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RÅDETS AFGØRELSE
af 13. september 1999
om definition af 4-MTA som en ny form for syntetisk narkotika, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner
(1999/615/RIA)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
under henvisning til fælles aktion 97/396/RIA af 16. juni 1997
vedrørende udveksling af oplysninger, risikovurdering og
kontrol med nye former for narkotika (1), særlig artikel 5, stk.
1,
under henvisning til Kommissionens initiativ, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

På grundlag af artikel 4, stk. 3, i fælles aktion 97/
396/RIA er der udarbejdet en rapport af Det Europæiske
Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
(EONN) om risikovurdering af 4-MTA (P-Metyltioamfetamin eller 4-Metyltioamfetamin);

(2)

4-MTA er et amfetaminderivat, der i sammenligning
med MDMA (3,4-methylendioxymethamfetamin) synes
at være forbundet med en højere risiko for akutte virkninger, såsom negative reaktioner og overdosis; i Den
Europæiske Union er det blevet sat i forbindelse med et
antal dødsfald og med tilfælde uden dødelig udgang,
men som har krævet hospitalsindlæggelse;

(3)

(4)

(5)

4-MTA er identificeret som en sundhedsrisiko i flere
medlemsstater; det er i øjeblikket underlagt kontrol i to
medlemsstater;
4-MTA er et kraftigt psykoaktivt stof, som ikke på
nuværende tidspunkt er opført på nogen af listerne i De
Forenede Nationers Konvention af 1971 om psykotrope
stoffer; det udgør en lige så stor trussel for folkesundheden som stofferne på liste I eller II og har ikke nogen
åbenbar terapeutisk værdi;
der er i visse medlemsstater konstateret ulovlig handel
med 4-MTA i kombination med andre ulovlige stoffer;

(1) EFT L 167 af 25.6.1997, s. 1.

(6)

medlemsstaterne bør underlægge 4-MTA de kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner, der er hjemlet i
deres lovgivning, når denne er i overensstemmelse med
deres forpligtelser i henhold til FN-konventionen af
1971 om psykotrope stoffer med hensyn til de stoffer,
der er opført på liste I eller II i nævnte konvention —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, i
overensstemmelse med deres nationale lovgivning, at underlægge 4-MTA (P-Metyltioamfetamin eller 4-Metyltioamfetamin)
de kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner, der er
hjemlet i deres lovgivning, når denne er i overensstemmelse
med deres forpligtelser i henhold til FN-konventionen af 1971
om psykotrope stoffer med hensyn til de stoffer, der er opført
på liste I eller II i nævnte konvention.
Artikel 2
Medlemsstaterne træffer, jf. artikel 5, stk. 1, tredje afsnit, i
fælles aktion 97/396/RIA, de i artikel 1 omhandlede foranstaltninger senest tre måneder efter denne afgørelses ikrafttræden.
Artikel 3
Denne afgørelse offentliggøres i Tidende.
Den har virkning fra dagen efter offentliggørelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 1999.
På Rådets vegne
T. HALONEN
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