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III
(Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset)

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA
SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/206/YOS,
tehty 3 päivänä maaliskuuta 2008,
1-bentsyylipiperatsiinin (BZP) määrittelemisestä valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten
seuraamusten piiriin saatettavaksi uudeksi psykoaktiiviseksi aineeksi
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Joissakin jäsenvaltioissa BZP:tä on saatavilla laillisesti kemikaalien vähittäiskaupassa, viihdekäyttöön sitä myydään
internetin kautta tabletteina ja kapseleina sekä joissakin
jäsenvaltioissa päihdekasveja myyvissä liikkeissä. Laittomilla huumemarkkinoilla BZP:tä voidaan myydä ja/tai
ostaa myös suosittuna ekstaasi-huumeena.

(4)

Kolmetoista jäsenvaltiota ja yksi kolmas valtio (Norja)
ovat ilmoittaneet takavarikoineensa BZP:tä jauheena, kapseleina tai tabletteina; takavarikoidut määrät ovat vaihdelleet 1 kapselista tai tabletista aina 64 900 tablettiin.
BZP:n laajamittaiseen synteesiin, jalostamiseen tai jakeluun taikka järjestäytyneen rikollisuuden osallisuuteen
viittaavia tietoja on saatu vain vähän.

(5)

BZP:llä ei ole vahvistettua eikä tunnustettua lääketieteellistä arvoa; Euroopan unionissa ei ole BZP:tä sisältäviä
tunnettuja, hyväksyttyjä lääkkeitä.

(6)

BZP:tä ei olla parhaillaan arvioimassa eikä sitä ole arvioitu YK:n järjestelmän piirissä. Viidessä jäsenvaltiossa
BZP:hen sovelletaan valvontatoimenpiteitä ja rikosoikeudellisia seuraamuksia näiden valtioiden lainsäädännön
mukaisesti vuoden 1961 tai vuoden 1971 YK:n yleissopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden perusteella. Kahdessa jäsenvaltiossa BZP:tä valvotaan lääkelainsäädännön
perusteella.

(7)

BZP:tä on löydetty ruumiinavausten yhteydessä otetuista
näytteistä. Ei ole kuitenkaan selvää, missä määrin BZP on
ollut syynä kyseisiin kuolemantapauksiin, sillä niissä kaikissa asiaan on liittynyt muitakin aineita tai muita olosuhteita.

(8)

Riskienarviointiraportista käy ilmi, ettei BZP:n kokonaisriskeistä ole olemassa vakuuttavaa tieteellistä näyttöä.
BZP:tä on kuitenkin tarpeen valvoa sen stimuloivien ominaisuuksien, terveydelle aiheuttaman riskin ja lääketieteellisen hyödyn puutteen vuoksi sekä ennalta varautumisen
periaatteen mukaisesti, mutta valvontatoimenpiteiden
olisi oltava sopivia aineen melko vähäisiin riskeihin nähden.

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta 10 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/387/YOS (1)
ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission aloitteen,

on kuullut Euroopan parlamenttia,

sekä katsoo:

(1)

(2)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen laajennetun tiedekomitean erityisistunnossa on laadittu päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti
1-bentsyylipiperatsiinia (BZP) koskeva riskienarviointiraportti, joka toimitettiin neuvostolle ja komissiolle 31 päivänä toukokuuta 2007.

BZP on synteettinen aine, jonka esiintymisestä Euroopan
unionissa ilmoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999.
Se on amfetamiinin ja metamfetamiinin tapaan keskushermostoa stimuloiva aine, mutta sen teho on paljon
vähäisempi (noin 10 prosenttia d-amfetamiinin tehosta).
Entsyymijärjestelmien geneettinen polymorfia saattaa vaikuttaa BZP:n metaboliaan, mikä johtaa suuriin yksilöiden
välisiin eroihin herkkyydessä BZP:n vaikutuksille. Myös
yhteisvaikutuksia muiden huumeiden kanssa saattaa esiintyä, mutta kaiken kaikkiaan ihmisiä koskevia farmakokineettisiä tietoja on käytettävissä vain vähän.

(1) EUVL L 127, 20.5.2005, s. 32.
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1-bentsyylipiperatsiinin saattaminen valvonnan piiriin
saattaa auttaa välttämään ongelmia kansainvälisen lainvalvonnan ja oikeudellisen yhteistyön alalla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet 1-bentsyylipiperatsiinin (joka tunnetaan
myös nimillä 1-bentsyyli-1,4-diazasykloheksaani ja N-bentsyylipiperatsiini sekä vähemmän tarkasti nimellä bentsyylipiperatsiini
tai BZP) saattamiseksi aineen riskeihin suhteutettujen valvontatoimenpiteiden ja rikosoikeudellisten seuraamusten piiriin, joista
säädetään kunkin jäsenvaltion antamassa, psykotrooppisista aineista vuonna 1971 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisia velvoitteita noudattavassa kansallisessa
lainsäädännössä.
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2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.
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Puheenjohtaja
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