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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens 
narkotikabyrå
(COM(2022)0018 – C9-0010/2022 – 2022/0009(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2022)0018),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 168.5 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0010/2022),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från budgetkontrollutskottet,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0289/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Europeiska centrumet för kontroll 
av narkotika och narkotikamissbruk 
inrättades för att tillhandahålla saklig, 
objektiv, tillförlitlig och jämförbar 

(2) Europeiska centrumet för kontroll 
av narkotika och narkotikamissbruk 
inrättades för att tillhandahålla saklig, 
objektiv, tillförlitlig och jämförbar 
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information om narkotika, 
narkotikaberoende och konsekvenser av 
detta på unionsnivå, i syfte att ge unionen 
och medlemsstaterna underlag för 
beslutsfattande och initiativ för att 
bekämpa narkotika och därmed förbättra 
effekten av de åtgärder som de vidtar eller 
beslutar om inom respektive 
behörighetsområde för att hantera 
narkotikafenomenet. Inrättandet av 
Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk har 
tydligt förbättrat tillgången till information 
om narkotika och narkotikaberoende i hela 
Europa.

information om narkotika, 
narkotikaberoende och konsekvenser av 
detta i unionen och ge de länder som 
deltar i centrumets arbete överblick över 
informationen i fråga och underlag för 
beslutsfattande och initiativ för att 
bekämpa narkotika och därmed förbättra 
effekten av de åtgärder som de vidtar eller 
beslutar om inom respektive 
behörighetsområde för att hantera 
narkotikafenomenet. Europeiska centrumet 
för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk har genom sitt arbete 
tydligt förbättrat tillgången till information 
om narkotika och narkotikaberoende samt 
konsekvenserna av dessa i hela Europa 
och internationellt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det allmänna målet med förordning 
(EG) nr 1920/2006 är fortfarande giltigt 
och bör behållas, men förordningen i sig är 
inte längre lämpad för nuvarande och 
framtida narkotikautmaningar. Mandatet 
för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk bör därför 
ses över och centrumet bör ersättas och 
döpas om till ”Europeiska unionens 
narkotikabyrå” (byrån). Eftersom det 
behövs betydande ändringar av förordning 
(EG) nr 1920/2006 för att ta hänsyn till den 
gemensamma ansatsen för unionens 
decentraliserade byråer48 och 
narkotikafenomenets utveckling bör den 
förordningen av tydlighetsskäl ersättas med 
en ny förordning.

(3) Det allmänna målet med förordning 
(EG) nr 1920/2006 är fortfarande giltigt 
och bör behållas, men förordningen i sig är 
inte längre lämpad för nuvarande och 
framtida narkotikautmaningar. Mandatet 
för Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk bör därför 
ses över och centrumet bör ersättas, stärkas 
och döpas om till ”Europeiska unionens 
narkotikabyrå” (byrån). Eftersom det 
behövs betydande ändringar av förordning 
(EG) nr 1920/2006 för att ta hänsyn till den 
gemensamma ansatsen för unionens 
decentraliserade byråer48 i syfte att 
återspegla det balanserade, 
evidensbaserade, integrerade och 
tvärvetenskapliga tillvägagångssätt som 
fastställs i unionens narkotikastrategier 
samtidigt som man integrerar ett 
perspektiv med jämställdhet och jämlik 
hälsa i olika åldrar, och för att beakta 
narkotikafenomenets utveckling bör den 
förordningen av tydlighetsskäl och 
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effektivitetsskäl ersättas med en ny 
förordning.

__________________ __________________
48 Europaparlamentets, Europeiska 
unionens råds och Europeiska 
kommissionens gemensamma uttalande 
och gemensamma ansats om 
decentraliserade byråer av den 19 juli 
2012: 
joint_statement_and_common_approach_2
012_en.pdf (europa.eu)

48 Europaparlamentets, Europeiska 
unionens råds och Europeiska 
kommissionens gemensamma uttalande 
och gemensamma ansats om 
decentraliserade byråer av den 19 juli 
2012: 
joint_statement_and_common_approach_2
012_en.pdf (europa.eu)

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förordning (EG) nr 1920/2006 var 
främst inriktad på hälsorelaterade frågor. 
Det är dock nödvändigt att även ta itu med 
frågor som rör narkotikamarknader och 
tillgången till narkotika för att förstå hur 
narkotikafenomenet påverkar folkhälsan, 
minska tillgången till narkotika i unionen 
och stävja efterfrågan på narkotika. Hälso- 
och tillgångsrelaterade frågor är nära 
förbundna med varandra. Byrån bör därför 
hantera narkotikafenomenet på ett mer 
övergripande sätt.

(4) Förordning (EG) nr 1920/2006 var 
främst inriktad på hälsorelaterade frågor, 
vilket även fortsättningsvis bör vara 
byråns huvudsakliga fokus och 
prioritering. Det är dock också nödvändigt 
att även ta itu med frågor som rör 
narkotikamarknader och tillgången till 
narkotika för att förstå hur 
narkotikafenomenet påverkar folkhälsan, 
minska tillgången till narkotika i unionen 
och stävja efterfrågan på narkotika. Hälso- 
och tillgångsrelaterade frågor är nära 
förbundna med varandra. Byrån bör därför 
hantera narkotikafenomenet på ett mer 
övergripande sätt i sin strategi för att 
tillhandahålla faktabaserade, objektiva, 
tillförlitliga, jämförbara och 
unionsomfattande uppgifter och analyser. 
Byråns strategi för att hantera 
narkotikafenomenet bör omfatta 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, olika 
åldrar, folkhälsa, jämlikhet i hälsa och ett 
socialt perspektiv när det gäller narkotika, 
narkotikabruk, narkotikabruksrelaterade 
störningar och beroenden, förebyggande, 
behandling, vård, risk- och 
skademinskning, rehabilitering, social 
återintegrering, återhämtning, tillgång till 
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narkotika, inbegripet olaglig produktion 
och handel, och andra relevanta 
narkotikarelaterade frågor och deras 
konsekvenser. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Byråns arbete bör utföras med 
lämplig hänsyn till unionens och 
medlemsstaternas respektive befogenheter 
på narkotikaområdet. Det bör omfatta de 
olika aspekterna av narkotikafenomenet 
och de lösningar som tillämpas. Därvid bör 
byrån vägledas av relevanta strategier och 
handlingsplaner som antagits av unionen, 
framför allt den tillämpliga 
narkotikastrategin och handlingsplanen.

