
PR\924931CS.doc PE504.126v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro mezinárodní obchod

2012/0250(COD)

1.2.2013

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu 
s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Franck Proust



PE504.126v01-00 2/19 PR\924931CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi 
Společenstvím a třetími zeměmi
(COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0521),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0316/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Obchod s léčivými přípravky není 
kontrolován, neboť léčivé přípravky jsou 
dosud vyloučeny z definice uvedených 
látek.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Léčivé přípravky obsahující efedrin 
nebo pseudoefedrin by proto měly být 
kontrolovány tak, aby s nimi nebyl narušen 
zákonný obchod.

(6) Léčivé přípravky by proto měly být 
kontrolovány tak, aby s nimi nebyl narušen 
zákonný obchod. Léčivé přípravky by tudíž 
měly být zahrnuty do definice uvedených 
látek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Za tímto účelem by vývozu léčivých 
přípravků obsahujících efedrin nebo 
pseudoefedrin mělo předcházet předběžné 
oznámení o vývozu zaslané příslušnými 
orgány v Unii příslušným orgánům země 
určení.

(7) Je proto třeba vytvořit novou kategorii 
uvedených látek, která by umožnila 
zohledňovat charakteristické vlastnosti 
jednotlivých léčivých přípravků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo dosaženo cílů nařízení (ES) 
č. 111/2005, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc k přijímání aktů v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie s cílem 
vypracovat předpisy, kterými se stanoví 
případy, kdy se nevyžaduje licence, a 

(14) Aby bylo dosaženo cílů nařízení (ES) 
č. 111/2005, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc k přijímání aktů v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie s cílem 
vypracovat předpisy, kterými se stanoví 
případy, kdy se nevyžaduje licence, a 
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kterými se stanoví další podmínky pro 
udělování licencí, stanovit podmínky 
osvobození některých kategorií 
hospodářských subjektů a hospodářských 
subjektů zabývajících se vývozem malých 
množství uvedených látek zařazených do 
kategorie 3 od kontroly, stanovit kritéria 
pro určení toho, jak prokázat dovolené 
účely obchodu, určit informace, které 
požadují příslušné orgány ke sledování 
vývozu, dovozu nebo 
zprostředkovatelských činností 
hospodářských subjektů, stanovit země 
určení vývozu uvedených látek zařazených 
v příloze do kategorie 2 a 3, jemuž by mělo 
předcházet předběžné oznámení o vývozu, 
určit zjednodušené postupy předběžného 
oznamování vývozu a stanovit jejich 
společná kritéria, stanovit země určení 
vývozu uvedených látek zařazených v 
příloze do kategorie 3, který by měl 
podléhat vývoznímu povolení, určit 
postupy pro vydávání zjednodušených 
vývozních povolení a stanovit jejich 
společná kritéria a zavést do přílohy tohoto 
nařízení a do jiných změn další látky, které 
v oblasti zneužívání prekursorů drog 
umožní reagovat na nové trendy. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni.

kterými se stanoví další podmínky pro 
udělování licencí, stanovit podmínky 
osvobození některých kategorií 
hospodářských subjektů a hospodářských 
subjektů zabývajících se vývozem malých 
množství uvedených látek zařazených do 
kategorie 3 od kontroly, stanovit kritéria 
pro určení toho, jak prokázat dovolené 
účely obchodu, určit informace, které 
požadují příslušné orgány ke sledování 
vývozu, dovozu nebo 
zprostředkovatelských činností 
hospodářských subjektů, stanovit země 
určení vývozu uvedených látek zařazených 
v příloze do kategorie 2 a 3, jemuž by mělo 
předcházet předběžné oznámení o vývozu, 
určit zjednodušené postupy předběžného 
oznamování vývozu a stanovit jejich 
společná kritéria, stanovit země určení 
vývozu uvedených látek zařazených v 
příloze do kategorie 3, který by měl 
podléhat vývoznímu povolení, určit 
postupy pro vydávání zjednodušených 
vývozních povolení a stanovit jejich 
společná kritéria a zavést do přílohy tohoto 
nařízení další látky, které v oblasti 
zneužívání prekursorů drog umožní 
reagovat na nové trendy. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Akty v přenesené pravomoci, které 
stanoví případy, kdy se nevyžaduje 
licence, a další podmínky pro udělování 
licencí, stejně jako prováděcí akty, jež 
vytvářejí vzor licencí, by měly zaručit 
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systematickou a jednotnou kontrolu a 
sledování hospodářských subjektů.

