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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките 

на шестдесетата сесия на Комисията за упойващите вещества, във връзка с 

добавянето на вещества в Списък I към Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и 

психотропни вещества  
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

Комисията за упойващите вещества редовно изменя списъка с вещества, съдържащи се 

в приложението към Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за 

борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г. 

(Конвенцията на ООН от 1988 г.) въз основа на препоръките на Международния орган 

за контрол на упойващите вещества. 

ЕС е страна по Конвенцията на ООН от 1988 г. за въпроси, които са уредени в член 12 

от Конвенцията
1
. Член 12 се отнася до веществата, които често се използват в 

незаконното производство на упойващи и психотропни вещества („прекурсори на 

наркотични вещества“).  

Комисията за упойващите вещества е комисия към Икономическия и социален съвет на 

ООН и нейните функции и правомощия са, наред с другото, предвидени в Конвенцията 

на ООН от 1988 г. Тя се състои от 53 държави — членки на ООН, избирани от 

Икономическия и социален съвет. Понастоящем 12 държави — членки на Съюза, са 

членове на Комисията за упойващите вещества с право на глас
2
. Съюзът има статут на 

наблюдател в Комисията за упойващите вещества.  

На 1 февруари 2017 г. Международният орган за контрол на упойващите вещества 

препоръча в Списък I към Конвенцията на ООН от 1988 г. да бъдат добавени още две 

вещества, а именно 4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP) и N-фенетил-4-пиперидон 

(NPP). 

Промените в списъците към Конвенцията на ООН от 1988 г. се отразяват пряко върху 

приложното поле на правото на ЕС в областта на контрола върху прекурсорите на 

наркотични вещества, тъй като добавените в списъците към Конвенцията на ООН от 

1988 г. вещества трябва да бъдат включени в правния ред на Съюза
3
. За да се гарантира 

това, на Комисията са предоставени правомощия да приема делегирани актове. 

Необходимо е държавите членки да се подготвят за заседанието на Комисията за 

упойващите вещества, на което да се вземе решение за включването на веществата, 

като постигнат обща позиция в Съвета. Поради ограниченията, произтичащи от статута 

на наблюдател на Съюза, тази позиция следва да бъде изразена от държавите членки, 

които понастоящем са членове на Комисията за упойващите вещества, действащи 

съвместно в интерес на Съюза в рамките на тази комисия. Европейският съюз, който 

има само статут на наблюдател в Комисията за упойващите вещества, няма право да 

гласува в нея. 

                                                 
1 Решение на Съвета от 22 октомври 1990 г. относно сключването от името на Европейската 

икономическа общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за борба 

срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г. 
2 Австрия, Белгия, Хърватия, Чешката република, Франция, Германия, Унгария, Италия, 

Нидерландия, Словакия, Испания, Обединеното кралство. 
3 Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за 

мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите (ОВ L 22, 

26.1.2005 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 

февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества (ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1). 
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Ето защо Комисията предлага позиция, която да бъде заета от името на Европейския 
съюз на шестдесетата сесия на Комисията за упойващите вещества, която ще се състои 
във Виена от 13 до 17 март 2017 г., във връзка с включването на вещества в 
Конвенцията на ООН от 1988 г.   

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Правното основание на настоящото предложение е член 207 във връзка с член 218, 

параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Включването на прекурсорите в списъци с цел да се следи търговията с тези вещества е 

въпрос от областта на общата търговска политика, а в член 207, параграф 3 от ДФЕС се 

посочва, че когато трябва да се договарят и сключват споразумения с една или повече 

трети държави или международни организации, се прилага член 218 при спазване на 

специфичните разпоредби на същия член. 

Член 218, параграф 9 от ДФЕС се прилага независимо от това дали Съюзът е член на 

въпросния орган или е страна по въпросния договор. Комисията за упойващите 

вещества е „орган, създаден със споразумение“ по смисъла на този член, като се има 

предвид, че тя е орган с възложени специфични задачи съгласно Конвенцията на ООН 

от 1988 г.  