(5) Byråns arbete bör utföras med 
lämplig hänsyn till unionens och 
medlemsstaternas respektive befogenheter 
på narkotikaområdet och för att skydda 
och förbättra folkhälsan. Det bör omfatta 
de olika aspekterna av narkotikafenomenet 
och de lösningar som tillämpas. Därvid bör 
byrån vägledas av och återspegla det 
balanserade, evidensbaserade, integrerade 
och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt 
som fastställs i de relevanta strategier och 
handlingsplaner som antagits av unionen, 
framför allt den tillämpliga 
narkotikastrategin och handlingsplanen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Byrån bör i sin verksamhet 
samarbeta med andra unionsbyråer och 
unionsorgan, framför allt Europeiska 
unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol), Europeiska 
unionens byrå för utbildning av 
tjänstemän inom brottsbekämpning 
(Cepol), Europeiska unionens byrå för 
straffrättsligt samarbete (Eurojust), 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA), Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar 

(6) Byrån bör i sin verksamhet 
samarbeta med unionens andra relevanta 
organ och byråer inom ramen för 
respektive mandat och ta hänsyn till deras 
verksamhet för att undvika dubbelarbete. 
Samarbete bör också äga rum på 
internationell nivå med relevanta 
myndigheter och organ i tredjeländer, 
särskilt kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och de länder som 
omfattas av den europeiska 
grannskapspolitiken, och på FN-nivå. 
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(ECDC) och Europeiska 
genomförandeorganet för utbildning och 
kultur (Eacea), och ta hänsyn till deras 
verksamhet för att undvika dubbelarbete. 
Samarbete bör också äga rum på 
internationell nivå med relevanta 
myndigheter och organ i tredjeländer och 
på FN-nivå.

Detta samarbete måste vara förenligt med 
internationella människorättsnormer.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att hanteringen av 
narkotikafenomenet ska bli så effektiv 
som möjligt bör byrån aktivt samarbeta 
med forskarvärlden, 
vårdpersonalorganisationer, den 
akademiska världen, berörda grupper, 
organisationer i det civila samhället, 
däribland organisationer för 
narkotikabrukare, och andra berörda 
parter.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det blir allt vanligare med 
blandmissbruk, dvs. samtidig användning 
av en eller flera psykoaktiva substanser 
eller typer av substanser, oavsett om de är 
lagliga eller olagliga, när dessa 
substanser tas tillsammans med 
narkotika. Byrån bör därför hantera 
beroenden av andra substanser när dessa 
substanser tas tillsammans med narkotika 
genom att utveckla övervakningssystem 
som i stället för att enbart fokusera på en 
substans, t.ex. heroin, skulle ta hänsyn till 

(7) Byrån bör i sitt arbete ta 
vederbörlig hänsyn till blandmissbruk 
eftersom det blir allt vanligare.
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den viktiga roll som spelas av samtidigt 
eller sekventiellt bruk av andra 
substanser, såsom opioider som inte 
omfattas av kontroll eller läkemedel som 
missbrukas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Insamling, analys och spridning av 
data bör även i fortsättningen vara byråns 
huvuduppgift. Standarddata samlas in via 
de nationella kontaktpunkterna, som bör 
förbli en av byråns viktigaste datalämnare. 
Ytterligare källor med närmare realtidsdata 
blir alltmer tillgängliga genom innovativa 
datainsamlingsmetoder. Byrån bör därför 
ha åtkomst till alla tillgängliga data för att 
få en helhetsbild av narkotikafenomenet i 
unionen och de externa faktorer som 
påverkar det.

(9) Insamling, analys och spridning av 
data bör även i fortsättningen vara byråns 
huvuduppgift. När byrån samlar in, 
analyserar och sprider data bör den 
respektera den rättsliga ramen för 
behandling av personuppgifter och bör 
inte sprida några data som gör det möjligt 
att identifiera enskilda personer eller 
mindre grupper av personer. Standarddata 
samlas in via de nationella 
kontaktpunkterna, som bör förbli en av 
byråns viktigaste datalämnare. Ytterligare 
källor med närmare realtidsdata blir alltmer 
tillgängliga genom innovativa 
datainsamlingsmetoder. Byrån bör därför 
ha åtkomst till alla tillgängliga data för att 
få en helhetsbild av narkotikafenomenet i 
unionen och de externa faktorer som 
påverkar det.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) De nationella kontaktpunkterna är 
viktiga aktörer i arbetet med att förbättra 
metoderna och verktygen för 
datainsamlingen samt för att utarbeta 
relevanta riktlinjer för tillämpningen av 
dem.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Byråns datakrav bör återspeglas i 
de nationella kontaktpunkterna. De bör ges 
befogenhet att inom medlemsstaterna ta 
emot alla relevanta data från de olika 
nationella myndigheterna. Datainsamlingen 
i medlemsstaterna bör i så stor utsträckning 
som möjligt rationaliseras för att undvika 
dubbel rapportering och dubbelarbete.

(10) Byråns datakrav bör återspeglas i 
de nationella kontaktpunkterna. De bör ges 
befogenhet att inom medlemsstaterna ta 
emot alla relevanta data från de olika 
nationella myndigheterna. Datainsamlingen 
i medlemsstaterna bör i så stor utsträckning 
som möjligt rationaliseras för att undvika 
dubbel rapportering och dubbelarbete, och 
bör ske i överensstämmelse med de 
grundläggande rättigheterna och 
dataskyddslagstiftningen.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att underlätta och strukturera 
datainsamlingen och informationsutbytet, 
både kvalitativt och kvantitativt, och för att 
stödja inrättandet av ett integrerat och 
interoperabelt övervakningssystem som 
möjliggör realtidsövervakning, bör byrån 
ha en lämplig digital lösning. Detta bör 
möjliggöra automatisering av hanteringen 
och utbytet av data och information. En 
sådan lösning bör också underlätta 
realtidsövervakning av teknikbaserade 
narkotikamarknader, däribland darknet.

(11) För att underlätta och strukturera 
datainsamlingen och informationsutbytet, 
både kvalitativt och kvantitativt, och för att 
stödja inrättandet av ett integrerat och 
interoperabelt övervakningssystem som 
möjliggör realtidsövervakning, bör byrån 
utveckla och tillämpa lämpliga digitala 
lösningar som krävs för att den ska kunna 
utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Narkotikafenomenet blir allt mer 
teknikbaserat, vilket återigen visats under 
covid-19-pandemin då man har observerat 
att ny teknik tagits i bruk för att underlätta 
distributionen av narkotika. Omkring två 
tredjedelar av utbudet på 
darknetmarknaderna uppskattas vara 
narkotikarelaterade. Olika plattformar 
används för narkotikahandel, bland annat 
sociala medier och mobilapplikationer. 
Denna utveckling återspeglas i insatserna 
på narkotikaområdet, med en ökad 
användning av mobilapplikationer och e-
hälsoinsatser. Byrån bör, tillsammans med 
andra relevanta unionsbyråer och utan 
dubbelarbete, övervaka denna utveckling 
som en del av sin helhetssyn på 
narkotikafenomenet.

