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Objettiv Droga

Reazzjoni għal sustanzi psikoattivi ġodda

Filwaqt li l-liġijiet kriminali għandhom 

jagħtu defi nizzjoni ċara ta’ dawk is-sustanzi 

taħt kontroll, l-iskoperta ta’ sustanza 

psikoattiva li tkun barra mill-kontroll 

ġuridiku tista’ tirriżulta fi  profi tt għall-

fornituri, b’riskju mhux magħruf fuq 

is-saħħa tal-konsumaturi. Imbagħad, dawn 

is-sustanzi jistgħu jiġu identifi kati mill-

awtoritajiet u miżjudin mal-lista tas-sustanzi 

kkontrollati, u b’hekk iċ-ċiklu jerġa’ jibda 

mill-ġdid. Żviluppi reċenti li jippermettu li 

kimiċi organiċi jiġu sintetizzati bl-irħis, 

fl imkien mal-iskambju ta’ informazzjoni u 

l-possibilitajiet ta’ tqegħid fi s-suq off ruti 

mill-Internet, wasslu sabiex sustanzi 

psikoattivi ġodda saru disponibbli faċilment 

b’rata mingħajr preċedenti. Dawn jistgħu 

jitqegħdu fi s-suq permezz ta’ ħwienet li 

jispeċjalizzaw f’parafernalja tad-drogi, 

fi ċ-ċentri tal-bliet u fuq websajts li jinbnew 

faċilment, li għandhom il-potenzjal li 

jxerrdu malajr l-użu ta’ droga ġdida fi l-pajjiż 

u fuq livell internazzjonali. Il-veloċità li biha 

jistgħu jitfaċċaw u jiġu mxerrda sustanzi 

psikoattivi ġodda, issa qiegħda tisfi da 

l-proċedura stabbilita li biha tingħadda 

leġiżlazzjoni għall-kontroll ta’ sustanza f’kull 

pajjiż. Il-fornituri qegħdin jagħmlu profi tti 

sostanzjali matul ix-xhur meħtieġa għall-

kontroll ta’ sustanza ġdida taħt liġi kriminali, 

fi lwaqt li r-riskji assoċjati mal-użu tagħha 

jkun għad iridu jiġu stabbiliti. Dawk li jfasslu 

l-politika issa qegħdin jitolbu metodi 

ġodda, aktar veloċi u effi  kaċi għall-kontroll 

tad-drogi, biex jipproteġu s-saħħa pubblika 

u, jekk possibbli, biex iwaqqfu lill-fornituri 

milli jfi ttxu sustanzi ġodda sabiex ikomplu 

ċ-ċiklu. 

Ħarsa ġenerali lejn il-kwistjonijiet ewlenin

1. Sustanzi psikoattivi ġodda mhux faċli li jinkixfu jew li jiġu 

identifi kati minn laboratorji forensiċi. L-ittestjar ta’ prodotti 

għal sustanzi mhux magħrufa jew mhux mistennija huwa 

kkumplikat, jieħu ż-żmien u jiswa ħafna fl us. Dan jista’ 

jxekkel reazzjonijiet immirati u f’waqthom minn leġiżlaturi 

u minn min jinforza l-liġi. 

2. Ma huwiex legalment possibbli li d-distribuzzjoni mhux 

awtorizzata tas-sustanzi psikoattivi kollha tiġi 

kriminalizzata u għalhekk il-legiżlazzjoni, minfl ok ma tkun 

proattiva, tista’ biss tirreaġġixxi għal sustanzi meta jfi ġġu.

3. Sustanzi psikoattivi ġodda jistgħu jkunu ta’ riskju għas-

saħħa pubblika u individwali u jista’ jkollhom ukoll riskji 

soċjali li jaff ettwaw lill-komunità usa’. Iżda meta jfi ġġu 

għall-ewwel darba fi s-suq, l-informazzjoni dwar ir-riskji 

assoċjati magħhom tkun nieqsa.

4. Il-proċedura leġiżlattiva meħtieġa sabiex sustanza tinġieb taħt 

il-kontroll tal-liġijiet dwar id-drogi, tieħu ż-żmien u f’ċerti pajjiżi 

tieħu aktar minn sena.

5. Il-kontroll ta’ sustanza psikoattiva ġdida jista’ jkollu 

konsegwenzi mhux mixtieqa u mhux intenzjonati. Jista’ 

jistimula t-tfi ttxija ta’ sustanza sostituta mhux ikkontrollata u 

d-distribuzzjoni tagħha, li possibilment tkun ta’ dannu akbar 

minn dik ta’ qabilha.

