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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τη
θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, με σκοπό να περιληφθούν νέες ψυχοδραστικές ουσίες στον ορισμό των
ναρκωτικών και να καταργηθεί η απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου
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1.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 17.9.2013.
και στο Συμβούλιο (έγγραφο COM(2013) 618 final – 2013/0304
COD):
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 21.1.2014.
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΕ C 177 της 11.6.2014, σ. 52).
Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 17.4.2014.
πρώτη ανάγνωση:
Ημερομηνία διαβίβασης της τροποποιημένης πρότασης

Άνευ αντικειμένου.

Ημερομηνία έκδοσης της θέσης του Συμβουλίου

25.9.2017.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η οδηγία εντάσσεται σε δέσμη δύο νομοθετικών προτάσεων για τις νέες ψυχοδραστικές
ουσίες που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 2013: πρόταση
κανονισμού για νέες ψυχοδραστικές ουσίες1 και πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της
απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη
θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των
εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών,
όσον αφορά τον ορισμό των ναρκωτικών2.
Στόχος της δέσμης ήταν η μείωση της διαθεσιμότητας νέων ψυχοτρόπων ουσιών που ενέχουν
κινδύνους μέσω ταχύτερης και αποτελεσματικότερης δράσης σε επίπεδο Ένωσης σε
σύγκριση με το σύστημα που εφαρμόζεται επί του παρόντος βάσει της απόφασης
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2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή
πληροφοριών, την αξιολόγηση κινδύνων και τον έλεγχο νέων ψυχοδραστικών ουσιών3.
3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτή τη νομοθετική δέσμη συνεχίζονται για
τέσσερα και πλέον έτη. Στο Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των προτάσεων, τα
κράτη μέλη εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή του άρθρου 114 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως νομικής βάσης του προτεινόμενου
κανονισμού. Για την επίτευξη του ίδιου στόχου για ταχύτερη, αποτελεσματικότερη δράση της
ΕΕ όσον αφορά τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων
(ΕΜΑ) συμφώνησε, ως εκ τούτου, στις 6 Απριλίου 20164 σε μια νέα προσέγγιση την οποία
πρότεινε η Προεδρία.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης, εγκαταλείφθηκε η ιδέα για πρόταση της Επιτροπής
του 2013 για κανονισμό σχετικά με νέες ψυχοδραστικές ουσίες με βάση το άρθρο 114 ΣΛΕΕ.
Οι διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής του 2013 για κανονισμό σχετικά με νέες
ψυχοδραστικές ουσίες περιλαμβάνονται, αφενός, στο κείμενο της οδηγίας για την
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, και, αφετέρου, στο
κείμενο της νέας πρότασης για την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), δηλ. του
κανονισμού 1920/2006, την οποία η Επιτροπή κλήθηκε να παρουσιάσει. Η Επιτροπή ενέκρινε
στις 29 Αυγούστου 2016 την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1920/2006
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και τη
διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες5 Η πρόταση κανονισμού
για νέες ψυχοδραστικές ουσίες του 2013 αποσύρθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος
εργασίας της Επιτροπής για το 2017.
Πολιτική συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών όσον αφορά τη δέσμη των εν λόγω μέτρων
επιτεύχθηκε στην τριμερή συνάντηση της 29ης Μαΐου 2017, και εγκρίθηκε από την ΕΜΑ
(COREPER) στις 31 Μαΐου 2017 και από την Επιτροπή LIBE στις 8 Ιουνίου 2017.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νέα προσέγγιση, το κείμενο της οδηγίας περιλαμβάνει
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής του 2013 για την
τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2004. Ειδικότερα, η οδηγία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τον ορισμό των νέων
ψυχοδραστικών ουσιών και σχετικά με την ταχεία λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά
με νέες ψυχοδραστικές ουσίες. Ουσίες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως νέες
ψυχοδραστικές ουσίες απαριθμούνται σε νέο παράρτημα της απόφασης — πλαισίου
2004/757/ΔΕΥ την οποία η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τροποποιεί με κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις προκειμένου να συμπεριλάβει στον ορισμό των «ναρκωτικών» νέες ψυχοδραστικές
ουσίες. Όλες οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα καλύπτονται από τις διατάξεις
ποινικού δικαίου που θεσπίζονται στην απόφαση-πλαίσιο, σύμφωνα με τη νομική της βάση,
ήτοι το άρθρο 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η δέσμη μέτρων εξακολουθεί, ωστόσο, να
εκπληρώνει τον αρχικό στόχο της Επιτροπής για τη μείωση της διαθεσιμότητας νέων
ψυχοδραστικών ουσιών που ενέχουν κινδύνους μέσω ταχύτερης και αποτελεσματικότερης
δράσης σε επίπεδο Ένωσης σε σύγκριση με το σύστημα που εφαρμόζεται επί του παρόντος.
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ΕΕ L 127 της 10.5.2005, σ. 32. Οι διάφορες επιλογές πολιτικής έχουν αναλυθεί στην εκτίμηση
επιπτώσεων που συνοδεύει και τις δύο προτάσεις, SWD(2013) 319 final.
Συνοπτικά πρακτικά, έγγραφο 7908/1/16 REV 1 του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2016.
COM(2016) 547 final.
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4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τη θέση του Συμβουλίου, καθόσον αυτή εξακολουθεί να
εκπληρώνει τον αρχικό στόχο της Επιτροπής.
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