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1.

CONTEXT

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu
[documentul COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)]:

17.9.2013.

Data avizului Comitetului Economic și Social European (JO C 177, 21.1.2014.
11.6.2014, p. 52):
Data poziției Parlamentului European în primă lectură:

17.4.2014.

Data transmiterii propunerii modificate

Nu se aplică.

Data adoptării poziției Consiliului

25.9.2017.

2.

OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI

Directiva face parte dintr-un pachet de două propuneri legislative privind substanțele
psihoactive noi, care au fost prezentate de Comisie la 17 septembrie 2013: o Propunere de
regulament privind noile substanțe psihoactive1 și o Directivă de modificare a Deciziei-cadru
2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind
elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit
de droguri, în ceea ce privește definirea termenului „drog”2.
Obiectivul pachetului a fost de a reduce disponibilitatea substanțelor psihoactive noi care
prezintă riscuri, printr-o acțiune mai rapidă și mai eficace la nivelul Uniunii în comparație cu
actualul sistem, care este bazat pe Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai 2005
privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlul noilor substanțe psihoactive3.
3.

OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA CONSILIULUI

Negocierile privind acest pachet legislativ durează de peste patru ani. În cadrul Consiliului, în
cursul examinării propunerilor, statelor membre și-au exprimat îndoieli cu privire la alegerea
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însoțește ambele propuneri, SWD(2013) 319 final.
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articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ca temei juridic
pentru regulamentul propus. Prin urmare, pentru a atinge același obiectiv, al unei acțiuni mai
rapide și mai eficace la nivelul UE cu privire la substanțele psihoactive noi, Comitetul
Reprezentanților Permanenți (COREPER) a convenit la 6 aprilie 20164 asupra unei noi
abordări, ce fusese propusă de președinție.
În contextul acestei noi abordări, a fost abandonat conceptul din Propunerea Comisiei din
2013 de regulament privind noile substanțe psihoactive, care se baza pe articolul 114 din
TFUE. Dispozițiile Propunerii Comisiei din 2013 de regulament privind noile substanțe
psihoactive au fost incluse, pe de o parte, în textul Directivei de modificare a Deciziei-cadru
2004/757/JAI a Consiliului și, pe de altă parte, în textul unei noi propuneri de modificare a
Regulamentului de instituire a Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie
(OEDT), Regulamentul 1920/2006, pe care Comisia a fost invitată să o prezinte. Comisia a
adoptat propunerea de modificare a Regulamentului 1920/2006 în ceea ce privește schimbul
de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile
substanțe psihoactive la 29 August 20165. Propunerea din 2013 de regulament privind noile
substanțe psihoactive a fost retrasă cu ocazia adoptării programului de lucru al Comisiei
pentru 2017.
În cadrul trilogului din 29 mai 2017, colegiuitorii au ajuns la un acord politic privind pachetul,
care a fost aprobat de COREPER la 31 mai 2017 și de Comisia LIBE la 8 iunie 2017.
În conformitate cu noua abordare prezentată mai sus, textul directivei include modificări
semnificative ale Propunerii Comisiei din 2013 de directivă de modificare a Deciziei-cadru
2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004. Mai exact, directiva conține acum și
dispoziții privind definiția substanțelor psihoactive noi și privind un proces decizional rapid al
UE referitor la noile substanțe psihoactive. Substanțele care se califică drept noi substanțe
psihoactive sunt enumerate într-o nouă anexă la Decizia-cadru 2004/757/JAI, pe care Comisia
este împuternicită să o modifice prin acte delegate pentru a include în definiția termenului
„drog” substanțele psihoactive noi. Toate substanțele enumerate în anexă sunt reglementate de
dispozițiile de drept penal prevăzute în decizia-cadru, în conformitate cu temeiul juridic al
acesteia, articolul 83 alineatul (1) din TFUE. Pachetul îndeplinește însă în continuare
obiectivul inițial al Comisiei de a reduce disponibilitatea substanțelor psihoactive noi care
prezintă riscuri printr-o acțiune care este mai rapidă și mai eficace la nivelul Uniunii
comparativ cu sistemul aplicabil în prezent.
4.

CONCLUZII

Comisia sprijină pe deplin poziția Consiliului, dat fiind că aceasta îndeplinește în continuare
obiectivul inițial al Comisiei.
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Proces-verbal sumar, documentul Consiliului 7908/1/16 REV 1 din 27 mai 2016.
COM(2016) 547 final.
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