6. Metodi ta’ kontroll oħrajn, għalkemm aktar veloċi, ma 

għandhomx il-pieni neċessarji biex jagħtu l-istess messaġġi ta’ 

deterrent u ta’ riskju għas-saħħa. Jistgħu wkoll ma jkunux 

effi  kaċi biżżejjed sabiex jipprevjenu jew iwaqqfu t-tqegħid 

fi s-suq u d-distribuzzjoni ta’ sustanza ġdida.

Defi nizzjoni

Sustanza psikoattiva ġdida: Droga narkotika jew psikotropika ġdida, f’forma pura jew imħallta, li mhux ikkontrollata 

mill-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi Narkotiċi tal-1961 jew mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

is-Sustanzi Psikotropiċi tal-1971, iżda li tista’ tkun ta’ theddida pubblika paragunabbli mat-theddida maħluqa mis-sustanzi elenkati 

f’dawn il-konvenzjonijiet (Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI).

ISSN
 1

7
2

5
-8

5
3

7

L-Istati Membri għandu jkollhom il-kapaċità 

li jidentifi kaw malajr u li jevalwaw 

xjentifi kament is-sustanzi ġodda dejjem 

aktar kumplessi u diff erenti li jfi ġġu fi s-suq. 

Il-mekkaniżmu ta’ reazzjoni tagħhom 

għandu jkun ottimizzat sabiex jaġixxi 

b’mod eff ettiv u effi  kaċi għall-protezzjoni 

tas-saħħa pubblika bl-inqas konsegwenzi 

negattivi; il-kontroll skont liġi dwar 

id-droga huwa wieħed mill-għadd ta’ 

għażliet ta’ kif dan jista’ jinkiseb.

Wolfgang Götz, 

Direttur tal-EMCDDA
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1. Sistemi ta’ twissija bikrija

Fl-Ewropa, sistemi ta’ twissija bikrija għal 

sustanzi psikoattivi ġodda jaħdmu kemm 

fuq livell tal-UE kif ukoll fuq dak nazzjonali. 

Is-sistema Ewropea ta’ twissija bikrija, 

stabbilita fl -1997, hija implimentata 

mill-EMCDDA u mill-Europol u tibni fuq 

is-sistemi nazzjonali. Huwa netwerk 

multidixxiplinarju li jiġbor, jivvaluta u jxerred 

malajr l-informazzjoni dwar drogi ġodda u 

prodotti li jkun fi hom dawn id-drogi. L-aħħar 

sentejn raw numru rekord ta’ sustanzi 

ġodda identifi kati għall-ewwel darba 

fl -Ewropa — 24 fl -2009 u 41 fl -2010 (ara 

l-grafi ka). Attwalment, madwar 150 sustanza 

qiegħda tiġi mmonitorjata fuq livell tal-UE. 

Sistemi nazzjonali ta’ twissija bikrija 

għandhom komponenti jew strutturi distinti 

skont il-prijoritajiet u l-bżonnijiet nazzjonali 

speċifi ċi, għalkemm jaqdu wkoll il-ħtiġijiet 

tas-sistema Ewropea. Fl-Ewropa, is-sistemi 

nazzjonali ta’ twissija bikrija huma diff erenti 

f’ħafna modi, fosthom: il-bażi legali 

tagħhom, posthom fi l-gvern (f’entitajiet ta’ 

infurzar tal-liġi jew tas-saħħa); il-kopertura 

tagħhom (lokali, reġjonali jew nazzjonali); u 

r-riżorsi allokati għalihom. Jistgħu jkunu 

diff erenti wkoll fi l-kompożizzjoni u l-kapaċità 

tagħhom; pereżempju, xi sistemi ta’ twissija 

bikrija jinkludu netwerks ta’ tossikoloġija u 

xjenza forensika qawwijin, oħrajn 

jimmonitorjaw kampjuni miġburin mill-

utenti u oħrajn huma marbuta mal-

mekkaniżmu ta’ reazzjoni veloċi. Is-sistemi 

nazzjonali ta’ twissija bikrija jistgħu jissaħħu 

permezz tal-użu ta’ indikaturi kwantitattivi 

għall-monitoraġġ tad-droga, riċerka 

kwalitattiva u sorsi ta’ informazzjoni 

multidixxiplinarji bħal fornituri tal-kura 

tas-saħħa, organizzazzjonijiet tal-infurzar 

tal-liġi u riċerkaturi indipendenti. Dawn 

jistgħu jisfruttaw l-aħħar avvanzi teknoloġiċi 

u analitiċi u jistgħu jibbenefi kaw minn 

skambju ta’ informazzjoni f’waqtu u 

effi  ċjenti bejn is-sħab kollha.

