L 321/64

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

6.12.2003

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/847/∆ΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ποινικές κυρώσεις όσον αφορά τα νέα συνθετικά ναρκωτικά 2C-I, 2C-T-2,
2C-T-7 και TMA-2
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Τα 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 και TMA-2 δεν έχουν θεραπευτική αξία ή βιοµηχανική χρήση.

(6)

Το 2C-I έχει εντοπισθεί σε τέσσερα κράτη µέλη, το 2C-T-2
και το 2C-T-7 έχουν εντοπισθεί σε έξι κράτη µέλη και το
TMA-2 έχει εντοπισθεί σε πέντε κράτη µέλη. Επί του παρόντος, ένα κράτος µέλος έχει αναφέρει µία περίπτωση παράνοµης διακίνησης 2C-T-2 σε διεθνές επίπεδο· δεν έχει αναφερθεί διεθνής διακίνηση 2C-1, 2C-T-7 ή TMA-2. Σε τρία
κράτη µέλη, διενεργήθηκαν κατασχέσεις σε εργαστήρια που
παρήγαν 2C-1, 2C-T-2, 2C-T-7 ή TMA-2. Σε ένα από τα
εν λόγω κράτη µέλη, κατασχέθηκε µεγάλη ποσότητα της
άµεσης πρόδροµης ουσίας 2C-H µαζί µε σχετική τεκµηρίωση, πράγµα που θεµελιώνει υπόνοιες παραγωγής 2C-I.
Οι κυριότεροι χηµικοί πρόδροµοι των 2C-1, 2C-T-2, 2C-T7 και TMA-2 είναι διαθέσιµοι στο εµπόριο.

(7)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλουν τα C-1, 2C-T-2,
2C-T-7 και TMA-2 σε µέτρα ελέγχου και ποινικές κυρώσεις
κατά τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία τους, σύµφωνα µε τις
υποχρεώσεις που υπέχουν από τη σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών του 1971 περί ψυχοτρόπων ουσιών ως προς τις
ουσίες των παραρτηµάτων I ή II της εν λόγω σύµβασης,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
την κοινή δράση 97/396/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου
1997, σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών, την αξιολόγηση
των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών (1),
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,
την πρωτοβουλία της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Κατά τη διάρκεια συναντήσεως που συγκλήθηκε υπό την
αιγίδα της επιστηµονικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας
εκπονήθηκε, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της κοινής
δράσης 97/396/∆ΕΥ, έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων
από το 2C-I (2,5-διµεθοξυ-4-ιωδοφαιναιθυλαµίνη), το 2CT-2 (2,5-διµεθοξυ-4-αιθυλοθειοφαιναιθυλαµίνη), το 2C-T-7
(2,5-διµεθοξυ-4-(n)-προπυλοθειοφαιναιθυλαµίνη) και το
TMA-2 (2,4,5-τριµεθοξυαµφεταµίνη).
Τα 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 και TMA-2 είναι αµφεταµινικά
παράγωγα µε δοµικά χαρακτηριστικά φαιναιθυλαµινών,
ουσιών συνδεδεµένων µε παραισθησιογόνο και διεγερτική
επήρεια. ∆εν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα 2C-I,
2C-T-2, 2C-T-7 και TMA-2 µε θανατηφόρες ή µη θανατηφόρες δηλητηριάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, τα
2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 και TMA-2 είναι παραισθησιογόνα
ναρκωτικά µε δυνητικούς κινδύνους παρόµοιους µε άλλων
παραισθησιογόνων ουσιών, όπως, για παράδειγµα, των 2CB, DOB, TMA και DOM, που περιλαµβάνονται ήδη στα
παραρτήµατα I ή II της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών του
1971 περί ψυχοτρόπων ουσιών. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται να ενέχουν κίνδυνο οξείας ή χρόνιας τοξικότητας.

(3)

Τα 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 και TMA-2 δεν περιλαµβάνονται
επί του παρόντος σε κανένα παράρτηµα της σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών του 1971 περί ψυχοτρόπων ουσιών.

(4)

Επί του παρόντος, το 2C-I και το 2C-T-2 ελέγχονται βάσει
της εθνικής νοµοθεσίας περί ναρκωτικών σε πέντε κράτη
µέλη· το 2C-T-7 και το ΤΜΑ-2 ελέγχονται σε τέσσερα
κράτη µέλη.

(1) ΕΕ L 167 της 25.6.1997, σ. 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν, σύµφωνα µε το εσωτερικό τους δίκαιο,
τα µέτρα που είναι αναγκαία για να υποβάλουν το 2C-I (2,5-διµεθοξυ-4-ιωδοφαιναιθυλαµίνη),το 2C-T-2 (2,5-διµεθοξυ-4-αιθυλοθειοφαιναιθυλαµίνη), το 2C-T-7 (2,5-διµεθοξυ-4-(n)-προπυλοθειοφαιναιθυλαµίνη) και το TMA-2 (2,4,5-τριµεθοξυαµφεταµίνη) σε
µέτρα ελέγχου και ποινικές κυρώσεις κατά τα προβλεπόµενα στη
νοµοθεσία τους, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τη
σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1971 περί ψυχοτρόπων ουσιών
ως προς τις ουσίες των παραρτηµάτων I και II της εν λόγω
σύµβασης.
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Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα του άρθρου 1 εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της κοινής δράσης 97/
396/∆ΕΥ.
Εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τη
γενική γραµµατεία του Συµβουλίου και την Επιτροπή για τα µέτρα που έχουν λάβει.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχίζει να ισχύει από την εποµένη της δηµοσίευσής της.
Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2003.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. CASTELLI

