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A TANÁCS HATÁROZATA
(1999. szeptember 13.)
a 4-MTA-nak ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók alá vonandó új szintetikus kábítószerré
nyilvánításáról
(1999/615/IB)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,
tekintettel az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló,
1997. június 16-i 97/396/IB együttes fellépésre (1), és különösen
annak 5. cikke (1) bekezdésére,

zetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi
egyezményéből származó, annak I. és II. jegyzékében szereplő anyagok tekintetében fennálló kötelezettségüknek
megfelelő jogszabályaikban előírtak szerint,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

tekintettel a Bizottság kezdeményezésére,
1. cikk
mivel:
(1)

A 97/369/IB együttes fellépés 4. cikkének (3) bekezdése
alapján a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) jelentést készített a 4-MTA
(P-metiltioamfetamin vagy 4-metiltioamfetamin) kockázatának értékeléséről.

(2)

A 4-MTA amfetamin-származék, amely valószínűleg az
akut hatások szempontjából nagyobb kockázatot jelent,
mint az MDMA (3,4-metiléndioximetamfetamin), beleértve
a káros hatásokat és a túladagolást. Az Európai Unióban
számos halálesettel és nem halálos kimenetelű, kórházi
ellátást igénylő esettel kapcsolják össze.

(3)

A 4-MTA-t számos tagállamban a közegészségre veszélyesnek minősítették. Jelenleg két tagállamban áll ellenőrzés
alatt.

(4)

A 4-MTA erős pszichoaktív anyag, amely pillanatnyilag
nem szerepel az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi egyezményének egyik
jegyzékében sem, komoly közegészségügyi veszélyt képvisel, a fenti egyezmény I. és II. jegyzékében szereplő anyagokhoz hasonlítható és nincsen nyilvánvaló gyógyászati
értéke.

(5)

Egyes tagállamokban a 4-MTA-nak más tiltott anyagokkal
együtt történő kereskedelmét fedezték fel.

(6)

A tagállamoknak a 4-MTA-t ellenőrző intézkedéseknek és
büntetőjogi szankcióknak kell alávetniük az Egyesült Nem-

(1) HL C 167., 1997.6.25., 1. o.

A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban megteszik a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 4-MTA-t
(P-metiltioamfetamin vagy 4-metiltioamfetamin) ellenőrző
intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak vessék alá, az
Egyesült Nemzetek pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi
egyezményéből származó, annak I. és II. jegyzékében szereplő
anyagok tekintetében fennálló kötelezettségüknek megfelelő
jogszabályaik szerint.
2. cikk
A tagállamok, a 97/369/IB együttes fellépés 5. cikke (1) bekezdése
harmadik
albekezdésének
megfelelően,
e
határozat
hatálybalépésétől számított három hónapon belül meghozzák az
1. cikkben említett intézkedéseket.
3. cikk
Ezt a határozatot a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni.
Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt Brüsszelben, 1999. szeptember 13-án.
a Tanács részéről
az elnök
T. HALONEN