2. Kontroll proattiv

Sustanzi psikoattivi kkontrollati taħt liġi 

kriminali għandhom ikunu ddefi niti b’mod 

ċar. Il-prinċipju bażiku, stipulat fi l-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem u f’ċerti kostituzzjonijiet 

nazzjonali, huwa li ħadd ma jista’ jinżamm 

ħati ta’ reat li meta seħħ ma kienx kriminali. 

Minn dan, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 

tal-Bniedem iddeċidiet li l-liġi kriminali trid 

tkun speċifi ka f’dak li hija tikklassifi ka bħala 

reat. Dan ifi sser li sustanzi mhux elenkati 

fi l-liġi dwar id-drogi mhumiex ikkontrollati 

minnha. 

Il-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 

tal-Bniedem, madankollu, tippermetti li ċerti 

elementi tar-reat jiġu ċċarati u jiddaħħlu 

taħt id-defi nizzjoni oriġinali tar-reat. 

Defi nizzjonijiet ġeneriċi tal-familji kimiċi ta’ 

sustanzi kkontrollati jintużaw mill-Irlanda u 

mir-Renju Unit. Analogi jew derivattivi ta’ 

drogi kkontrollati jistgħu jirreferu għal dawk 

li jkollhom eff etti jew strutturi simili u b’hekk 

ikopru medda usa’ ta’ sustanzi minn 

defi nizzjoni ġenerika; dawn jistgħu jiġu 

applikati għas-sustanzi kollha kkontrollati 

taħt il-liġi dwar id-droga (bħal fi l-Bulgarija u 

n-Noverġja), ċerti kategoriji (fi l-Latvja u 

f’Malta), jew grupp wieħed żgħir biss 

(fi l-Lussemburgu). Xi Stati Membri, 

madankollu, irrapportaw li kien ikollhom xi 

diffi  kultajiet biex jimplimentaw defi nizzjoni 

ġenerika, għax din tirrekjedi bidliet fi l-

leġiżlazzjoni primarja jew tista’ tikkuntradixxi 

l-prinċipji kostituzzjonali. Fl-2010, l-Irlanda 

introduċiet leġiżlazzjoni li tipprojbixxi 

l-bejgħ ta’ sustanzi psikoattivi għall-konsum 

mill-bniedem li jistgħu jkunu ta’ dannu, jew 

jistgħu joħolqu dipendenza, u l-Polonja 

pprojbixxiet ir-reklamar ta’ drogi ta’ 

sostituzzjoni. Għadu kmieni wisq biex dan 

l-approċċ jiġi evalwat b’mod sħiħ. 

3. Valutazzjoni tar-riskji

F’ħafna mill-Istati Membri tal-UE jeżistu 

sistemi nazzjonali li jevalwaw ir-riskji 

ppreżentati minn sustanzi psikoattivi ġodda. 

Dawn is-sistemi jeżaminaw ir-riskji soċjali u 

ta’ saħħa li jistgħu joħolqu dawn is-sustanzi 

l-ġodda fl -istadji diff erent kollha, minn 

manifattura, għat-traffi  kar, sal-użu tagħhom. 

Jistgħu jevalwaw ukoll l-involviment 

potenzjali tal-kriminalità organizzata u 

l-konsegwenzi ta’ miżuri ta’ kontroll 

possibbli. Minn 26 pajjiż li għalihom hemm 

informazzjoni disponibbli, sitta ma 

rrapportawx li kellhom sistema ta’ 

valutazzjoni tar-riskju bħala parti mill-

proċedura legali ta’ kontroll. Hemm 

referenza diretta għal sistema ta’ 

valutazzjoni tar-riskju fi l-liġi dwar id-droga 

ta’ sitt pajjiżi, f’sebgħa hija semi-formalizzata 

u f’sebgħa oħra tista’ titwettaq fuq bażi 

ad hoc. Fil-maġġoranza tal-pajjiżi titwettaq 

minn uffi  ċjali pubbliċi, iżda f’erbgħa oħra 

titwettaq minn entità xjentifi ka indipendenti 

(l-Ungerija, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija, 

ir-Renju Unit). 

