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_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 1 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Stanovenie minimálnych spoločných 
pravidiel v celej Únii na vymedzenie 
trestných činov súvisiacich 
s obchodovaním s drogami a sankcií by 
malo v konečnom dôsledku prispieť 
k ochrane verejného zdravia a k zníženiu 
škodlivých účinkov súvisiacich 
s obchodovaním s drogami, ako aj ich 
užívaním. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) V Únii sa často objavujú a rýchlo sa 
šíria nové psychoaktívne látky, ktoré 
imitujú účinky látok patriacich medzi 

(4) V Únii sa často objavujú a rýchlo sa 
šíria nové psychoaktívne látky, ako sú 
napríklad výrobky s obsahom syntetických 
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určené látky podľa dohovorov OSN. 
Niektoré nové psychoaktívne látky 
predstavujú závažné zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziko, ako sa 
uvádza v [nariadení (EÚ) č. …/… o nových 
psychoaktívnych látkach]. V zmysle 
uvedeného nariadenia možno prijať 
rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa 
zakáže produkcia novej psychoaktívnej 
látky predstavujúcej závažné zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj 
jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu 
do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V 
záujme účinného zníženia dostupnosti 
nových škodlivých psychoaktívnych látok, 
ktoré predstavujú závažné riziko pre 
jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom 
zabrániť obchodu s takýmito látkami v 
rámci celej Únie a činnosti zločineckých v 
spojitosti s nimi, by mali byť trvalé trhové 
obmedzenia podľa uvedeného nariadenia 
podporené trestnoprávnymi ustanoveniami. 

agonistov kanabinoidných receptorov 
(CRA), ktoré imitujú účinky látok 
patriacich medzi určené látky podľa 
dohovorov OSN. Niektoré nové 
psychoaktívne látky predstavujú závažné 
riziko pre verejné zdravie, spoločenské 
a bezpečnostné riziko, ako sa uvádza v 
[nariadení (EÚ) č. .../... o nových 
psychoaktívnych látkach]. V zmysle 
uvedeného nariadenia možno prijať 
rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa 
zakáže produkcia novej psychoaktívnej 
látky predstavujúcej závažné zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj 
jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu 
do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V 
záujme účinného zníženia dostupnosti 
nových psychoaktívnych látok, ktoré 
predstavujú závažné riziko pre jednotlivca 
aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu 
s takýmito látkami v rámci celej Únie, ako 
aj účasti zločineckých skupín v spojitosti 
s nimi, ktoré často vytvárajú veľký zisk 
z obchodovania s drogami, by mali byť 
trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného 
nariadenia podporené primeranými 
trestnoprávnymi ustanoveniami, 
zameranými výhradne na výrobcov, 
dodávateľov a distribútorov, a nie na 
individuálnych spotrebiteľov. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 4 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) S cieľom účinne znížiť dopyt po 
nových psychoaktívnych látkach, ktoré 
predstavujú závažné zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziko, šírenie 
podložených informácií týkajúcich sa 
verejného zdravia a včasné varovania 
adresované spotrebiteľom by mali byť 
neoddeliteľnou súčasťou inkluzívnej 
a participatívnej stratégie prevencie 
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a znižovania škodlivých účinkov. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Na nové psychoaktívne látky, ktoré 
podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam 
na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o 
nových psychoaktívnych látkach], by sa 
preto mali vzťahovať trestnoprávne 
ustanovenia EÚ o nezákonnom obchode s 
drogami. To by taktiež pomohlo 
zefektívniť a ozrejmiť právny rámec Únie, 
pretože na látky kontrolované na základe 
uvádzaných dohovorov OSN a na 
najškodlivejšie nové psychoaktívne látky 
by sa vzťahovali rovnaké trestnoprávne 
ustanovenia. Z tohto dôvodu by sa malo 
zmeniť vymedzenie pojmu „droga“ 
obsiahnuté v rozhodnutí 2004/757/SVV. 

(5) Na nové psychoaktívne látky, ktoré 
podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam 
na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o 
nových psychoaktívnych látkach], by sa 
preto po zaradení do prílohy k rámcovému 
rozhodnutiu 2004/757/SVV mali 
vzťahovať trestnoprávne ustanovenia EÚ o 
nezákonnom obchode s drogami. S cieľom 
doplniť takéto látky do prílohy by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmenu prílohy, a teda aj vymedzenie 
pojmu droga obsiahnuté v rámcovom 
rozhodnutí 2004/757/SVV. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia počas svojej 
prípravnej práce uskutočnila náležité 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 
príslušné dokumenty súčasne, vo 
vhodnom čase a vhodným spôsobom 
postúpili Európskemu parlamentu a Rade. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V záujme rýchleho riešenia objavenia 
sa a šírenia nových psychoaktívnych látok 
v Únii by členské štáty mali uplatňovať 
ustanovenia rámcového rozhodnutia 
2004/757/SVV na nové psychoaktívne 
látky, ktoré predstavujú závažné 