Or. fr

Odůvodnění

Znění odpovídá navrhovanému ustanovení čl. 6 odst. 4. Jelikož obsahuje výčet cílů, které mají 
být dosaženy, je vhodnější v podobě bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jelikož je toto nařízení založeno na 
společné obchodní politice, měl by být k 
přijímání prováděcích aktů použit 
přezkumný postup.

(17) Jelikož je toto nařízení založeno na 
společné obchodní politice, měl by být k 
přijímání prováděcích aktů použit poradní
postup.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží změny zavedené pozměňovacími návrhy 9, 15 a 16.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 111/2005
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) Název se mění takto:
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 
22. prosince 2004, kterým se stanoví 
pravidla pro sledování obchodu 
s prekursory drog mezi Unií a třetími 
zeměmi
(Tato změna se týká celého 
projednávaného legislativního textu; její 
přijetí si vyžaduje technické úpravy v celém 
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textu.)

Or. fr

Odůvodnění

V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by mělo být slovo „Společenství“ nahrazeno 
slovem „Unie“ v celém znění nařízení (ES) č. 111/2005 a znění pozměňovacího návrhu bude 
technicky upraveno tak, aby se týkalo všech dotčených ustanovení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „uvedenou látkou“ se rozumí jakákoliv 
látka používaná k nedovolené výrobě 
omamných nebo psychotropních látek a 
uvedená v příloze, včetně směsí a 
přírodních produktů, které tyto látky 
obsahují. Z definice jsou vyloučeny 
přírodní produkty a směsi, ve kterých jsou 
uvedené látky obsaženy tak, že tyto 
uvedené látky nelze snadno použít ani 
extrahovat snadno dostupnými a finančně 
nenáročnými prostředky, a léčivé 
přípravky ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES;

a) „uvedenou látkou“ se rozumí jakákoliv 
látka, která může být použita k nedovolené 
výrobě omamných nebo psychotropních 
látek a která je uvedena v příloze, včetně 
směsí a přírodních produktů, které tyto 
látky obsahují, a léčivých přípravků ve 
smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES. Z 
definice jsou vyloučeny přírodní produkty,
směsi a léčivé přípravky, ve kterých jsou 
uvedené látky obsaženy tak, že tyto 
uvedené látky nelze snadno použít ani 
extrahovat snadno dostupnými a finančně 
nenáročnými prostředky;

Or. fr

Odůvodnění

Zahrnutí léčivých přípravků do působnosti nařízení umožní systematičtější a flexibilnější 
řešení za účelem sledování obchodu s prekursory drog obsaženými v léčivých přípravcích.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 b
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vypracuje vzor licencí 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
30 odst. 2.

3. Komise vypracuje vzor licencí 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 30 
odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 b
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 6. – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odst. 1 třetím pododstavci a prováděcí akty 
uvedené v odstavci 3 zajistí systematickou 
a jednotnou kontrolu a sledování 
hospodářských subjektů.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení se vzhledem k jeho deklaratorní povaze přesouvá mezi body odůvodnění. Viz 
navrhovaný bod odůvodnění 16a.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškerému vývozu uvedených látek 
zařazených v příloze do kategorie 1, 
vývozu uvedených látek zařazených v 
příloze do kategorií 2 a 3 do určitých zemí 
určení a veškerému vývozu léčivých 
přípravků obsahujících efedrin a 
pseudoefedrin předchází předběžné 
oznámení o vývozu zaslané příslušnými 
orgány Unie příslušným orgánům země 
určení podle čl. 12 odst. 10 úmluvy OSN. 
Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
30b za účelem stanovení seznamu zemí 
určení, aby riziko zneužití uvedených látek 
a léčivých přípravků obsahujících efedrin 
nebo pseudoefedrin bylo sníženo na 
minimum zajištěním soustavného a 
jednotného sledování vývozu těchto látek a 
přípravků do těchto zemí.

