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NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä helmikuuta 2002,

uutta synteettistä huumausainetta PMMA:ta koskevista valvontatoimenpiteistä ja rikosoikeudellisista seuraamuksista
(2002/188/YOS)
sössä. Aineita on takavarikoitu kahdessa laboratoriossa
Itä-Euroopassa ja tuotannon uskotaan jatkuvan siellä
edelleen.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisen toiminnan 97/396/YOS 16 päivältä
kesäkuuta 1997 uusia synteettisiä huumausaineita koskevasta
tiedonvaihdosta, riskien arvioinnista ja valvonnasta (1), ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon komission aloitteen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön
seurantakeskus laati tiedekomiteansa koolle kutsumassa
kokouksessa yhteisen toiminnan 97/396/YOS 4 artiklan
3 kohdan mukaisesti kertomuksen PMMA:han (parametoksimetyyliamfetamiini tai N-metyyli-1- (4-metoksifenyyli)-2-aminopropaani) liittyvien riskien arvioinnista.

(2)

Nykyisin PMMA:ta valvotaan neljässä jäsenvaltiossa
huumausaineita koskevan kansallisen lainsäädännön
nojalla.

(3)

PMMA:ta ei toistaiseksi ole merkitty psykotrooppisista
aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen taulukoihin. PMMA on terveysriski
käyttäjille ja siitä voi muodostua uhka kansanterveydelle.
PMMA on hyvin PMA:n kaltainen amfetamiinijohdannainen. PMA sisältyy vuonna 1971 tehdyn YK:n yleissopimuksen ensimmäiseen luetteloon. PMMA:sta ei ole
hyötyä sairauksien hoidossa.

(4)

Euroopan unionissa PMMA:ta on aina nautittu yhdessä
PMA:n kanssa tableteissa, joita nautitaan ”ekstaasina”
(MDMA). PMMA:lle tai PMA:lle ei ole muotoutunut
selkeästi omia markkinoita.

(5)

PMMA on yhdessä PMA:n kanssa ollut osallisena
kolmessa Euroopan yhteisön alueella sattuneessa kuolemantapauksessa. Eläinkokeet osoittavat, että PMMA:n
osalta aktiivista käyttäytymistä lisäävän ja kuolemaan
johtavan annoksen ero on hyvin pieni, minkä vuoksi
akuutin, mahdollisesti kuolemaan johtavan toksisuuden
riski ihmisellä on suuri. PMMA näyttää olevan yhtä
toksinen kuin PMA ja MDMA.

(6)

PMMA:ta on myyty ja levitetty neljässä jäsenvaltiossa ja
näistä kolmessa on tietoa järjestäytyneen rikollisuuden
osuudesta PMMA:n/PMA:n myynnissä. Yhteensä 18 870
PMMA:ta sisältävää tablettia on takavarikoitu 29 tapauksessa. PMMA:ta ei tuoteta suuria määriä Euroopan yhtei-

(1) EYVL L 167, 25.6.1997, s. 1.

(7)

PMMA olisi saatettava jäsenvaltioissa niiden valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin,
joista määrätään psykotrooppisista aineista vuonna
1971 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa määrättyjen, yleissopimuksen I tai II luettelossa mainittuja aineita koskevien velvoitteiden mukaisessa jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä
mukaiset tarvittavat toimenpiteet PMMA:n (para-metoksimetyyliamfetamiini tai N-metyyli-1-(4-metoksifenyyli)-2-aminopropaani) saattamiseksi niiden valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista säädetään psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyssä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa määrättyjen, yleissopimuksen I tai II
luettelossa mainittuja aineita koskevien velvoitteiden mukaisessa jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.
2 artikla
Jäsenvaltioiden on yhteisen toiminnan 97/396/YOS 5 artiklan
1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti toteutettava 1
artiklassa tarkoitetut toimenpiteet kolmen kuukauden kuluessa
tämän päätöksen voimaantulosta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteeristölle ja komissiolle toteuttamistaan
toimenpiteistä kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen
voimaantulosta.
3 artikla
Tämä päätös julkaistaan virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.
Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2002.
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