkt 2.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5c – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En analys av de hälsorisker som är 
förknippade med det nya psykoaktiva 
ämnet, särskilt med avseende på ämnets 
akuta och kroniska toxicitet, riskerna för 
missbruk, den beroendeframkallande 
potentialen och ämnets fysiska, psykiska 
och beteendemässiga effekter.

(c) En analys av de hälsorisker som är 
förknippade med det nya psykoaktiva 
ämnet, särskilt med avseende på ämnets 
akuta och kroniska toxicitet, riskerna för 
missbruk, den beroendeframkallande 
potentialen och ämnets fysiska, psykiska 
och beteendemässiga effekter, inklusive 
kontraindikationer vid användning 
tillsammans med andra ämnen, om det 
behövs. 

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya 
psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5c – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En analys av de sociala risker som är 
förknippade med det nya psykoaktiva 
ämnet, särskilt hur ämnet påverkar 
samhället, allmän ordning och brottslig 
verksamhet, kriminella gruppers 
deltagande i tillverkning och distribution 
av det nya psykoaktiva ämnet.

(d) En analys av de sociala risker som är 
förknippade med det nya psykoaktiva 
ämnet, särskilt hur ämnet påverkar 
samhället, allmän ordning och brottslig 
verksamhet, kriminella gruppers 
deltagande i utvecklingen, tillverkningen 
och distributionen av och 
distributionskanalerna för samt den 
olagliga handeln med och smugglingen av 
det nya psykoaktiva ämnet.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5c – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den vetenskapliga kommittén ska bedöma 
riskerna med ett nytt psykoaktivt ämne 
eller grupp av nya psykoaktiva ämnen. 
Kommittén får förstärkas enligt direktörens 
gottfinnande, på rekommendation av 
ordföranden för den vetenskapliga 
kommittén, med experter som företräder de 
vetenskapliga områden som är relevanta 
för att göra en balanserad bedömning av 
det nya psykoaktiva ämnets risker. 
Direktören ska utse dem med utgångspunkt 
i en förteckning över experter. Styrelsen 
ska godkänna förteckningen över experter 
vart tredje år.

Den vetenskapliga kommittén ska bedöma 
riskerna med ett nytt psykoaktivt ämne 
eller grupp av nya psykoaktiva ämnen. 
Kommittén får förstärkas enligt direktörens 
gottfinnande, på rekommendation av 
ordföranden för den vetenskapliga 
kommittén, med experter som företräder de 
vetenskapliga områden som är relevanta 
för att göra en balanserad bedömning av 
det nya psykoaktiva ämnets risker, 
däribland en psykolog specialiserad på 
missbruk. Direktören ska utse dem med 
utgångspunkt i en förteckning över 
experter. Styrelsen ska godkänna 
förteckningen över experter vart tredje år.

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya 
psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Riskbedömning ska inte utföras om 
bedömningen av det nya psykoaktiva 
ämnet har kommit långt inom FN-
systemet, dvs. så snart WHO:s 
expertkommitté mot narkotikamissbruk har 
offentliggjort sin kritiska granskning 
tillsammans med en skriftlig 
rekommendation, utom när det föreligger 

1. Riskbedömning ska inte utföras om 
bedömningen av det nya psykoaktiva 
ämnet har kommit långt inom FN-
systemet, dvs. så snart WHO:s 
expertkommitté mot narkotikamissbruk har 
offentliggjort sin kritiska granskning 
tillsammans med en skriftlig 
rekommendation, utom när det finns 
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information av väsentlig betydelse som är 
ny eller särskilt relevant för unionen och 
som inte har beaktats av FN-systemet.

tillräckligt med data och tillgänglig 
information som visar på behovet av en 
riskbedömningsrapport på unionsnivå, 
och skälen till detta ska anges i den första 
rapporten.

Motivering

Detta ändringsförslag följer Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya 
psykoaktiva ämnen som antogs 2014.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1920/2006
Artikel 5d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Riskbedömning ska inte utföras om 
det nya psykoaktiva ämnet har bedömts 
inom FN-systemet, men det har beslutats 
att ämnet inte ska upptas i förteckningen 
till 1961 års allmänna FN-konvention om 
narkotiska preparat, ändrad genom 1972 
års protokoll, eller 1971 års konvention om 
psykotropa ämnen, utom när det föreligger 
information av väsentlig betydelse som är 
ny eller särskilt relevant för unionen.

2. Riskbedömning ska inte utföras om 
det nya psykoaktiva ämnet har bedömts 
inom FN-systemet, men det har beslutats 
att ämnet inte ska upptas i förteckningen 
till 1961 års allmänna FN-konvention om 
narkotiska preparat, ändrad genom 1972 
års protokoll, eller 1971 års konvention om 
psykotropa ämnen, utom när det finns 
tillräckligt med data och tillgänglig 
information som visar på behovet av en 
riskbedömningsrapport på unionsnivå, 
och skälen till detta ska anges i den första 
rapporten.

Motivering

Även om ämnet är under utredning enligt internationell rätt kan det finnas fall då det 
föreligger särskilda betingelser i EU och det ämne som antas vara ofarligt på internationell 
nivå skulle kunna utgöra allvarliga hot i EU, och av detta skäl, och om det finns information 
som visar på detta, bör det finnas möjlighet att utarbeta en riskbedömningsrapport. Samma 
logik tillämpades i Europaparlamentets ståndpunkt om förordningen om nya psykoaktiva 
ämnen som antogs 2014.