1. Veškerému vývozu uvedených látek 
zařazených v příloze do kategorií 1 a 4, 
vývozu uvedených látek zařazených v 
příloze do kategorií 2 a 3 do určitých zemí 
určení předchází předběžné oznámení o 
vývozu zaslané příslušnými orgány Unie 
příslušným orgánům země určení podle čl. 
12 odst. 10 úmluvy OSN. Komise je 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 30b za 
účelem stanovení seznamů zemí určení, 
aby riziko zneužití uvedených látek bylo 
sníženo na minimum zajištěním 
soustavného a jednotného sledování 
vývozu těchto látek a přípravků do těchto 
zemí.

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku rozsahu změny tohoto nařízení, které se nyní vztahuje na léčivé přípravky vedené 
jako kategorie 4 uvedených látek, tento pozměňovací návrh ruší zmínku specifických léčivých 
přípravků.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 b
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 11. – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány mohou použít 3. Příslušné orgány mohou použít 
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zjednodušené postupy předběžného 
oznamování vývozu, jsou-li přesvědčeny, 
že nehrozí riziko zneužití uvedených látek 
a léčivých přípravků obsahujících efedrin 
nebo pseudoefedrin. Komise je zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 30b za účelem určení 
těchto postupů a stanovení společných 
kritérií, jež mají příslušné orgány 
uplatňovat.“

zjednodušené postupy předběžného 
oznamování vývozu, jsou-li přesvědčeny, 
že nehrozí riziko zneužití uvedených látek. 
Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
30b za účelem určení těchto postupů a 
stanovení společných kritérií, jež mají 
příslušné orgány uplatňovat.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývoz uvedených látek zařazených v 
příloze do kategorie 3 však podléhá 
vývoznímu povolení pouze tehdy, je-li 
vyžadováno předběžné oznámení o vývozu 
nebo vyvážejí-li se tyto látky do určitých 
zemí určení. Komise je zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 30b za účelem 
stanovení seznamu těchto zemí určení, 
aby byla zajištěna náležitá úroveň 
kontroly.

Vývoz uvedených látek zařazených v 
příloze do kategorie 3 však podléhá 
vývoznímu povolení pouze tehdy, je-li 
vyžadováno předběžné oznámení o 
vývozu.

Or. fr

Odůvodnění

Navrhované vypuštění je odstraněním opakování z čl. 11 odst. 1. Také zmocnění k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci je již stanoveno v čl. 11 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 a
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 26. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: vypouští se
1. Aniž jsou dotčena ustanovení článků 11 
až 25 a odstavce 2 a 3 tohoto článku, 
zakáží příslušné orgány jednotlivých 
členských států vstup uvedených látek, 
jakož i léčivých přípravků obsahujících 
efedrin nebo pseudoefedrin na celní 
území Unie nebo jejich výstup z tohoto 
území, existuje-li důvodné podezření, že 
tyto látky a přípravky jsou určeny pro 
nedovolenou výrobu omamných nebo 
psychotropních látek.

Or. fr

Odůvodnění

V důsledku rozsahu změny tohoto nařízení, které se nyní vztahuje na léčivé přípravky vedené 
jako kategorie 4 uvedených látek, tento pozměňovací návrh ruší zmínku specifických léčivých 
přípravků.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 111/2005
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě prováděcích opatření uvedených v 
článku 26 je Komise v případě potřeby 
zmocněna stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů opatření k zajištění 
účinného sledování obchodu s prekursory 
drog mezi Unií a třetími zeměmi s cílem 
zabránit zneužívání těchto látek, zejména
pokud jde o úpravu a používání tiskopisů 

