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N-benzylpiperazyna (BZP) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego decyzji Rady dotyczącej środków kontroli i sankcji karnych w odniesieniu do nowego
syntetycznego narkotyku N-benzylpiperazyny (BZP) (COM(2007)0430 — 11974/2007 —

C6-0285/2007 — 2007/0811(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji (COM(2007)0430),

— uwzględniając art. 34 ust. 2 litera c) Traktatu UE,

— uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0285/2007),

— uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(A6-0417/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji z poniższymi zmianami;

2. zwraca się do Komisji o dokonanie stosownych zmian w swoim wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2
Traktatu o WE.

3. zwraca uwagę Komisji i Rady na brak rozstrzygających dowodów naukowych w sprawozdaniu na
temat oceny zagrożeń, będącym podstawą wniosku Komisji, zwłaszcza w odniesieniu do dowodów na
ogólne ryzyko i szkodliwość związane ze stosowaniem tej substancji, i podkreśla potrzebę przeprowadzenia
dalszych badań;

4. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przy-
jętego przez Parlament;

5. wraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6. zowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, zgodnie
z prawem krajowym, w celu poddania N-benzylpiperazyny
(zwanej również 1-benzylo-1,4-diazacykloheksanem, N-benzyl-
piperazyną lub — mniej dokładnie — benzylpiperazyną lub
BZP) środkom kontroli, proporcjonalnym do zagrożenia zwią-
zanego z tą substancją oraz sankcjom karnym przewidzianym
przez ich ustawodawstwo krajowe na mocy ich zobowiązań
wynikających z Konwencji NZ o substancjach psychotropo-
wych z 1971 r.

Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, zgodnie
z prawem krajowym, w celu poddania N-benzylpiperazyny
(zwanej również 1-benzylo-1,4-diazacykloheksanem, N-benzyl-
piperazyną lub — mniej dokładnie — benzylpiperazyną lub
BZP) zwykłym środkom kontroli, proporcjonalnym do niskiego
zagrożenia związanego z tą substancją, które należy jeszcze
zbadać i udowodnić.
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