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DECIZII
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
din 7 octombrie 2013
privind supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control
(2013/496/UE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(4)

S-au înregistrat 24 de decese în patru state membre între
aprilie și august 2012, cazuri în care substanța 5-(2aminopropil)indol a fost depistată singură sau în
combinație cu alte substanțe în eșantioane post mortem.
Deși nu este posibil să se determine cu certitudine rolul
substanței 5-(2-aminopropil)indol în toate aceste decese,
în unele cazuri ea a fost în mod specific menționată la
rubrica privind cauza decesului. În cazul în care această
nouă substanță psihoactivă ar deveni disponibilă și
utilizată pe scară mai largă, implicațiile pentru sănătatea
individuală și pentru cea publică ar putea fi semnificative.
Nu există informații disponibile cu privire la riscurile
sociale pe care le prezintă substanța 5-(2-aminopro
pil)indol.

(5)

Nouă țări europene au raportat la EMCDDA și la Oficiul
European de Poliție (Europol) că au depistat substanța 5(2-aminopropil)indol. Nu sunt disponibile date privind
prevalența utilizării substanței 5-(2-aminopropil)indol,
dar informațiile limitate care există sugerează că este
posibil ca ea să fie consumată în situații similare cu
cele în care sunt consumate alte stimulente, cum ar fi
acasă, în baruri, în cluburi de noapte sau cu ocazia unor
festivaluri de muzică.

(6)

Nu există nicio informație care să sugereze că substanța
5-(2-aminopropil)indol este fabricată în Uniune și nu
există nicio dovadă care să sugereze implicarea grupurilor
infracționale organizate în fabricarea, distribuirea sau
furnizarea acestei noi substanțe psihoactive.

(7)

Substanța 5-(2-aminopropil)indol nu are nicio valoare
sau utilizare medicală cunoscută, consacrată sau recu
noscută și nu există nicio autorizație de introducere pe
piață în Uniune care să aibă ca obiect această nouă
substanță psihoactivă. În afară de utilizarea ei ca
standard de referință analitic și în cercetarea științifică,
nu există nicio indicație că substanța este utilizată în
alte scopuri.

(8)

Substanța 5-(2-aminopropil)indol nu a fost încă evaluată
și în prezent nu face obiectul unei evaluări în cadrul
sistemului Organizației Națiunilor Unite, astfel cum este
definit în Decizia 2005/387/JAI. Două state membre
aplică măsuri de control privind această nouă substanță
psihoactivă în temeiul legislației naționale în conformitate
cu obligațiile care decurg din Convenția Organizației
Națiunilor Unite din 1971 privind substanțele psiho
trope. Cinci țări europene aplică legislația națională cu
privire la noi substanțe psihoactive, mărfuri periculoase
sau medicamente periculoase pentru a supune substanța
5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control.

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Decizia 2005/387/JAI a Consiliului din 10 mai
2005 privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și
controlul noilor substanțe psihoactive (1), în special articolul 8
alineatul (3),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
întrucât:
(1)

Un raport de evaluare a riscurilor noii substanțe
psihoactive 5-(2-aminopropil)indol a fost elaborat, în
conformitate cu articolul 6 din Decizia 2005/387/JAI,
de către Comitetul științific extins al Observatorului
European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) în
cadrul unei sesiuni extraordinare și a fost transmis
ulterior Comisiei și Consiliului la data de 16 aprilie 2013.

(2)

Substanța 5-(2-aminopropil)indol este un derivat sintetic
de indol, substituit la partea fenil a sistemului inelar
indol. Pare a fi o substanță stimulatoare, care poate
avea de asemenea efecte halucinogene. Substanța 5-(2aminopropil)indol a fost depistată mai ales sub formă
de pudră, dar și de tablete și capsule. Poate fi
cumpărată prin intermediul internetului și din „maga
zinele de etnobotanice”, fiind comercializată ca „substanță
chimică utilizată în cercetare”. De asemenea, a fost
detectată în eșantioane prelevate de la un produs
vândut drept „drog legal”, denumit „Benzo Fury”,
precum și în tablete care seamănă cu „ecstasy”.

(3)

Informațiile și datele existente sugerează că toxicitatea
acută a substanței 5-(2-aminopropil)indol se poate
manifesta la oameni sub forma unor efecte adverse,
cum ar fi tahicardie și hipertermie, putând cauza, de
asemenea, midriază, agitație și tremur. Substanța 5-(2aminopropil)indol poate interacționa cu alte substanțe,
inclusiv cu medicamente și stimulente care acționează
asupra sistemului monoaminergic. Efectele specifice ale
substanței 5-(2-aminopropil)indol la oameni sunt dificil
de determinat deoarece nu există studii publicate refe
ritoare la toxicitatea acută și cronică, la efectele psiho
logice și comportamentale și la potențialul de dependență
al substanței, precum și deoarece informațiile și datele
disponibile sunt limitate.

(1) JO L 127, 20.5.2005, p. 32.
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(9)

(10)

(11)
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Raportul de evaluare a riscurilor arată că dovezile
științifice disponibile referitoare la substanța 5-(2-amino
propil)indol sunt limitate și evidențiază faptul că ar fi
necesare cercetări suplimentare pentru a determina
riscurile pentru sănătate și cele sociale pe care ea le
prezintă. Cu toate acestea, dovezile și informațiile dispo
nibile oferă motive suficiente pentru a supune substanța
5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control în
întreaga Uniune. Ca urmare a riscurilor pentru sănătate
pe care le prezintă, demonstrate de depistarea ei în mai
multe cazuri de deces consemnate, a faptului că utili
zatorii pot să o consume în necunoștință de cauză și a
lipsei valorii sau utilizării ei medicale, substanța 5-(2aminopropil)indol ar trebui să fie supusă unor măsuri
de control în întreaga Uniune.
Întrucât șase state membre aplică deja măsuri de control
privind substanța 5-(2-aminopropil)indol prin inter
mediul unor tipuri diferite de dispoziții legislative,
supunerea acestei substanțe unor măsuri de control în
întreaga Uniune ar contribui la evitarea apariției unor
obstacole în ceea ce privește asigurarea respectării legii
și cooperarea judiciară la nivel transfrontalier, precum și
la protejarea utilizatorilor împotriva riscurilor pe care le
poate prezenta consumarea ei.
Decizia 2005/387/JAI rezervă Consiliului competențe de
punere în aplicare pentru a permite furnizarea unui
răspuns rapid și bazat pe expertiză la nivelul Uniunii în
cazul apariției unor noi substanțe psihoactive detectate și
raportate de statele membre, prin supunerea substanțelor
respective unor măsuri de control în întreaga Uniune.
Deoarece au fost respectate condițiile și procedura
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pentru începerea exercitării respectivelor competențe de
punere în aplicare, ar trebui adoptată o decizie de punere
în aplicare pentru a supune substanța 5-(2-aminopro
pil)indol unor măsuri de control în întreaga Uniune,
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Noua substanță psihoactivă 5-(2-aminopropil)indol este supusă
unor măsuri de control în întreaga Uniune.
Articolul 2
Până la 13 octombrie 2014, statele membre iau măsurile
necesare, în conformitate cu legislația lor națională, pentru a
supune substanța 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de
control și sancțiuni penale, astfel cum se prevede în legislația
lor care este în conformitate cu obligațiile care le revin în
temeiul Convenției Organizației Națiunilor Unite din 1971
privind substanțele psihotrope.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 7 octombrie 2013.
Pentru Consiliu
Președintele
J. BERNATONIS