Kromě prováděcích opatření uvedených v 
článku 26 je Komise v případě potřeby 
zmocněna stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů opatření k zajištění 
účinného sledování obchodu s prekursory 
drog mezi Unií a třetími zeměmi s cílem 
zabránit zneužívání těchto látek, zejména 
pokud jde o úpravu a používání tiskopisů 
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pro vývozní a dovozní povolení. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 30 odst. 2.

pro vývozní a dovozní povolení. Tyto
prováděcí akty se přijmou v souladu s 
poradním postupem uvedeným v čl. 30 
odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 111/2005
Článek 30 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
30b za účelem přizpůsobení přílohy novým 
trendům v oblasti zneužívání prekursorů 
drog, zejména látek, které mohou být 
snadno přeměněny v uvedené látky, a 
zohlednění změny tabulek v příloze k 
úmluvě Organizace spojených národů.

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
30b pro zavedení dalších látek do přílohy 
tohoto nařízení za účelem přizpůsobení 
této přílohy novým trendům v oblasti 
zneužívání prekursorů drog, zejména látek, 
které mohou být snadno přeměněny v 
uvedené látky, a zohlednění změny tabulek 
v příloze k úmluvě Organizace spojených 
národů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 30 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 
odst. 3 třetím pododstavci, čl. 7 odst. 2, čl. 
8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 
12 odst. 1 a článcích 19, 28 a 30a se 
svěřuje na dobu neurčitou od [OPOCE 
vloží datum vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 6 odst. 1 třetího 
pododstavce, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 
9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 3 a článků 19 a 
30a se svěřuje na dobu pěti let od [OPOCE 
vloží datum vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost]. Nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období předloží Komise zprávu o 
přenesené pravomoci. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje o 
stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví proti 
tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem každého z těchto 
období.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o napravení nesrovnalostí, jako jsou například odkazy na články týkající 
prováděcích aktů v rámci přenesení pravomoci či odkazy na neexistující ustanovení, jakož i o 
změnu neurčité doby přenesení pravomocí na pětiletou dobu, již lze automaticky prodlužovat 
o další pětiletá období.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 30 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 
3 třetím pododstavci, čl. 7 odst. 2, čl. 8 
odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 3, čl. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 
1 třetím pododstavci, čl. 7 odst. 2, čl. 8 
odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 3 a 
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12 odst. 1 a článcích 19, 28 a 30a kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

článcích 19 a 30a kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže určených. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 111/2005
Čl. 30 b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 6 odst. 3 třetího pododstavce, čl. 7 odst. 
2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 
3, čl. 12 odst. 1 a článků 19, 28 a 30a 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty uvědomí Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 6 odst. 1 třetího pododstavce, čl. 7 odst. 
2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a 
3 a článků 19 a 30a vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
uvědomí Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 16 a (nový)
Nařízení (ES) č. 111/2005
Příloha – kategorie 4 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) V příloze se vkládá následující 
kategorie:

Kategorie 4
Léčivé přípravky obsahující efedrin a 
pseudoefedrin

Or. fr
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu Komise na revizi je v první řadě odstranění právní mezery z nařízení 
Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog 
mezi Společenstvím a třetími zeměmi. 

Prekursory drog jsou dovolené látky, které se používají při výrobě drog. Například kyseliny 
octové se používá při výrobě heroinu. Prekursory drog jsou předmětem kontroly více či méně 
významného vývozu, dovozu i tranzitu, a to v závislosti na riziku zneužití. Prekursory, jež 
podléhají kontrole a jsou uvedeny na seznamu stanoveném v příloze tohoto nařízení, se 
nazývají uvedenými látkami.

Ve stávajícím nařízení existují tři kategorie uvedených látek. Vývoz, dovoz a tranzit 
uvedených látek kategorie 1 podléhá splnění přísných náležitostí, zatímco v případě 
uvedených látek kategorie 3 jsou určité náležitosti požadovány pouze v případě jejich vývozu 
do některých zemí.