Madwar nofs l-Istati Membri tal-UE jagħmlu 

distinzjoni legali bejn sustanzi skont il-livell 

ta’ dannu li jistgħu joħolqu, u valutazzjoni 

tar-riskju tista’ tgħin għal klassifi kazzjoni 

preċiża u komunikazzjoni tad-danni 

lill-pubbliku. Ir-rapportar fi l-mezzi tax-xandir 

dwar id-danni maħluqa jista’ jżid il-pressjoni 

għal kontroll leġiżlattiv qabel ma jkunu 

magħrufi n il-fatti ewlenin. Iżda peress li 

l-indikazzjonijiet juru li relattivament ftit 

jagħmlu użu minn sustanzi psikoattivi 

ġodda, trid tingħata attenzjoni sabiex ma 

tintilifx il-kredibbiltà minħabba enfasi żejda 

fuq ir-riskji involuti. Jidher li xi ftit pajjiżi 

jivvalutaw mill-ġdid il-preċiżjoni tal-

klassifi kazzjoni tagħhom aktar tard, meta 

informazzjoni ġdida għandha tkun 

disponibbli.

4. Proċessi aktar mgħaġġla — 

iżda b’superviżjoni

L-ammont ta’ żmien neċessarju sabiex 

sustanza ġdida titpoġġa taħt kontroll 

jiddependi mill-proċedura segwita, min-

natura tal-liġi involuta u mil-livell ta’ 

approvazzjoni meħtieġ. Pereżempju, 

proċedura kkumplikata sabiex tinbidel liġi 

parlamentari li titlob l-approvazzjoni tal-kap 

ta’ stat tieħu aktar fi t-tul minn proċedura 

sempliċi li tibdel regolament iffi  rmat minn 

ministru wieħed. Sabiex jingħeleb 

id-dewmien proċedurali, il-Ġermanja u 

l-Pajjiżi l-Baxxi stabbilixxew sistemi ta’ 

emerġenza li jippermettu li sustanza 

titpoġġa taħt kontroll temporanju għal 

perjodu ta’ sena bl-approvazzjoni ta’ 

ministru wieħed minfl ok mill-gvern; jekk 

il-proċedura għal kontroll permanenti ma 

tiġix segwita fi  żmien sena, din ir-restrizzjoni 

tiskadi. Diversi pajjiżi oħra għandhom 

sistemi li jaħdmu malajr biex ipoġġu 

sustanzi taħt kontroll permanenti billi 

jqassru l-perjodi ta’ konsultazzjoni defi niti 

matul il-proċess tat-tfassil ta’ liġijiet. 

Objettiv Droga
Edizzjoni 2 tal-2011



Fl-Isvezja hemm liġi separata, l-Att dwar 

Oġġetti Perikolużi għas-Saħħa, li tippermetti 

l-klassifi kazzjoni mgħaġġla ta’ sustanza 

bħala waħda soġġetta għal pieni kriminali 

serji għall-bejgħ jew pussess, fi lwaqt li 

l-awtoritajiet jikkunsidraw jekk din tidħolx 

fi d-defi nizzjoni ta’ droga, u jekk dan ikun 

il-każ eventwalment għandha tiġi elenkata 

bħala droga kkontrollata. Id-Direttiva 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

98/34/KE teħtieġ perjodu ta’ notifi ka ta’ tliet 

xhur għal azzjonijiet nazzjonali li jillimitaw 

kummerċ intrakomunitarju, iżda dan jista’ 

jitneħħa għal raġunijiet serji ta’ sigurtà jew 

saħħa pubblika.

5. Konsegwenzi mhux 

intenzjonati tal-kontroll

Il-proċedura tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE 

tikkunsidra l-konsegwenzi possibbli ta’ 

miżuri ta’ kontroll, li jistgħu jinkludu 

s-sostituzzjoni ta’ sustanzi kkontrollati ġodda 

ma’ sustanza oħra mhux ikkontrollata — xi 

drabi tkun waħda b’eff etti aktar serji. 

Pereżempju, il-kontroll tal-GHB (aċidu 

gamma-hydroxybutyric) seta’ wassal għal 

żieda fl -użu tal-prekursur metaboliku u 

kimiku tiegħu, il-GBL (gamma-

butyrolactone), li mill-inqas huwa perikoluż 

daqs il-GHB. Wara li l-faqqiegħ 

alluċinoġeniku li fi h il-psilocin ġie 

kkontrollat, xi bejjiegħa bdew joff ru 

l-faqqiegħ Amanita muscaria, li għandu riskji 

tossiċi sostanzjali. Meta l-mephedrone 

tpoġġa taħt kontroll fl -Ewropa, bejjiegħa fuq 

l-Internet bdew jirriklamaw in-naphyrone 

bħala sostitut. Madankollu, minfl ok 

naphyrone, ħafna kampjuni kellhom fi hom 

wieħed jew aktar katinoni kkontrollati jew 

sustanzi oħra mhux kimikament relatati 

man-naphyrone. 