Решенията на Комисията за упойващите вещества във връзка със списъците с вещества 

представляват „актове с правно действие“ по смисъла на член 218, параграф 9 от 

ДФЕС. В съответствие с Конвенцията на ООН от 1988 г. решенията на Комисията за 

упойващите вещества стават правнообвързващи, освен ако в рамките на предвидения 

срок някоя от страните поиска от Икономическия и социален съвет да преразгледа 

решението
4
. Решенията на Икономическия и социален съвет по въпроса са 

окончателни.  

• Субсидиарност 

Не се прилага. 

• Пропорционалност 

Предложението е пропорционално и не излиза извън рамките на необходимото за 

постигане на посочените цели, тъй като то се отнася до нови прекурсори на наркотични 

вещества, които предизвикват безпокойство на равнището на Съюза. 

• Избор на инструмент 

В член 218, параграф 9 от ДФЕС е предвидено, че за да бъде определена позицията, 

която трябва да се заеме от името на Съюза в орган, създаден с международно 

споразумение, е необходимо решение на Съвета. 

                                                 
4 Член 12, параграф 7 от Конвенцията на ООН от 1988 г. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките 

на шестдесетата сесия на Комисията за упойващите вещества, във връзка с 

добавянето на вещества в Списък I към Конвенцията на Организацията на 

обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и 

психотропни вещества  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния 

трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г. (наричана по-долу 

„Конвенцията“) бе сключена от Съюза с Решение № 90/611/ЕИО на Съвета
5
 и 

влезе в сила на 11 ноември 1990 г.  

(2) Съгласно член 12, параграфи 2—7 от Конвенцията в списъците към Конвенцията, 

в които са изброени прекурсори на наркотични вещества, е възможно да бъдат 

добавяни нови вещества. 

(3) По време на своята шестдесета сесия, която ще се състои от 13 до 17 март 2017 г. 

във Виена, Комисията за упойващите вещества следва да вземе решение относно 

добавянето на две нови вещества в Списък I към Kонвенцията.  

(4) Съюзът има статут на наблюдател в Комисията за упойващите вещества, в която 

понастоящем 12 от държавите — членки на Съюза, са членове с право на глас. 

Тъй като решенията за добавяне на нови вещества в Списък I към Конвенцията са 

от изключителната компетентност на Съюза, е необходимо Съветът да 

оправомощи държавите членки да изразят позицията на Съюза относно 

добавянето на нови вещества в Списък I към Конвенцията. 

(5) Според оценката на Международния орган за контрол на упойващите вещества 

две вещества — 4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP) и N-фенетил-4-

пиперидон (NPP) — често се използват в незаконното производство на фентанил 

и са особено подходящи за незаконното производство на фентанил и редица 

аналози на фентанила, които са много силни синтетични опиоиди. Има данни, че 

обемът и обхватът на незаконното производство на фентанил и аналози на 

фентанила представлява сериозен социален проблем и проблем за общественото 

                                                 
5 Решение на Съвета от 22 октомври 1990 г. относно сключването от името на Европейската 

икономическа общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу 

незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (OВ L 326, 24.11.1990 г., стр. 56). 



BG 5   BG 

здравеопазване, което налага тези вещества да бъдат поставени под международен 

контрол. 

(6) По тази причина на 1 февруари 2017 г. Международният орган за контрол на 

упойващите вещества препоръча на Комисията за упойващите вещества да добави 

ANPP и NPP в Списък I към Конвенцията. 

(7) Незаконно произведените фентанил и аналози на фентанила причиняват 

значителни социални проблеми и проблеми на общественото здравеопазване в 

някои държави членки.  

(8) Ето защо позицията на държавите — членки на Съюза, в Комисията за 

упойващите вещества следва да бъде „за“ добавянето на ANPP и NPP в Списък I 

към Конвенцията, 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Позицията, която да бъде заета от името на Съюза от държавите членки по време на 

шестдесетата сесия на Комисията за упойващите вещества от 13 до 17 март 2017 г., е 

следната: 

4-анилино-N-фенетилпиперидин и N-фенетил-4-пиперидон (NPP) трябва да бъдат 

включени в Списък I към Конвенцията. 

Тази позиция се изразява от държавите членки, които са членове на Комисията за 

упойващите вещества, действащи съвместно. 

Член 2  

Адресати на настоящото решение са държавите членки.  

 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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