(14) Narkotikafenomenet blir allt mer 
teknikbaserat, vilket återigen visats under 
covid-19-pandemin då man har observerat 
att ny teknik tagits i bruk för att underlätta 
distributionen av narkotika. Omkring två 
tredjedelar av utbudet på 
darknetmarknaderna uppskattas vara 
narkotikarelaterade. Olika plattformar 
används för narkotikahandel, bland annat 
sociala medier och mobilapplikationer. 
Denna utveckling återspeglas i insatserna 
på narkotikaområdet, med en ökad 
användning av internetkommunikation, 
mobilapplikationer och e-hälsoinsatser. 
Byrån bör, tillsammans med andra 
relevanta unionsbyråer och utan 
dubbelarbete, övervaka denna utveckling 
som en del av sin helhetssyn på 
narkotikafenomenet. Med hänsyn till 
tekniska framsteg och mer sofistikerade 
krypteringsmetoder bör byrån kunna 
rekommendera lämpliga digitala 
lösningar för medlemsstaterna för att 
hantera narkotikafenomenet på ett 
samordnat och konsekvent sätt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grundval av byråns förstärkta 
övervakning och erfarenheterna av 
riskbedömningen av nya psykoaktiva 
substanser bör byrån utveckla allmän 
hotbedömningskapacitet. Det finns ett 
brådskande behov av en mer proaktiv 
kapacitet att snabbt identifiera nya hot och 
underbygga utvecklingen av motåtgärder, 
eftersom det moderna narkotikafenomenets 
dynamiska karaktär innebär att relaterade 

(16) På grundval av byråns förstärkta 
övervakning och erfarenheterna av 
riskbedömningen av nya psykoaktiva 
substanser bör byrån utveckla allmän 
hotbedömningskapacitet på hälso- och 
säkerhetsområdet. Det finns ett 
brådskande behov av en mer proaktiv 
kapacitet att snabbt identifiera nya hot och 
underbygga utvecklingen av motåtgärder, 
eftersom det moderna narkotikafenomenets 
dynamiska karaktär innebär att relaterade 
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utmaningar snabbt kan spridas över 
gränserna.

utmaningar snabbt kan spridas över 
gränserna.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Eftersom farliga substanser kan 
skada folkhälsan bör byrån kunna utfärda 
varningar. För att stödja en sådan funktion 
bör byrån utveckla ett europeiskt 
varningssystem för narkotika som är 
tillgängligt för nationella myndigheter. Ett 
sådant system bör underlätta ett snabbt 
informationsutbyte som kan kräva snabba 
åtgärder för att skydda folkhälsan, 
tryggheten och säkerheten. Byrån bör 
kunna informera inte bara nationella 
myndigheter utan även potentiella brukare 
av dessa substanser.

(17) Eftersom farliga substanser kan 
skada folkhälsan bör byrån kunna utfärda 
varningar. För att stödja en sådan funktion 
bör byrån utveckla ett europeiskt 
varningssystem för narkotika som är 
tillgängligt för nationella myndigheter. Ett 
sådant system bör underlätta ett snabbt 
informationsutbyte som kan kräva snabba 
åtgärder för att skydda folkhälsan, sociala 
och mänskliga rättigheter, tryggheten och 
säkerheten. Byrån bör kunna informera inte 
bara nationella myndigheter utan även 
potentiella brukare av dessa substanser.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att öka kunskaperna på detta 
område och stödja medlemsstaterna bör 
byrån fastställa och finansiera relevanta 
projekt, t.ex. utarbetande av 
referensstandarder för nya typer av 
narkotika, toxikologiska eller 
farmakologiska studier samt 
narkotikaprofilering. Ett sådant 
tillvägagångssätt skulle stödja 
informationsutbytet mellan berörda 
laboratorier och minska kostnaderna för 
enskilda laboratorier.

(21) För att öka kunskaperna på detta 
område och stödja medlemsstaterna bör 
byrån fastställa och finansiera relevanta 
projekt, t.ex. utarbetande av 
referensstandarder för nya typer av 
narkotika, toxikologiska eller 
farmakologiska studier, genomförande av 
innovativa forskningsstrategier samt 
narkotikaprofilering. Ett sådant 
tillvägagångssätt skulle stödja 
informationsutbytet mellan berörda 
laboratorier och minska kostnaderna för 
enskilda laboratorier. De projekt som 
byrån finansierar och de belopp som 
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investeras i varje projekt bör ingå i byråns 
årliga arbetsprogram och offentliggöras.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Eftersom byrån har tillgång till data 
och den vetenskapliga erfarenhet som 
krävs för att utveckla och främja 
evidensbaserade förebyggande strategier 
bör den delta i det förebyggande arbetet, 
framför allt utbyte av bästa praxis och 
genomförbara forskningsresultat om 
förebyggande av narkotikaberoende, 
narkotikarelaterad brottslighet och 
narkotikarelaterade skador, inbegripet 
utarbetande av kvalitetsstandarder för 
narkotikaförebyggande arbete (EDPQS, 
European Drug Prevention Quality 
Standards) eller av en kursplan som ger 
beslutsfattare kunskap om de effektivaste 
evidensbaserade insatserna och ansatserna 
för förebyggande (Europeiska unionens 
kursplan för förebyggande).