Iż-żamma ta’ viġilanza qawwija għal drogi 

ġodda tista’ tiġi tiswa ħafna fl us, għaliex din 

tirrekjedi l-identifi kazzjoni ta’ numru dejjem 

jiżdied ta’ sustanzi ġodda u riċerka dwar 

ir-reazzjonijiet u r-riskji assoċjati magħhom. 

Hemm bżonn ukoll ta’ riżorsi għall-infurzar 

sabiex sustanzi psikoattivi ġodda jinġiebu 

taħt il-kontroll tal-liġi dwar id-drogi. Pajjiżi li 

japplikaw dan l-approċċ, f’kull każ ikunu 

qegħdin jirriskjaw li jgħabbu żżejjed 

lis-sistema nazzjonali tagħhom. 

B’kunsiderazzjoni ta’ dan, panils xjentifi ċi ta’ 

valutazzjoni tar-riskju fi l-Pajjiżi l-Baxxi u 

fi r-Renju Unit irrakkomandaw kontra 

l-kontroll kriminali tal-provvista ta’ ċerti 

sustanzi (faqqiegħ alluċinoġeniku u khat 

rispettivament), u minfl ok ippreferew 

programmi ta’ prevenzjoni.

6. Huma eff ettivi liġijiet oħra?

Xi pajjiżi Ewropej użaw b’suċċess liġijiet 

oħrajn sabiex iwaqqfu d-distribuzzjoni ħielsa 

ta’ droga ġdida. Dawn il-liġijiet huma 

bbażati fuq defi nizzjonijiet armonizzati 

tal-UE, li suppost diġà huma operattivi 

fl -Istati Membri kollha. Ġew invokati 

regolamenti li jeħtieġu li oġġetti jew ikel 

għall-bejgħ jiġu ttikkettjati b’mod eżatt u ċar 

skont l-użu mistenni tagħhom biex jiġu 

kkonfi skati prodotti Spice mhux ittikkettjati 

bil-lingwa nazzjonali (l-Italja) u mephedrone 

ttikkettjata bħala mluħa tal-banju jew ikel 

tal-pjanti (ir-Renju Unit). Bl-applikazzjoni ta’ 

defi nizzjoni armonizzata tal-UE ta’ prodott 

mediċinali bħala sustanza psikoattiva ġdida, 

l-aġenziji nazzjonali tal-mediċini jistgħu 

jipprojbixxu d-distribuzzjoni, it-tqegħid 

fi s-suq u l-importazzjoni mhux awtorizzata 

tiegħu. Fl-2009, l-Awstrija kklassifi kat 

il-prodotti Spice taħt leġiżlazzjoni ta’ 

mediċini mhux kriminali, u din irriżultat 

effi  kaċi fi t-twaqqif tad-distribuzzjoni u 

t-tqegħid fi s-suq b’mod ħieles ta’ Spice 

fl -Awstrija, fi lwaqt li evitat li l-utenti jiġu 

kriminalizzati. Projbizzjonijiet fuq 

l-importazzjoni fl -Awstrija (Spice) u fi r-Renju 

Unit (mephedrone) ikkontribwew għat-

twaqqif tad-distribuzzjoni ħielsa.

L-aċċess taż-żgħażagħ għal sustanzi ġodda 

jista’ jitnaqqas permezz ta’ ħruġ ta’ liċenzji 

jew restrizzjonijiet ta’ età fi l-punti tal-bejgħ. 

Dawn jistgħu jkunu simili għal dawk li 

jirregolaw il-bejgħ ta’ alkoħol u tabakk, iżda 

eżempji oħrajn jinkludu l-“coff ee shops” 

fi l-Pajjiżi l-Baxxi u l-bejgħ tal-butanu u 

prodotti solventi fi r-Renju Unit. 

Dawn l-approċċi kollha jsegwu 

r-rakkomandazzjonijiet reċenti tal-Uffi  ċċju 

tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u 

l-Kriminalità sabiex ipoġġu enfasi fuq 

l-infurzar tal-liġijiet għall-ħarsien tas-saħħa u 

jikkonċentraw fuq il-fornituri, minfl ok ma 

jikkriminalizzaw lill-utenti kollha.