Až doposud byly léčivé přípravky vždy vyjmuty z režimu tohoto nařízení. Léčivé přípravky 
obsahující efedrin a pseudoefedrin, které jsou používány při léčbě rýmy, chřipkových 
příznaků či alergií, jsou bohužel zneužívány pro syntézu metamfetaminu. Skutečnost, že jsou 
léčivé přípravky vyjmuty z režimu nařízení, brání členským státům v tom, aby mohly snadno 
zabavovat či zadržovat zjevně zneužívané zásilky léčivých přípravků obsahujících efedrin 
a pseudoefedrin.

Z tohoto důvodu Evropská komise rozhodla o zahrnutí léčivých přípravků obsahujících 
efedrin a pseudoefedrin do tohoto nařízení. Ačkoli je tento cíl chvályhodný, zpravodaj se 
domnívá, že by Komise měla postupovat jiným způsobem. V návrhu Komise jsou totiž léčivé 
přípravky stále vyjmuty z definice uvedených látek, a léčivé přípravky obsahující efedrin 
a pseudoefedrin tudíž nebyly zahrnuty do jedné z kategorií uvedených látek. Komise pro tyto 
léčivé přípravky vytvořila zvláštní režim, který neodpovídá žádnému z režimů stanovených 
pro další kategorie. Na tyto léčivé přípravky se vztahuje pouze povinnost předběžného 
oznámení vývozu. 

Z toho vyplývá, že pokud je nový léčivý přípravek rovněž využíván jako prekursor drog, bude 
pro úpravu nařízení zapotřebí postupu spolurozhodování. Ačkoli boj proti obchodníkům 
s drogami vyžaduje schopnost velmi rychlé reakce, trvalo by nám jakékoli přizpůsobení více 
než 2 roky. Obchodníci s drogami by tedy měli čas se přizpůsobit ještě dříve, než bychom 
příslušný text definitivně přijali. Tento způsob tedy neumožňuje náležitě plnit naše cíle 
v oblasti boje proti omamným látkám a organizovanému zločinu.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byly léčivé přípravky zahrnuty do definice uvedených látek 
a aby byla vytvořena nová kategorie látek umožňující ještě o něco přesněji nastavit parametry 
kontroly, jež má být uplatňována vůči uvedeným látkám. Přílohy budou přizpůsobeny 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, což Radě umožní využít práva veta, kdyby bylo 
zapotřebí jej uplatnit vůči rozhodnutí Komise o zahrnutí nového léčivého přípravku. Jelikož 
se navíc v definici uvedených látek jasně uvádí, že prekursory musí být snadno extrahovatelné 
ze směsi, aby mohly být považovány za uvedenou látku, zpravodaj se domnívá, že by tím 
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mohl být výrazně omezen počet léčivých přípravků, jež by v budoucnu mohly být 
považovány za uvedenou látku, a tudíž i dopad nařízení na obchod s léčivými přípravky.
V současné době totiž tuto podmínku splňují pouze léčivé přípravky obsahující efedrin 
a pseudoefedrin.

Komise dále využívá tohoto přezkumu k tomu, aby nařízení přizpůsobila Lisabonské 
smlouvě, zejména pokud jde o projednávání ve výborech. Zpravodaj obecně vzato souhlasí se 
svěřením některých pravomocí Komisi. Na druhou stranu však nesouhlasí s dobou, na niž 
mají být tyto pravomoci Komisi svěřeny. Zpravodaj má totiž za to, že svěření na 5 let 
s možností prodloužení je vhodnější než svěření na dobu neurčitou. Zpravodaj mimoto uvádí 
případy, na něž se svěření pravomoci vztahuje. Ačkoli si Komise ponechala možnost 
přizpůsobit se novým trendům prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, zpravodaj 
navrhuje, aby tato možnost byla stanovena pouze pro zahrnutí nových látek. Žádnou 
uvedenou látku tak nebude možné z přílohy odstranit bez postupu spolurozhodování.

Pokud jde o prováděcí akty, zpravodaj nesouhlasí s volbou Komise ohledně příslušného 
postupu. Domnívá se totiž, že poradní postup by byl vhodnější vzhledem k nižší závažnosti 
postihovaného jednání a potřebě zvlášť rychlé reakce, kterou boj proti obchodníkům 
s drogami vyžaduje.