(22) Eftersom byrån har tillgång till data 
och den vetenskapliga erfarenhet som 
krävs för att utveckla och främja 
evidensbaserade, könsmedvetna och 
åldersanpassade insatser och bästa praxis 
för skademinskning, behandling, 
återhämtning, vård och rehabilitering 
samt politik och kampanjer för att öka 
medvetenheten, bör den delta i det 
narkotikaförebyggande arbetet och 
förebyggande av narkotikarelaterade 
skador, inbegripet utarbetande av 
kvalitetsstandarder för 
narkotikaförebyggande arbete (EDPQS, 
European Drug Prevention Quality 
Standards) eller av en kursplan som ger 
beslutsfattare kunskap om de effektivaste 
evidensbaserade insatserna och ansatserna 
för förebyggande (Europeiska unionens 
kursplan för förebyggande), särskilt hur 
man kan nå högriskgrupper.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på dess 
unionsperspektiv bör byrån kunna 
utvärdera nationella åtgärder och kurser, 
t.ex. om förebyggande, behandling, 
skademinskning och andra relaterade 
åtgärder, utifrån deras överensstämmelse 
med det senaste vetenskapliga läget och 

(23) Med tanke på dess 
unionsperspektiv bör byrån kunna 
utvärdera nationella åtgärder och kurser, 
t.ex. om förebyggande, inbegripet 
könsmedvetna och åldersanpassade 
förebyggande åtgärder, behandling, 
skademinskning, återhämtning och andra 
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deras bevisade användbarhet. 
Medlemsstaterna och berörda 
yrkesorganisationer bör ges möjlighet att 
använda ackrediteringen eller certifieringen 
som kvalitetsmärkning för sitt arbete.

relaterade åtgärder, utifrån deras 
överensstämmelse med det senaste 
vetenskapliga läget och deras bevisade 
effektivitet. Medlemsstaterna och berörda 
yrkesorganisationer bör ges möjlighet att 
använda ackrediteringen eller certifieringen 
som kvalitetsmärkning för sitt arbete.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Byråns ansvar på området 
internationellt samarbete bör fastställas 
tydligare så att den fullt ut kan delta i 
sådan verksamhet och besvara 
förfrågningar från tredjeländer och organ. 
Byrån bör kunna bidra till utvecklingen 
och genomförandet av den externa 
dimensionen av unionens narkotikapolitik 
och unionens ledande roll på multilateral 
nivå, som ett sätt att säkerställa ett effektivt 
och konsekvent genomförande av unionens 
narkotikapolitik internt och på 
internationell nivå. För att byrån ska 
kunna anslå tillräckliga resurser till 
denna uppgift bör arbetet med 
internationellt samarbete ingå i byråns 
huvuduppgifter. Det bör bygga på byråns 
ram för internationellt samarbete, som bör 
vara i linje med unionens prioriteringar för 
internationellt samarbete och regelbundet 
ses över för att säkerställa att den på ett 
adekvat sätt återspeglar den internationella 
utvecklingen.

(25) Internationellt samarbete bör vara 
en av byråns huvuduppgifter, och 
ansvaret bör fastställas tydligt så att byrån 
fullt ut kan delta i sådan verksamhet och 
besvara förfrågningar från tredjeländer och 
organ. Byrån bör kunna erbjuda lämpliga 
vetenskapliga och evidensbaserade 
verktyg för utvecklingen och 
genomförandet av den externa 
dimensionen av unionens narkotikapolitik 
och unionens ledande roll på multilateral 
nivå, som ett sätt att säkerställa ett effektivt 
och konsekvent genomförande av unionens 
narkotikapolitik internt och på 
internationell nivå. Arbetet på detta 
område bör bygga på byråns ram för 
internationellt samarbete, som bör vara i 
linje med unionens prioriteringar för 
internationellt samarbete och vägledas av 
FN:s mål för hållbar utveckling. Byrån 
bör regelbundet se över ramen för 
internationellt samarbete för att 
säkerställa att den på ett adekvat sätt 
återspeglar den internationella 
utvecklingen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att hjälpa unionens finansiering 
av säkerhetsforskning att utveckla sin fulla 
potential och tillgodose narkotikapolitikens 
behov bör byrån bistå kommissionen med 
att identifiera centrala forskningsteman och 
utarbeta och genomföra de 
unionsramprogram för forskning och 
innovation som är relevanta för byråns mål. 
När byrån bistår kommissionen med att 
identifiera centrala forskningsteman och 
utarbeta och genomföra ett 
unionsramprogram bör byrån inte få 
finansiering från det programmet för att 
undvika en potentiell intressekonflikt. 
Slutligen bör byrån delta i 
unionsomfattande initiativ för forskning 
och innovation för att säkerställa att teknik 
som är nödvändig för dess verksamhet 
utvecklas och är tillgänglig för användning.

(26) För att hjälpa unionens finansiering 
av säkerhets- och hälsoforskning att 
utveckla sin fulla potential och tillgodose 
narkotikapolitikens behov bör byrån bistå 
kommissionen med att identifiera centrala 
forskningsteman och med att utarbeta och 
genomföra de unionsramprogram för 
forskning och innovation som är relevanta 
för byråns mål. När byrån bistår 
kommissionen med att identifiera centrala 
forskningsteman och med att utarbeta och 
genomföra ett unionsramprogram bör 
byrån inte få finansiering från det 
programmet, och den bör vidta alla 
åtgärder som krävs, för att undvika 
intressekonflikter. Slutligen bör byrån 
delta i unionsomfattande initiativ för 
forskning och innovation för att säkerställa 
att teknik som är nödvändig för dess 
verksamhet utvecklas och är tillgänglig för 
användning. Planerad forsknings- och 
innovationsverksamhet bör anges i det 
samlade programdokumentet, som 
innehåller byråns fleråriga och årliga 
arbetsprogram.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Styrelsen bör bistås av en direktion 
som förbereder dess beslut. Byrån bör 
ledas av en verkställande direktör. En 
vetenskaplig kommitté bör fortsätta att 
bistå styrelsen och den verkställande 
direktören i relevanta vetenskapliga frågor.

(27) Styrelsen bör bistås av en direktion 
som förbereder dess beslut. Byrån bör 
ledas av en verkställande direktör. En 
vetenskaplig kommitté bör fortsätta att 
bistå styrelsen och den verkställande 
direktören i relevanta vetenskapliga frågor. 
Vid tillsättning av tjänster inom byråns 
förvaltnings- och ledningsstruktur, 
inbegripet styrelsen, bör vederbörlig 
hänsyn tas till de tilltänkta personernas 
yrkesmässiga bakgrund och till 
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könsfördelningen i den berörda 
strukturen.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att säkerställa byråns 
oberoende funktion och integritet bör 
styrelsen anta praktiska åtgärder för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
med vederbörlig hänsyn till Europeiska 
ombudsmannens rekommendationer. 
Dessa åtgärder bör i synnerhet säkerställa 
att högt uppsatta företrädare för byrån 
inte undergräver byråns integritet, varken 
under eller efter sin mandatperiod.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) De nationella kontaktpunkterna bör 
vara en av byråns främsta datalämnare. Det 
är nödvändigt att fastställa minimikrav för 
medlemsstaternas inrättande av dem och 
för byråns certifiering av dem. För att 
garantera att de nationella 
kontaktpunkterna fungerar 
tillfredsställande bör de inrättas på 
permanent basis, med en särskild budget 
och en viss grad av oberoende i sin 
tjänsteutövning.

