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RÅDETS BESLUT
av den 2 december 2010
om att 4-metylmetkatinon (mefedron) ska underställas kontrollåtgärder
(2010/759/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

Inom EU har två dödsfall rapporterats där mefedron ver
kar vara ensam dödsorsak. I samband med åtminstone
ytterligare 37 dödsfall har mefedron påträffats i obduk
tionsprover.

(5)

Från 22 medlemsstater har kommissionen fått rapporter
om beslag av mefedron i pulver- eller tablettform. Det
finns få belägg för storskalig bearbetning eller distribu
tion av mefedron eller inblandning av organiserad brotts
lighet. Det finns uppgifter som tyder på att det i de
länder mefedron underställts kontrollåtgärder fortfarande
går att få tag på det på den olagliga marknaden.

(6)

Mefedron har inte något etablerat eller erkänt medicinskt
värde eller användning i Europeiska unionen och det
finns inget annat känt berättigat ändamål.

(7)

Mefedron omfattas för närvarande inte av någon bedöm
ning och har inte bedömts enligt FN:s system. I elva
medlemsstater omfattas mefedron av kontrollåtgärder
och straffrättsliga påföljder i enlighet med deras lagstift
ning enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa äm
nen. Två medlemsstater tillämpar kontrollåtgärder för
mefedron i enlighet med sin medicinska lagstiftning.

(8)

Enligt riskbedömningen är de vetenskapliga bevisen be
gränsade och vidare undersökningar behövs om de hälso
risker och sociala risker som är förknippade med mefed
ron. På grund av ämnets stimulerande egenskaper, bero
endeframkallande förmåga, potentiella dragningskraft,
hälsorisker och avsaknad av medicinska fördelar bör
dock försiktighetsprincipen gälla och mefedron understäl
las kontrollåtgärder.

(9)

Eftersom mefedron redan kontrolleras i elva medlemssta
ter kan man genom att ställa det under kontroll i hela
unionen bidra till att undvika gränsöverskridande problem som rör efterlevnaden av lagstiftning och rättsligt
samarbete.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj
2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av
seende nya psykoaktiva ämnen (1), särskilt artikel 8.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens initiativ, och

av följande skäl:

(1)

En riskbedömningsrapport om mefedron har utarbetats
på grundval av artikel 6 i beslut 2005/387/RIF vid ett
extra sammanträde med den utvidgade vetenskapliga
kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av nar
kotika och narkotikamissbruk. Rapporten lades fram för
kommissionen den 3 augusti 2010.

(2)

Mefedron är ett syntetiskt katinon som framställs och
säljs lagligt huvudsakligen i Asien, medan den slutliga
förpackningen verkar ske i Europa. Mefedron säljs huvud
sakligen som pulver, men även som kapslar eller tablet
ter. Det kan köpas via Internet genom s.k. head shops och
av langare på gatan. På Internet marknadsförs mefedron
ofta som växtnäring, badsalt, eller kemikalier för forsk
ning. Det marknadsförs mycket sällan som lagligt psyko
aktivt ämne och vanligen finns ingen hänvisning eller
konkret information om dess potentiella psykoaktiva ef
fekt.

(3)

Det är svårt att bedöma mefedronets specifika effekter
eftersom det i första hand används i kombination med
ämnen som alkohol och annan stimulantia. Mefedron
anses ha liknande fysiska effekter som annan stimule
rande narkotika, i synnerhet ectasy (MDMA). Effektens
kortvarighet, som leder till upprepat intag, är dock mer
likt kokain. Det finns bevis som tyder på att det kan
användas som ett alternativ till olaglig stimulantia, att
riskerna för missbruk är höga och att ämnet kan vara
beroendeframkallande. Det krävs fördjupade undersök
ningar för att i detalj utröna hur beroendeframkallande
ämnet är.

(1) EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som enligt deras natio
nella lagstiftning krävs för att underställa 4-metylmetkatinon
(mefedron) kontrollåtgärder och sådana straffrättsliga påföljder
som föreskrivs i deras lagstiftning som överensstämmer med
deras skyldigheter enligt 1971 års FN-konvention om psykot
ropa ämnen.
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 2 december 2010.
På rådets vägnar
M. WATHELET

Ordförande
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