(6) V záujme rýchleho riešenia objavenia 
sa a šírenia nových psychoaktívnych látok 
v Únii by členské štáty mali uplatňovať 
ustanovenia rámcového rozhodnutia 
2004/757/SVV na nové psychoaktívne 
látky, na ktoré sa vzťahujú trvalé trhové 
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zdravotné, spoločenské a bezpečnostné 
riziko, do 12 mesiacov odo dňa, kedy voči 
nim boli zavedené trvalé trhové 
obmedzenia na základe [nariadenia (EÚ) č. 
…/… o nových psychoaktívnych látkach]. 

obmedzenia vzhľadom na závažné 
zdravotné, spoločenské a bezpečnostné 
riziko podľa [nariadenia (EÚ) č. …/… o 
nových psychoaktívnych látkach] do 12 
mesiacov odo dňa, keď boli zaradené do 
prílohy k rámcovej smernici. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 6 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Táto smernica v súlade s 
ustanoveniami rámcového rozhodnutia 
2004/757/SVV, ktoré mení, neobsahuje 
ustanovenie, podľa ktorého by bolo 
vlastníctvo nových psychoaktívnych látok 
na osobnú spotrebu trestným činom, bez 
toho, aby bolo dotknuté právo členských 
štátov uznať na vnútroštátnej úrovni 
vlastníctvo drog na osobnú spotrebu za 
trestný čin. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 6 b (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6b) Európska komisia by mala posúdiť 
vplyv rámcového rozhodnutia 
2004/757/SVV na dodávky drog, okrem 
iného na základe informácií, ktoré 
poskytnú členské štáty. Na tento účel by 
členské štáty mali poskytnúť podrobné 
informácie o distribučných kanáloch pre 
psychoaktívne látky vedúcich cez ich 
územie, ktoré sa využívajú na dodávky 
psychoaktívnych látok určených na 
distribúciu do ostatných členských štátov, 
ako sú špecializované obchody a 
internetoví predajcovia, ako aj ďalšie 
informácie o ich trhu s drogami. 
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Európske monitorovacie centrum pre 
drogy a drogovú závislosť by malo 
podporovať členské štáty pri 
zhromažďovaní a spoločnom využívaní 
presných, porovnateľných a spoľahlivých 
informácií a údajov o dodávkach drog. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 6 c (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6c) Členské štáty by mali Európskej 
komisii poskytnúť údaje o rôznych 
ukazovateľoch, pokiaľ ide o zásahy pri 
presadzovaní vnútroštátneho práva na 
svojom území vrátane odstránenia 
zariadení na výrobu drog, trestných činov 
spojených s dodávkou drog a forenzných 
analýz zhabaných drog. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 8 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) V tejto smernici sú dodržané základné 
práva a zásady stanovené v Charte 
základných práv Európskej únie, a to 
konkrétne právo na účinný prostriedok 
nápravy a spravodlivý proces, prezumpcia 
neviny a právo na obhajobu, právo nebyť 
stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní 
dvakrát za ten istý trestný čin, ako aj 
zásady zákonnosti a primeranosti trestných 
činov a trestov. 

(8) V tejto smernici sú dodržané základné 
práva a zásady stanovené v Charte 
základných práv Európskej únie, a to 
konkrétne právo na účinný prostriedok 
nápravy a spravodlivý proces, prezumpcia 
neviny a právo na obhajobu, právo nebyť 
stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní 
dvakrát za ten istý trestný čin, zásady 
zákonnosti a primeranosti trestných činov 
a trestov, právo na prístup k preventívnej 
zdravotnej starostlivosti a právo využívať 
lekársku starostlivosť. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 
Odôvodnenie 8 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Únia a jej členské štáty by mali 
naďalej rozvíjať prístup Únie založený na 
základných právach, prevencii, zdravotnej 
starostlivosti a znižovaniu škôd s cieľom 
pomáhať užívateľom drog prekonať 
závislosť a znižovať nepriaznivý vplyv 
drog na spoločnosť, hospodárstvo 
a verejné zdravie. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 1 
Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV 
Článok 1 – bod 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1 V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto: 1. V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto: 