(28) De nationella kontaktpunkterna bör 
vara en av byråns främsta datalämnare. Det 
är nödvändigt att fastställa minimikrav för 
medlemsstaternas inrättande av dem och 
för byråns certifiering av dem. För att 
garantera att de nationella 
kontaktpunkterna fungerar 
tillfredsställande bör de inrättas på 
permanent basis, med en särskild budget, 
lämpliga personalresurser och en viss 
grad av oberoende i sin tjänsteutövning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 29
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Byrån bör ha tillräckliga resurser 
för att kunna utföra sina uppgifter och 
beviljas en autonom budget. Den bör 
huvudsakligen finansieras genom ett bidrag 
från unionens allmänna budget. Unionens 
budgetförfarande bör tillämpas på unionens 
bidrag och för alla andra bidrag från 
unionens allmänna budget. Revisionen av 
räkenskaperna bör göras av Europeiska 
unionens revisionsrätt.

(29) Byrån bör ha adekvata resurser för 
att kunna hantera de uppgifter, mål och 
ansvarsområden som den tilldelas enligt 
denna förordning. Detta bör återspeglas 
på lämpligt sätt i den fleråriga 
budgetramen genom en särskild och 
ambitiös budget. Byrån bör huvudsakligen 
finansieras genom ett bidrag från unionens 
allmänna budget, där nödvändiga anslag 
uteslutande tas från de marginaler som 
inte nyttjats under relevant rubrik i den 
fleråriga budgetramen eller genom att 
relevanta särskilda instrument 
mobiliseras. Unionens budgetförfarande 
bör tillämpas på unionens bidrag och för 
alla andra bidrag från unionens allmänna 
budget. Revisionen av räkenskaperna bör 
göras av Europeiska unionens revisionsrätt.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Avgifter förbättrar finansieringen 
av en byrå och kan övervägas för specifika 
frågor som tydligt kan särskiljas från 
byråns huvuduppgifter. Eventuella avgifter 
som tas ut av byrån bör täcka dess 
kostnader för att tillhandahålla respektive 
tjänster.

(30) Avgifter skulle kunna förbättra 
finansieringen av byrån och kan, i den 
mån sådana avgifter är vederbörligen 
motiverade och nödvändiga, övervägas för 
specifika verksamheter som tydligt kan 
särskiljas från byråns huvuduppgifter. 
Metoden för beräkning av de avgifter som 
tas ut av byrån bör vara transparent, och 
sådana avgifter bör enbart täcka byråns 
mänskliga och ekonomiska kostnader för 
att tillhandahålla dessa andra tjänster än 
huvuduppgifterna. En årlig oberoende 
extern revision åtskild från 
revisionsrättens årliga revision och med 
särskilt fokus på sådana avgifter bör 
genomföras och översändas till 
Europaparlamentet.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Byrån bör ha ett nära samarbete 
med relevanta internationella 
organisationer, andra statliga och icke-
statliga organ och relevanta tekniska organ 
inom och utanför unionen vid 
genomförandet av sitt arbetsprogram, 
särskilt för att undvika dubbelarbete och 
säkerställa tillgång till alla data och 
verktyg som den behöver för att utföra sitt 
uppdrag.

(35) Byrån bör, helt i överensstämmelse 
med grundläggande rättigheter och 
gällande dataskyddsbestämmelser, ha ett 
nära samarbete med relevanta 
internationella organisationer, andra 
statliga och icke-statliga organ och 
relevanta tekniska organ inom och utanför 
unionen vid genomförandet av sitt 
arbetsprogram, särskilt för att undvika 
dubbelarbete och säkerställa tillgång till 
alla data och verktyg som den behöver för 
att utföra sitt uppdrag. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) För att öka medvetenheten på 
unionsnivå bör byrån upprätta ett 
strukturerat samarbete med relevanta 
organisationer i det civila samhället för 
regelbundna, omfattande samråd och 
informationsutbyten, utan att överföra 
någon beslutsbefogenhet till sådana 
organisationer i det civila samhället.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) blandmissbruk: samtidigt bruk av 
en eller flera psykoaktiva substanser eller 
typer av substanser, oavsett om de är 

(3) blandmissbruk: konsumtion av en 
eller flera psykoaktiva substanser eller 
typer av substanser, oavsett om de är 
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lagliga eller olagliga, när dessa substanser 
tas tillsammans med narkotika.

olagliga eller lagliga, särskilt läkemedel, 
alkohol eller tobak, samtidigt som 
narkotika konsumeras, eller konsumtion 
av en eller flera sådana substanser eller 
typer av substanser i följd, inom en kort 
tidsperiod, tillsammans med narkotika.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska förse unionen och dess 
medlemsstater med saklig, objektiv, 
tillförlitlig och jämförbar information, 
tidig varning och riskbedömning på 
unionsnivå om narkotika, 
narkotikaberoende, narkotikamarknader 
och konsekvenser av detta, samt 
rekommendera lämpliga och konkreta 
evidensbaserade åtgärder för hur de 
relaterade utmaningarna ska hanteras i 
rätt tid.

Byrån ska

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) förse unionen och dess 
medlemsstater med saklig, objektiv, 
tillförlitlig och jämförbar information, 
tidig varning och riskbedömning på 
unionsnivå om narkotika, 
narkotikamarknader, narkotikabruk, 
narkotikabruksrelaterade störningar, 
narkotikaberoenden, förebyggande, 
behandling, vård, risk- och 
skademinskning, rehabilitering, 
återintegrering i samhället, återhämtning, 
tillgång till narkotika och andra relevanta 
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narkotikarelaterade frågor och deras 
konsekvenser, och

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) rekommendera lämpliga och 
konkreta evidensbaserade åtgärder för 
hur de utmaningar som anges i led a bör 
hanteras på ett effektivt sätt och i rätt tid.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När byrån utför sina uppgifter ska den 
säkerställa full överensstämmelse med 
grundläggande rättigheter och gällande 
dataskyddsbestämmelser, agera på ett 
öppet, objektivt, opartiskt och 
vetenskapligt rigoröst sätt och tillämpa ett 
evidensbaserat, integrerat, balanserat och 
tvärvetenskapligt tillvägagångssätt 
avseende narkotikafenomenet. Detta 
tillvägagångssätt ska omfatta mänskliga 
rättigheter, kön, ålder, folkhälsa, 
jämlikhet i hälsa och sociala perspektiv.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) insamling av information och data i 
enlighet med artikel 6.1,

(1) insamling och analys av 
information och data i enlighet med artikel 
6.1,
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) spridning av information och data i 
enlighet med artikel 6.5, och

(2) spridning av information, data och 
analysresultat i enlighet med artikel 6.5, 
och

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) övervakning av 
narkotikafenomenet, omfattande folkhälso-
, trygghets- och säkerhetsaspekten, i 
enlighet med artikel 7.

