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(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG
BESLUIT 2008/206/JBZ VAN DE RAAD
van 3 maart 2008
houdende omschrijving van 1-benzylpiperazine (BZP) als nieuwe psychoactieve stof die aan
controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

In een aantal lidstaten is BZP legaal beschikbaar voor
retailleveranciers van chemische producten; voor recreationele doeleinden wordt BZP in de vorm van tabletten
en capsules verkocht via websites of in sommige landen
in „smartshops/herbal shops”. Op de markt voor illegale
drugs kan BZP ook worden verkocht/gekocht als de populaire drug ecstasy.

(4)

Dertien lidstaten en een derde land (Noorwegen) hebben
BZP-vangsten in poeder-, capsule- of tabletvorm gemeld
gaande van 1 capsule/tablet tot 64 900 tabletten. Er is
weinig informatie die kan wijzen op de grootschalige
synthese, verwerking of distributie van BZP en op de
betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit.

(5)

BZP heeft geen bewezen of erkende medische waarde; er
zijn in de Europese Unie geen bekende geneesmiddelen
onder licentie die BZP bevatten.

(6)

BZP wordt momenteel niet aan een evaluatie onderworpen en dat is ook in het kader van het VN-systeem niet
het geval geweest. In vijf lidstaten is BZP onderworpen
aan de controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties
waarin is voorzien door de wetgeving van de lidstaten
ingevolge hun verplichtingen uit hoofde van het VN-Verdrag van 1961 of van 1971. Twee lidstaten onderwerpen
BZP aan controlemaatregelen krachtens hun geneesmiddelenwetgeving.

(7)

BZP is aangetroffen in post mortem genomen monsters.
In welke mate BZP heeft bijgedragen tot de overlijdens is
echter niet bekend, omdat in alle gevallen andere stoffen
of andere omstandigheden een rol speelden.

(8)

Uit het risicobeoordelingsverslag over BZP blijkt dat er
onvoldoende overtuigend bewijs bestaat over de aan BZP
verbonden algemene risico’s. Wegens de stimulerende eigenschappen van BZP, het risico voor de gezondheid, het
feit dat BZP geen medische voordelen biedt en gezien het
voorzorgsbeginsel dient controle te worden uitgeoefend
op deze stof, maar de controlemaatregelen dienen evenredig te zijn aan de relatief lage risico’s die aan deze stof
zijn verbonden.

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gelet op Besluit 2005/387/JBZ van de Raad van 10 mei 2005
inzake de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en
de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen (1), en
met name op artikel 8, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Na raadpleging van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Op grond van Besluit 2005/387/JBZ werd tijdens een
bijzondere vergadering van het uitgebreide wetenschappelijk comité van het Europees Waarnemingscentrum
voor drugs en drugsverslaving een risicobeoordelingsverslag over 1-benzylpiperazine (BZP) opgesteld, dat vervolgens op 31 mei 2007 bij de Raad en de Commissie werd
ingediend.

BZP is een synthetische stof. Zij werd in de Europese
Unie voor het eerst gesignaleerd in 1999. Zoals amfetamine en metamfetamine stimuleert BZP het centrale zenuwstelsel, maar de kracht van de werking ervan is veel
minder groot (ongeveer 10 % van die van d-amfetamine).
Het metabolisme van BZP kan worden beïnvloed door
genetische polymorfismen in enzymsystemen, hetgeen
kan leiden tot grote individuele verschillen in de susceptibiliteit voor de effecten van BZP. Ook interacties met
andere drugs zijn mogelijk, maar in het algemeen is er
een gebrek aan humane farmacokinetische gegevens.

(1) PB L 127 van 20.5.2005, blz. 32.
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Het onder controle plaatsen van 1-benzylpiperazine kan
problemen bij de internationale wetshandhaving en justitiële samenwerking helpen voorkomen,
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die de lidstaten hebben aangenomen om te voldoen aan hun
verplichtingen uit hoofde van het VN-Verdrag van 1971 inzake
psychotrope stoffen.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

BESLUIT:

Het wordt van kracht op de dag volgende op die van de
bekendmaking ervan.
Artikel 1
De lidstaten treffen overeenkomstig hun nationale wetgeving de
noodzakelijke maatregelen om 1-benzylpiperazine (ook bekend
onder de benaming 1-benzyl-1,4-diazacyclohexaan, N-benzylpiperazine of — minder nauwkeurig — benzylpiperazine of BZP)
te onderwerpen aan de controlemaatregelen — die evenredig
zijn aan de met deze stof samenhangende risico’s — en de
strafrechtelijke sancties waarin is voorzien door de wetgeving

Gedaan te Brussel, 3 maart 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
J. PODOBNIK

