
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/729 

z 26. februára 2018, 

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) 
č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o prekurzoroch 
drog (1), a najmä na jeho článok 15, 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania 
obchodu s drogovými prekurzormi medzi Úniou a tretími krajinami (2), a najmä na jeho článok 30a, 

keďže: 

(1)  Príloha I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a príloha k nariadeniu (ES) č. 111/2005 obsahujú každá zoznam 
určených látok, ktoré podliehajú viacerým harmonizovaným kontrolným a monitorovacím opatreniam 
stanoveným danými nariadeniami. 

(2)  Prostredníctvom rozhodnutí Komisie pre omamné látky Organizácie Spojených národov č. 60/12 a č. 60/13, 
ktoré boli prijaté na jej šesťdesiatom zasadnutí 16. marca 2017, sa 4-anilíno-N-fenetylpiperidín (ANPP) 
a N-fenetyl-4-piperidón (NPP) zaradili do tabuľky I Dohovoru Organizácie Spojených národov proti 
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 19. decembra 1988 (3) (ďalej len „Dohovor 
OSN z roku 1988“). 

(3)  Účelom nariadenia (ES) č. 273/2004 a nariadenia (ES) č. 111/2005 je vykonanie článku 12 Dohovoru OSN 
z roku 1988 v Únii. ANPP a NPP by sa preto mali zaradiť do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a do 
prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005. 

(4)  Určené látky uvedené v uvedených prílohách sú rozdelené do kategórií, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia 
s cieľom dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi úrovňou ohrozenia, ktorú jednotlivé špecifické látky 
predstavujú, a záťažou pre zákonný obchod. Najprísnejšie kontrolné a monitorovacie opatrenia sa vzťahujú na 
látky kategórie 1. Látky kategórie 1 sa musia napríklad uchovávať v zabezpečených priestoroch a každý prevádz
kovateľ obchodujúci s týmito látkami musí mať na to povolenie. 

(5)  ANPP je bezprostredným prekurzorom fentanylu a acetyl fentanylu. NPP sa môže použiť ako východiskový 
materiál pre ANPP, ktorý môže byť následne syntetizovaný na fentanyl, prípadne môže slúžiť ako priamy 
prekurzor viacerých analógov fentanylu. Inými slovami, obidve látky možno jednoduchým spôsobom 
transformovať na fentanyl alebo analógy fentanylu. 

(6)  Zneužívanie fentanylu a analógov fentanylu spôsobuje v niektorých regiónoch EÚ vážne sociálne problémy, ako 
aj problémy v oblasti verejného zdravia (ide najmä o rastúci počet prípadov úmrtí v dôsledku predávkovania). 
Existujú náznaky, že v Únii dochádza k značnej nezákonnej výrobe fentanylu z ANPP a NPP. S cieľom vyriešiť 
tento problém by sa mali zaviesť kontroly dovozu ANPP a NPP. 

(7)  Zákonná výroba ANPP a NPP v Únii má len obmedzený rozsah, rovnako ako zákonné obchodovanie s nimi a ich 
zákonné využívanie. Určenie týchto látok v rámci kategórie 1 by preto znamenalo len obmedzenú dodatočnú 
administratívnu záťaž pre hospodárske subjekty a príslušné orgány v Únii. Z konzultácií s hospodárskymi 
subjektmi a členskými štátmi vyplynulo, že jasne uprednostňujú zaradenie oboch látok do kategórie 1 látok 
v rámci oboch nariadení. 

(8)  Vzhľadom na úvahy uvedené v odôvodneniach 5, 6 a 7 by sa ANPP a NPP mali zaradiť ako určené látky 
kategórie 1 do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 a prílohy k nariadeniu (ES) č. 111/2005. 
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(1) Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2004, s. 1. 
(2) Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1. 
(3) Ú. v. ES L 326, 24.11.1990, s. 57. 



(9)  Nariadenie (ES) č. 273/2004 a nariadenie (ES) č. 111/2005 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. 

(10)  Vzhľadom na to, že ANPP a NPP sa v Únii v určitom obmedzenom rozsahu zákonne vyrábajú, používajú a že sa 
s nimi obchoduje, hospodárske subjekty a príslušné orgány by mali mať dostatočný čas na prispôsobenie sa 
zmenám zavedeným týmto nariadením. 

(11)  Nariadením (ES) č. 273/2004 spolu s nariadením (ES) č. 111/2005 sa vykonávajú určité ustanovenia Dohovoru 
OSN z roku 1988. Vzhľadom na úzku vecnú súvislosť medzi týmito dvomi nariadeniami je opodstatnené prijať 
zmeny prostredníctvom jediného delegovaného aktu, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Zmena nariadenia (ES) č. 273/2004 

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 273/2004 sa v tabuľke pre určené látky kategórie 1 dopĺňajú tieto položky do zoznamu 
látok na príslušné miesto v poradí podľa ich číselného znaku KN: 

Látka Označenie KN (ak je odlišné) Číselný znak KN Číslo CAS 

„4-anilíno-N-fenyletylpiperidín (ANPP)  2933 39 99 21409-26-7 

N-fenyletyl-4-piperidón (NPP)  2933 39 99 39742-60-4“.  

Článok 2 

Zmena nariadenia (ES) č. 111/2005 

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 111/2005 sa v tabuľke pre určené látky kategórie 1 dopĺňajú tieto položky do zoznamu 
látok na príslušné miesto v poradí podľa ich číselného znaku KN: 

Látka Označenie podľa KN (ak je iné ako 
názov) Číselný znak KN Č. CAS 

„4-anilíno-N-fenyletylpiperidín (ANPP)  2933 39 99 21409-26-7 

N-fenyletyl-4-piperidón (NPP)  2933 39 99 39742-60-4“.  

Článok 3 

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 7. júla 2018. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 26. februára 2018 

Za Komisiu 

predseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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