(3) övervakning av 
narkotikafenomenet, omfattande aspekter 
som rör folkhälsa, sociala och mänskliga 
rättigheter, trygghet och säkerhet, i 
enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) hotbedömning och beredskap i 
enlighet med artikel 12,

(2) hotbedömning och beredskap för 
hälsa och säkerhet i enlighet med artikel 
12,

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c– led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) utveckling, utvidgning och 
främjande av unionsomfattande program 
och kampanjer för förebyggande i 
enlighet med artikel 16,

(1) utveckling och främjande av 
evidensbaserade insatser, bästa praxis och 
åtgärder för att öka medvetenheten i 
enlighet med artikel 16,

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska agera på ett objektivt, 
opartiskt och vetenskapligt rigoröst sätt 
när den utför och genomför de uppgifter 
som avses i punkt 1.

utgår

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska förbättra samordningen 
mellan nationella åtgärder och 
unionsåtgärder inom sina 
verksamhetsområden och underlätta utbyte 
av information mellan beslutsfattare, 
forskare, specialister och de personer som 
arbetar med narkotikarelaterade frågor 
inom statliga och icke-statliga 
organisationer.

4. Byrån ska stödja och förbättra 
samordningen mellan nationella åtgärder 
och unionsåtgärder inom sina 
verksamhetsområden och underlätta utbyte 
av information mellan beslutsfattare, 
forskare, specialister och de personer som 
arbetar med narkotikarelaterade frågor 
inom statliga och icke-statliga 
organisationer.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I samarbete med organisationer i 
det civila samhället ska byrån utveckla en 
kommunikationsstrategi för att öka 
allmänhetens medvetenhet och aktivt 
sprida information om sitt arbete.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Vid utförandet och genomförandet 
av de uppgifter som avses i punkt 1 ska 
byrån samarbeta aktivt med unionens 
andra decentraliserade byråer och organ, 
särskilt Europol, Eurojust, Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar, 
civilsamhällesorganisationer och andra 
berörda parter, för att uppnå största 
möjliga effektivitet i övervakningen, 
bedömningen och hanteringen av 
narkotikafenomenet.

7. För att uppnå största möjliga 
effektivitet i övervakningen, bedömningen 
och hanteringen av narkotikafenomenet 
ska byrån, när den utför och genomför 
sina uppgifter, aktivt samarbeta med

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) andra relevanta unionsorgan och 
unionsbyråer, inom ramen för deras 
mandat, särskilt Europol, Eurojust, 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter, Europeiska 
unionens byrå för utbildning av 
tjänstemän inom brottsbekämpning 
(Cepol), Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, Europeiska 
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centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar och Europeiska fonden för 
förbättring av levnads- och arbetsvillkor 
(Eurofound),

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) andra internationella organ och 
byråer, särskilt FN:s ekonomiska och 
sociala råd och FN:s 
narkotikakontrollstyrelse samt

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

forskarsamhället, den akademiska 
världen, organisationer i det civila 
samhället, särskilt civilsamhällesforumet 
om narkotika, och berörda grupper, 
inbegripet personer som brukar 
narkotika.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Samla in all relevant information 
och alla relevanta data, inbegripet 
information och data som tillhandahållits 
av de nationella kontaktpunkterna, som 
härrör från forskning och som är 
tillgängliga från öppna källor samt data 

(a) Samla in relevant information och 
relevanta data, inbegripet information och 
data som tillhandahållits av de nationella 
kontaktpunkterna, som härrör från 
forskning och som är tillgängliga från 
öppna källor samt data från unionen, icke-
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från unionen, icke-statliga källor och 
behöriga internationella organisationer.

statliga källor och behöriga internationella 
organisationer och organ.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Samla in information och data som 
behövs för övervakningen av 
blandmissbruk i enlighet med artikel 7.1 c.

(b) Samla in information och data som 
behövs för övervakningen av 
blandmissbruk och dess konsekvenser i 
enlighet med artikel 7.1 ac.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska samla in relevanta 
nationella data genom de nationella 
kontaktpunkterna. Den ska också ha ett 
nära samarbete med andra nationella, 
europeiska och internationella 
organisationer och organ som redan har 
sådan information.

2. Byrån ska samla in relevanta 
nationella data genom de nationella 
kontaktpunkterna. Den ska också ha ett 
nära samarbete med andra nationella, 
europeiska och internationella 
organisationer och organ som redan har 
sådan information. Byrån får använda sig 
av ytterligare nationella 
informationskällor.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får utveckla nödvändiga digitala 
lösningar genom vilka information och 
data hanteras och utbyts automatiskt.

Byrån ska utveckla nödvändiga digitala 
lösningar genom vilka information och 
data samlas in, valideras, analyseras, 
rapporteras, hanteras och utbyts, 
inbegripet på ett automatiserat sätt.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sådana digitala lösningar utvecklas 
ska de

utgår

(a) möjliggöra automatisk insamling 
av data, inbegripet information från 
öppna källor, samtidigt som möjligheten 
till manuellt tillhandahållande av data 
hålls tillgänglig,
(b) tillämpa artificiell intelligens för 
validering, analys och automatiserad 
rapportering av data,
(c) möjliggöra datoriserad hantering 
och utbyte av information, data och 
dokument.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) säkerställa att dess analyser, 
slutsatser och rapporter får stor spridning,

(b) säkerställa att dess analyser, 
slutsatser och rapporter får stor spridning, 
inbegripet till forskarsamhället, 
organisationer i det civila samhället och 
berörda grupper, däribland 
narkotikabrukare, med undantag för 
säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och känsliga icke-
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter,

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) tillhandahålla information om 
kvalitetsstandarder, innovativ bästa praxis 
och genomförbara forskningsresultat i 
medlemsstaterna samt underlätta utbyte 
och genomförande av sådana standarder 
och sådan praxis.

