
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA RADY 

z dnia 7 października 2013 r. 

w sprawie poddania 5-(2-aminopropyl)indolu środkom kontroli 

(2013/496/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 
2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli 
nowych substancji psychoaktywnych ( 1 ), w szczególności jej art. 
8 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 6 decyzji 2005/387/WSiSW komitet 
naukowy Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii w poszerzonym składzie 
sporządził w trakcie sesji specjalnej sprawozdanie na 
temat oceny zagrożeń dotyczące nowej substancji 
psychoaktywnej 5-(2-aminopropyl)indolu, przedłożone 
następnie Komisji i Radzie w dniu 16 kwietnia 2013 r. 

(2) Substancja 5-(2-aminopropyl)indol jest syntetyczną 
pochodną indolu z podstawieniem od strony fenylu 
w układzie pierścieniowym indolu. Wydaje się, że jest 
on substancją pobudzającą, która może mieć również 
efekty halucynogenne. 5-(2-aminopropyl)indol występuje 
głównie w postaci proszku, ale również w postaci 
tabletek i kapsułek. Jest on dostępny w sprzedaży inter
netowej oraz sprzedawany w sklepach z „dopalaczami” 
jako „substancja chemiczna w fazie badań”. Wykrywano 
go również w próbkach produktu sprzedawanego jako 
„dopalacz” (legalna substancja psychoaktywna), zwanego 
„Benzo Fury”, oraz w postaci tabletek przypominających 
ecstasy. 

(3) Z dostępnych informacji i danych wynika, że ostra 
toksyczność 5-(2-aminopropyl)indolu może wywoływać 
u ludzi działania niepożądane, takie jak częstoskurcz 
i hipertermia, i może powodować również rozszerzenie 
źrenic, pobudzenie i drgawki. 5-(2-aminopropyl)indol 
może wchodzić w reakcje z innymi substancjami, 
w tym z produktami leczniczymi i środkami pobudzają
cymi, które działają na układ monoaminergiczny. Trudno 
określić konkretne skutki fizyczne, jakie 5-(2-aminopro
pyl)indol wywołuje w organizmie człowieka, ponieważ 
brak jest publikacji badań oceniających jego toksyczność 
ostrą i przewlekłą, jego wpływ na psychikę i zachowanie 
oraz jego potencjał uzależniający, a także ze względu na 
ograniczoną ilością informacji i danych. 

(4) W okresie między kwietniem a sierpniem 2012 r. w czte
rech państwach członkowskich odnotowano w sumie 24 

zgony, w przypadku których w próbkach pobranych 
pośmiertnie wykryto 5-(2-aminopropyl)indol, występu
jący osobno lub w połączeniu z innymi substancjami. 
Choć na podstawie dostępnych informacji nie da się 
stwierdzić z całą pewnością, w jakim stopniu 5-(2- 
aminopropyl)indol przyczynił się do tych wszystkich 
zgonów, to w niektórych przypadkach substancję tę 
wymieniono z nazwy w przyczynach śmierci. Gdyby ta 
nowa substancja psychoaktywna stała się powszechniej 
dostępna i stosowana, mogłoby to mieć poważne skutki 
dla zdrowia poszczególnych osób i zdrowia publicznego. 
Brak jest dostępnych informacji na temat zagrożeń 
społecznych, jakie stwarza 5-(2-aminopropyl)indol. 

(5) Dziewięć państw członkowskich zgłosiło do Europej
skiego Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii oraz do Europejskiego Urzędu Policji (Euro
pol) przypadki wykrycia 5-(2-aminopropyl)indolu. Brak 
jest danych na temat używania tej substancji, ale z ogra
niczonej liczby dostępnych informacji wynika, że może 
być ona zażywana w podobnych miejscach jak inne 
środki pobudzające, takich jak dom, bary, kluby nocne 
lub na festiwalach muzycznych. 

(6) Brak jest informacji wskazujących, że 5-(2-aminopro
pyl)indol jest wytwarzany w Unii, jak również brak jest 
dowodów wskazujących na udział przestępczości zorga
nizowanej w produkcji, dystrybucji lub dostarczaniu tej 
nowej substancji psychoaktywnej. 

