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RO 1  RO 

ANEXĂ 

 

Poziția care urmează să fie adoptată de statele membre care sunt membre ale Comisiei privind 

stupefiantele, acționând împreună în interesul Uniunii, în cadrul celei de a șaizeci și una 

sesiuni a Comisiei privind stupefiantele din perioada 12-16 martie 2018, cu privire la 

modificarea domeniului de aplicare al controlului substanțelor: 

 

(1) substanța carfentanil trebuie să fie inclusă în tabelele I și IV anexate la Convenția 

asupra stupefiantelor; 

(2) substanța ocfentanil trebuie să fie inclusă în tabelul I anexat la Convenția asupra 

stupefiantelor;  

(3) substanța furanilfentanil (Fu-F) trebuie să fie inclusă în tabelul I anexat la Convenția 

asupra stupefiantelor; 

(4) substanța acriloilfentanil (acrilfentanil) trebuie să fie inclusă în tabelul I anexat la 

Convenția asupra stupefiantelor; 

(5) substanța 4-fluoroisobutirfentanil (4-FIBF, pFIBF) trebuie să fie inclusă în tabelul I 

anexat la Convenția asupra stupefiantelor; 

(6) substanța tetrahidrofuranilfentanil (THF-F) trebuie să fie inclusă în tabelul I anexat la 

Convenția asupra stupefiantelor; 

(7) substanța 4-fluoroamfetamină (4-FA) trebuie să fie inclusă în tabelul II anexat la 

Convenția asupra substanțelor psihotrope; 

(8) substanța AB-PINACA trebuie să fie inclusă în tabelul II anexat la Convenția asupra 

substanțelor psihotrope; 

(9) substanța AB-CHMINACA trebuie să fie inclusă în tabelul II anexat la Convenția 

asupra substanțelor psihotrope; 

(10) substanța 5F-PB-22 trebuie să fie inclusă în tabelul II anexat la Convenția asupra 

substanțelor psihotrope; 

(11) substanța UR-144 trebuie să fie inclusă în tabelul II anexat la Convenția asupra 

substanțelor psihotrope; 

(12) substanța 5F-ADB trebuie să fie inclusă în tabelul II anexat la Convenția asupra 

substanțelor psihotrope. 