(e) tillhandahålla information om 
kvalitetsstandarder, innovativ bästa praxis 
och innovativa och genomförbara 
forskningsresultat i medlemsstaterna samt 
underlätta utbyte och genomförande av 
sådana standarder och sådan praxis.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får, när så är relevant, sprida 
information och uppgifter uppdelade efter 
medlemsstat, kön, ålder, 
funktionsnedsättning och socioekonomisk 
status, i enlighet med relevant nationellt 
rättsligt ramverk och unionens 
dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Byrån ska inte samla in några data 
som gör det möjligt att identifiera enskilda 
personer eller mindre grupper av personer. 
Byrån ska inte överföra information som 
hänför sig till specifika personer.

6. Byrån får inte sprida eller överföra 
några data som gör det möjligt att 
identifiera enskilda personer eller mindre 
grupper av personer.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övervakning av narkotikafenomenet Övervakning av narkotikafenomenet och 
utbyte av bästa praxis

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Narkotikafenomenet i unionen ur 
ett helhetsperspektiv, med hjälp av 
epidemiologiska och andra indikatorer, 
som omfattar hälso-, trygghets- och 
säkerhetsaspekterna, inbegripet 
genomförandet av tillämpliga 
unionsstrategier på narkotikaområdet.

(a) Narkotikafenomenet i unionen ur 
ett helhetsperspektiv, med hjälp av 
epidemiologiska och andra indikatorer, 
som omfattar aspekter som rör folkhälsa, 
sociala och mänskliga rättigheter, social 
återintegrering, trygghet och säkerhet i 
samband med narkotikafenomenet, 
inbegripet genomförandet av tillämpliga 
unionsstrategier på narkotikaområdet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Evidensbaserad bästa praxis och 
innovativa strategier för att hantera 
aspekter som rör folkhälsa, sociala och 
mänskliga rättigheter, trygghet och 
säkerhet i samband med 
narkotikafenomenet i de deltagande 
länderna.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ab (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Nya trender i unionen och 
internationellt när det gäller 
narkotikabruk, narkotikabruksrelaterade 
störningar, narkotikaberoenden och 
relaterade hälsorisker och skador i den 
mån de påverkar de deltagande länderna.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Blandmissbruk och dess 
konsekvenser, särskilt de ökade riskerna 
för hälsoproblem och sociala problem, de 
sociala bestämningsfaktorerna för 
narkotikabruk, narkotikabruksrelaterade 
störningar och narkotikaberoenden samt 
följderna för politik och insatser.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ad) Narkotikabruk och blandmissbruk 
samt konsekvenserna utifrån ett ålders- 
och genusperspektiv, särskilt inverkan på 
könsrelaterat våld.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Blandmissbruk och dess 
konsekvenser, i synnerhet 
konsekvenserna för policyer och insatser 
till följd av samverkan mellan bruk av 
narkotika tillsammans med en eller flera 
psykoaktiva substanser eller typer av 
substanser, oavsett om de är lagliga eller 
olagliga, inbegripet de ökade risker för 
hälsoproblem och sociala problem som 
kan uppstå när narkotika och andra 
psykoaktiva substanser tas samtidigt eller 
i följd inom en kort tidsperiod eller när 
olika substanser framställs eller säljs 
tillsammans, behovet av att beakta de 
gemensamma orsakerna till 
narkotikabruk och beroenden samt de 
konsekvenser för övervakning och utbyte 
av bästa praxis som följer när policyer 
och insatser inriktas på flera substanser 
ur ett helhetsperspektiv.

utgår

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Narkotikarelaterade problem och 
de lösningar som tillämpas, särskilt 
genomförandet av innovativ bästa praxis 
och forskningsresultat.

utgår

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Teknikbaserade 
narkotikamarknader, i samarbete med 

utgår
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Europol inom ramen för deras respektive 
mandat.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av sin 
övervakningsverksamhet ska byrån 
identifiera innovativ bästa praxis och 
vidareutveckla den. Byrån ska 
tillhandahålla och dela med sig av 
information om innovativ bästa praxis i 
medlemsstaterna och underlätta utbytet av 
sådan praxis mellan medlemsstaterna.

2. På grundval av sin 
övervakningsverksamhet ska byrån 
utveckla och identifiera innovativ och 
evidensbaserad bästa praxis, dela den med 
medlemsstaterna och underlätta utbytet av 
sådan praxis mellan dem.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska regelbundet genomföra 
framsynsövningar, med beaktande av 
tillgänglig information. Den ska på 
grundval av dessa utarbeta relevanta 
prognoser för utarbetandet av den framtida 
narkotikapolitiken.

3. Byrån ska lämna uppgifter, 
analyser och bästa praxis till, och dela de 
senaste evidensbaserade politiska 
rekommendationerna med, kommissionen 
och medlemsstaterna i den mån sådana 
uppgifter, analyser, bästa praxis och 
politiska rekommendationer rör 
unionspolitik och nationell politik som är 
inriktad på narkotikaberoenden som 
fenomen. Byrån ska på grundval av dessa 
utarbeta relevanta scenarier för 
utarbetandet av den framtida 
narkotikapolitiken. Byrån ska regelbundet 
genomföra framsynsövningar, med 
beaktande av tillgänglig information.

Ändringsförslag 64



RR\1268675SV.docx 33/91 PE735.504v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Information om de hälsorelaterade 
risker som är förknippade med nya 
psykoaktiva substanser.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den första rapporten ska byrån 
använda information som den förfogar 
över.

3. I den första rapporten ska byrån 
använda information som den förfogar 
över, inbegripet information som erhålls i 
enlighet med artikel 8.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om byrån anser det nödvändigt ska 
den begära att de nationella 
kontaktpunkterna tillhandahåller ytterligare 
information om den nya psykoaktiva 
substansen. De nationella kontaktpunkterna 
ska lämna denna information inom två 
veckor från mottagandet av begäran.

4. Om byrån anser det nödvändigt ska 
den begära att de nationella 
kontaktpunkterna och de berörda parterna, 
inbegripet forskarsamhället, hälso- och 
sjukvårdspersonal, organisationer i det 
civila samhället och berörda grupper, 
tillhandahåller ytterligare information om 
den nya psykoaktiva substansen. De 
nationella kontaktpunkterna och, i 
förekommande fall, de berörda parterna 
ska lämna denna information inom två 
veckor från mottagandet av begäran.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. När så är lämpligt ska byrån 
sprida den första rapporten till berörda 
parter, inbegripet forskarsamhället, 
organisationer i det civila samhället och 
berörda grupper, i syfte att öka 
medvetenheten.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En analys av de hälsorisker som är 
förknippade med den nya psykoaktiva 
substansen, särskilt med avseende på 
substansens akuta och kroniska toxicitet, 
riskerna för missbruk, den 
beroendeframkallande potentialen och 
fysiska, psykiska och beteendemässiga 
effekter.