Għadd ta’ sustanzi psikoattivi ġodda nnotifi kati lis-sistema Ewropea 

ta’ twissija bikrija skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI

NB: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI daħlet fi s-seħħ fi l-21 ta’ Mejju 2005.

Sors: Sistema Ewropea ta’ twissija bikrija.
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Objettiv Droga hija serje ta’ rapporti politiċi ppubblikati miċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga 

(EMCDDA), li għandu s-sede tiegħu f’Lisbona. Dawn ir-rapporti huma ppubblikati regolarment, fi t-23 lingwa uffi  ċjali tal-Unjoni Ewropea, 

bin-Norveġiż u t-Tork. Il-lingwa oriġinali hija l-Ingliż. Il-kontenut tagħhom jista’ jiġi riprodott sakemm is-sors jingħata rikonoxximent.

Għal abbonamenti mingħajr ħlas, ikkuntattjawna permezz tal-email: publications@emcdda.europa.eu

Cais do Sodré, 1249-289 Lisbona, il-Portugall

Tel. +351 211210200 • Faks +351 218131711

info@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu

Konklużjonijiet u konsiderazzjonijiet tal-politika

1. Il-kxif u l-identifi kazzjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda hekk kif 

ifi ġġu fi s-suq huma l-ewwel passi sabiex jiġu vvalutati r-riskji, u 

fl -aħħar nett jiġu kkontrollati, drogi ġodda potenzjalment 

perikolużi. Il-kapaċità li jinkiseb dan il-kompitu hija element 

essenzjali tas-sistemi ta’ twissija bikrija.

4. Il-liġijiet dwar id-drogi għandhom jittrattaw sustanzi li jistgħu 

jkunu ta’ dannu serju, kemm soċjali kif ukoll għas-saħħa. Jistgħu 

jittieħdu miżuri oħrajn fl imkien ma’ programmi ta’ prevenzjoni 

biex jiddisswadu l-użu ta’ sustanzi mhux ikkontrollati li mhux 

neċessarjament ikunu siguri.

2. Is-sistemi ta’ valutazzjoni tar-riskju jistgħu jipprovdu evidenza li 

tappoġġja l-proċess leġiżlattiv. Ir-riżultati jistgħu jwasslu 

messaġġ kredibbli u preċiż lill-pubbliku dwar ir-riskju tad-dannu 

assoċjat mas-sustanza. Riċerka mmirata hija essenzjali sabiex 

tkun ipprovduta bażi ta’ evidenza soda għal valutazzjoni 

tar-riskju u għal ġustifi kazzjoni kontinwa ta’ miżuri ta’ kontroll.

5. Huwa importanti li jitqies jekk liġijiet oħrajn li jkunu diġà 

disponibbli, bħall-protezzjoni tal-konsumatur u liġijiet dwar 

il-mediċini, jistgħux jiksbu l-għan mixtieq; il-ħeff a tar-reazzjoni 

tista’ tkun aktar importanti mis-severità tagħha. Projbizzjonijiet 

fuq l-importazzjoni jistgħu jnaqqsu l-pressjoni minn fuq 

mekkaniżmi ta’ infurzar lokali.

3. Għan politiku importanti huwa li jintlaħaq bilanċ tajjeb bejn 

il-ħeff a tar-reazzjoni għal sustanzi ġodda fuq naħa waħda u 

evidenza xjentifi ka adegwata u superviżjoni leġiżlattiva fuq 

in-naħa l-oħra.

6. Il-Kummissjoni Ewropea, fl imkien mal-pajjiżi tal-UE, l-EMCDDA u 

l-Europol, qiegħda taħdem fuq leġiżlazzjoni ġdida sabiex tkun 

tista’ tittratta aħjar il-kontrol fuq is-sustanzi psikoattivi fl -UE 

kollha. 
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Informazzjoni fuq l-Internet
Profi li tad-drogi tal-EMCDDA: 

BZP u piperazines oħra

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp

Kannabinojdi sintetiċi u “Spice”

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cannabinoids

Katinoni sintetiċi

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones

Derivattivi sintetiċi tal-kokaina 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cocaine-derivatives

Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/387/ĠAI dwar l-iskambju ta’ informazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-kontroll fuq sustanzi psikoattivi ġodda
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0387:MT:HTML
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