Rozdílová tabulka k materiálu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Navrhovaný předpis ČR
Ustanovení
§ 2 písm. a)

Obsah
návykovými látkami omamné látky a psychotropní
látky přírodního nebo syntetického původu, které
mají psychoaktivní účinky a současně jsou uvedené
v některé z příloh č. 1 až 7 nařízení vlády o
seznamu návykových látek

Odpovídající předpisy ES
Celex č.

Ustanovení

32004F0757

Čl. 1 bod 1

32017L2103

Čl. 1 bod 1

Obsah
Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí:
1. „drogami“: látky uvedené v těchto úmluvách OSN:
a) Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961 (ve
znění protokolu z roku 1972);
b) Vídeňská úmluva o psychotropních látkách z roku 1971.
Jsou zde rovněž zahrnuty látky podléhající kontrole na
základě společné akce č. 97/396/SVV z 16. června 1997 o
výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových
syntetických drog;
Rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV se mění takto:
1)
Článek 1 se mění takto:
a)
bod 1 se nahrazuje tímto:
„1.
„drogou“ některá z těchto látek:
a)
látka uvedená v Jednotné úmluvě Organizace spojených
národů o omamných látkách z roku 1961, ve znění
protokolu z roku 1972, nebo v Úmluvě Organizace
spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971;
b)
jakákoli z látek uvedených v příloze.“

Číslo předpisu ES
(kód celex)
32017L2103
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Název předpisu ES
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady
2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV
Rámcové Rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků
skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami
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