„droga“ je: 1. „drogy“: sú ktorékoľvek z týchto látok: 

a) ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa 
vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 
1961 o omamných látkach v znení 
protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor 
OSN z roku 1971 o psychotropných 
látkach; 

a) ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa 
vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 
1961 o omamných látkach v znení 
protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor 
OSN z roku 1971 o psychotropných 
látkach; 

b) ktorákoľvek spomedzi látok uvedených 
v prílohe; 

b) ktorákoľvek spomedzi látok uvedených 
v prílohe; 

c) akákoľvek nová psychoaktívna látka, 
ktorá predstavuje závažné zdravotné, 
spoločenské a bezpečnostné riziko a na 
ktorú sa vzťahuje trvalé trhové 
obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. …/… o nových 
psychoaktívnych látkach];“ 

c) akákoľvek zmes alebo roztok, ktoré 
obsahujú jednu alebo viac látok 
uvedených v bodoch a) a b);“ 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 1 a (nový) 
Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV 
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Platný text  Pozmeňujúci návrh 

 1a. V článku 2 sa úvodná časť odseku 1 
nahrádza takto: 

1. Každý členský štát prijme nevyhnutné 
opatrenia, ktorými zabezpečí trestnosť 
týchto úmyselných skutkov, pokiaľ nie sú 
povolené: 

„1. Každý členský štát prijme nevyhnutné 
opatrenia, ktorými zabezpečí trestnosť 
týchto úmyselných skutkov, pokiaľ nie sú 
povolené v zmysle vnútroštátneho práva:“ 

 
 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 1 b (nový) 
Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV 
Článok 2 – odsek 2 
 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1b. V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto: 

2. Skutky uvedené v odseku 1 nespadajú 
do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového 
rozhodnutia v prípade, ak sa ich páchatelia 
dopustia výlučne pre svoju osobnú 
spotrebu v zmysle vnútroštátneho práva. 

„2. Skutky uvedené v odseku 1 nespadajú 
do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového 
rozhodnutia v prípade, ak sú spáchané 
v záujme osobného použitia v zmysle 
vnútroštátneho práva.“ 

 
 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 2 
Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV 
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pokiaľ ide o akékoľvek nové 
psychoaktívne látky, na ktoré sa vzťahuje 
trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 
13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o 

3. Pokiaľ ide o akékoľvek nové 
psychoaktívne látky zaradené doprílohy k 
tomuto rámcovému rozhodnutiu, členské 
štáty prijmú zákony, iné právne predpisy 
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nových psychoaktívnych látkach], členské 
štáty prijmú zákony, iné právne predpisy 
a správne opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia 
na predmetné nové psychoaktívne látky do 
12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
príslušného trvalého trhového 
obmedzenia. Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení. 

a správne opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia 
na predmetné nové psychoaktívne látky do 
12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
príslušnej zmeny prílohy. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení. 

 
 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 2 a (nový) 
Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV 
Článok 9 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Za článok 9 sa dopĺňa tento článok: 

 „Článok 9a 

 Delegovanie právomoci 

 Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty s cieľom zmeniť prílohu 
k tomuto rámcovému rozhodnutiu, najmä 
doplniť do prílohy nové psychoaktívne 
látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým 
obmedzeniam na základe článku 13 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. …/… o nových 
psychoaktívnych látkach“. 

Odôvodnenie 

Kriminalizáciu novej psychoaktívnej látky nemožno považovať za čisto vykonávacie opatrenie. 
Takáto kriminalizácia novej psychoaktívnej látky si vyžaduje zohľadnenie príslušných 
trestnoprávnych kritérií. Keďže kriminalizáciou sa zmení trestné právo členských štátov, na 
doplnenie týchto látok do prílohy k rámcovému rozhodnutiu je potrebný delegovaný akt. 
 
 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 
Článok 1 – bod 2 b (nový) 
Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV 
Článok 9 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2b. Za článok 9 sa dopĺňa tento článok: 

 „Článok 9b 

 Vykonávanie delegovania právomocí 

 1. Komisia je splnomocnená v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
článkom prijímať delegované akty. 

 2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje 
na obdobie desiatich rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomocí najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
desaťročného obdobia. Delegovanie 
právomocí sa automaticky predlžuje na 
ďalšie obdobie desiatich rokov, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom tohto 
obdobia. 

 3. Delegovanie právomocí uvedené 
v článku 9a môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

 4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade. 

 5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9a 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
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námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace“. 

Odôvodnenie 

Kriminalizáciu novej psychoaktívnej látky nemožno považovať za čisto vykonávacie opatrenie. 
Takáto kriminalizácia novej psychoaktívnej látky si vyžaduje zohľadnenie príslušných 
trestnoprávnych kritérií. Keďže kriminalizáciou sa zmení trestné právo členských štátov, na 
doplnenie týchto látok do prílohy k rámcovému rozhodnutiu je potrebný delegovaný akt. 
 
 