(7) Substancja 5-(2-aminopropyl)indol nie ma żadnej znanej, 
stwierdzonej lub uznanej wartości medycznej bądź zasto
sowania medycznego w Unii; ta nowa substancja psycho
aktywna nie została również objęta pozwoleniem na 
dopuszczenie do obrotu w Unii. Poza jej wykorzystywa
niem jako wzorca analitycznego i w badaniach nauko
wych, nic nie wskazuje na to, że jest ona wykorzysty
wany do innych celów. 

(8) Substancja 5-(2-aminopropyl)indol nie została poddana 
badaniom ani nie podlega obecnie procedurze badania 
w ramach systemu Narodów Zjednoczonych w rozu
mieniu decyzji 2005/387/WSiSW. Dwa państwa człon
kowskie kontrolują tę nową substancję psychoaktywną 
na mocy swoich przepisów krajowych, wypełniając zobo
wiązania wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczo
nych o substancjach psychotropowych z 1971 r. Pięć 
państw europejskich kontroluje 5-(2-aminopropyl)indol, 
stosując przepisy krajowe dotyczące nowych substancji 
psychoaktywnych, produktów niebezpiecznych lub 
produktów leczniczych.
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( 1 ) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.



(9) W sprawozdaniu na temat oceny zagrożeń stwierdzono, 
że dowody naukowe dotyczące 5-(2-aminopropyl)indolu 
są skąpe i potrzebne są dalsze badania w celu określenia 
zagrożeń zdrowotnych i społecznych, jakie on stwarza. 
Dostępne dowody i informacje dają jednak wystarczającą 
podstawę do poddania 5-(2-aminopropyl)indolu środkom 
kontroli w całej Unii. Ze względu na zagrożenia zdro
wotne jakie stwarza ta substancja – udokumentowane 
wykryciem jej w kilku odnotowanych przypadkach 
zgonów – i na fakt, że użytkownicy mogą zażywać ją 
nieświadomie, oraz ze względu na brak wartości 
medycznej bądź zastosowania medycznego 5-(2-aminop
ropyl)indol powinien zostać poddany środkom kontroli 
w całej Unii. 

(10) Ponieważ sześć państw członkowskich już poddaje 
kontroli 5-(2-aminopropyl)indol za pomocą różnego 
rodzaju przepisów, poddanie tej substancji środkom 
kontroli w całej Unii pomogłoby zapobiec pojawieniu 
się przeszkód w transgranicznej współpracy w zakresie 
egzekwowania prawa i współpracy wymiarów sprawied
liwości oraz chronić użytkowników przed zagrożeniami 
związanymi z jej zażywaniem. 

(11) Decyzja 2005/387/WSiSW zastrzega uprawnienia wyko
nawcze dla Rady, aby umożliwić szybką i opartą na 
wiedzy fachowej reakcję na szczeblu Unii na pojawienie 
się nowych substancji psychoaktywnych wykrytych i zgło
szonych przez państwa członkowskie, poprzez poddanie 
tych substancji środkom kontroli w całej Unii. Ponieważ 
spełnione są warunki i procedura zainicjowania egzekwo

wania tych uprawnień wykonawczych, należy przyjąć 
decyzję wykonawczą, aby poddać 5-(2-aminopropyl)indol 
środkom kontroli w całej Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym poddaje się środkom kontroli w całej Unii nową 
substancję psychoaktywną 5-(2-aminopropyl)indol. 

Artykuł 2 

Do dnia 13 października 2014 r. państwa członkowskie podej
mują niezbędne środki, zgodnie ze swoim prawem krajowym, 
aby poddać 5-(2-aminopropyl)indol środkom kontroli oraz 
sankcjom karnym przewidzianym przez prawodawstwo tych 
państw zgodnie z ich zobowiązaniami w ramach Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o substancjach psychotropowych 
z 1971 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 października 2013 r. 

W imieniu Rady 

J. BERNATONIS 
Przewodniczący
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