(c) En analys av de hälsorisker som är 
förknippade med den nya psykoaktiva 
substansen, särskilt med avseende på 
substansens akuta och kroniska toxicitet, 
riskerna för missbruk, den 
beroendeframkallande potentialen och 
fysiska, psykiska och beteendemässiga 
effekter och i samband med 
narkotikarelaterade dödsfall, inbegripet 
när de utgör ett resultat av överdoser.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En analys av de sociala risker som 
är förknippade med den nya psykoaktiva 
substansen – särskilt substansens påverkan 
på samhället, allmän ordning och brottslig 
verksamhet, och kriminella gruppers 
inblandning i tillverkning och distribution 
av, distributionsmetoder för samt olaglig 
handel med den nya psykoaktiva 
substansen.

(d) En analys av de sociala risker som 
är förknippade med den nya psykoaktiva 
substansen – särskilt substansens påverkan 
på samhället och social marginalisering, 
allmän ordning och brottslig verksamhet, 
och kriminella gruppers inblandning i 
tillverkning och distribution av, 
distributionsmetoder för samt olaglig 
handel med den nya psykoaktiva 
substansen.
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Tillgänglig information om 
rekommenderade evidensbaserade 
insatser för minskad efterfrågan, 
minskade skador och återhämtning i syfte 
att minimera riskerna och skadorna i 
samband med den nya psykoaktiva 
substansen.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När så är lämpligt ska byrån 
sprida riskbedömningsrapporten eller den 
kombinerade riskbedömningsrapporten 
till berörda parter, inbegripet 
forskarsamhället, organisationer i det 
civila samhället och berörda grupper, i 
syfte att öka medvetenheten.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hotbedömning och beredskap Hotbedömning och beredskap för hälsa 
och säkerhet

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska utveckla en strategisk 
allmän hotbedömningskapacitet för att i ett 
tidigt skede identifiera ny utveckling på 
narkotikaområdet som kan ha en negativ 
inverkan på folkhälsan, tryggheten och 
säkerheten och för att därigenom bidra till 
att öka de berörda parternas beredskap att 
reagera på nya hot i tid och på ett effektivt 
sätt.

1. Byrån ska utveckla en strategisk 
evidensbaserad hotbedömningskapacitet 
för hälsa och säkerhet för att i ett tidigt 
skede identifiera ny utveckling på 
narkotikaområdet som kan ha en negativ 
inverkan på folkhälsan, sociala frågor, 
tryggheten och säkerheten i unionen och 
för att därigenom bidra till att öka de 
berörda parternas beredskap att reagera på 
nya hot i tid och på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska fastställa en uppsättning kriterier 
för att utvärdera när en hotbedömning ska 
göras.

Byrån ska fastställa en uppsättning 
objektiva kriterier för att utvärdera när en 
hotbedömning för hälsa och säkerhet ska 
göras.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån får på eget initiativ inleda en 
hotbedömning på grundval av en intern 
bedömning av signaler från 
rutinövervakning, forskning eller andra 
lämpliga informationskällor. En 
hotbedömning får också inledas på begäran 
av kommissionen eller en medlemsstat, om 
de fastställda kriterierna är uppfyllda.

Byrån får på eget initiativ inleda en 
hotbedömning för hälsa och säkerhet på 
grundval av en intern bedömning av 
signaler från rutinövervakning, forskning 
eller andra lämpliga informationskällor. En 
hotbedömning för hälsa och säkerhet får 
också inledas på begäran av kommissionen 
eller en medlemsstat, om de fastställda 
kriterierna är uppfyllda.

Ändringsförslag 76
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En hotbedömning ska bestå av en 
snabb utvärdering av befintlig information 
och, vid behov, insamling av ny 
information genom byråns 
informationsnätverk. Byrån ska utveckla 
lämpliga vetenskapliga 
snabbedömningsmetoder.

3. En hotbedömning för hälsa och 
säkerhet ska bestå av en snabb utvärdering 
av befintlig information och, vid behov, 
insamling av ny information genom byråns 
informationsnätverk. Byrån ska utveckla 
lämpliga vetenskapliga 
snabbedömningsmetoder.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Hotbedömningsrapporten ska 
beskriva det identifierade hotet, den 
aktuella situationen på grundval av 
tillgängliga belägg, de potentiella följderna 
av att inte vidta åtgärder samt alternativ för 
beredskap och insatser som kan tillämpas 
för att minska det identifierade hotet. Den 
kan också innehålla eventuella 
uppföljningsåtgärder som ska vidtas. 
Hotbedömningsrapporten ska skickas till 
kommissionen och medlemsstaterna, 
beroende på vad som är lämpligt.

4. Hotbedömningsrapporten för hälsa 
och säkerhet ska beskriva det identifierade 
hotet, den aktuella situationen på grundval 
av tillgängliga belägg, de potentiella 
följderna av att inte vidta åtgärder samt 
alternativ för beredskap och insatser som 
kan tillämpas för att minska och 
bemöta det identifierade hotet, inbegripet 
evidensbaserade insatser för minskad 
efterfrågan och risk- och skademinskning 
samt återhämtning. Den kan också 
innehålla eventuella uppföljningsåtgärder 
som ska vidtas. Hotbedömningsrapporten 
för hälsa och säkerhet ska skickas till 
kommissionen och medlemsstaterna. När 
så är lämpligt ska byrån dela 
hotbedömningsrapporterna för hälsa och 
säkerhet med berörda parter, inbegripet 
forskarsamhället, hälso- och 
sjukvårdspersonal, organisationer i det 
civila samhället och berörda grupper. 
Byrån ska offentliggöra 
sammanfattningar av dessa rapporter på 
sin webbplats.

Ändringsförslag 78
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Byrån ska ha ett nära samarbete 
med andra decentraliserade unionsbyråer 
och unionsorgan, unionsbaserade 
organisationer och internationella 
organisationer vid genomförandet av en 
hotbedömning genom att på lämpligt sätt 
involvera dem i bedömningen. Om det 
potentiella hotet redan är föremål för en 
analys inom ramen för en annan 
unionsmekanism ska byrån inte göra någon 
hotbedömning.

5. Byrån ska ha ett nära samarbete 
med medlemsstater, andra unionsorgan 
och unionsbyråer och internationella 
organisationer vid genomförandet av en 
hotbedömning för hälsa och säkerhet 
genom att på lämpligt sätt involvera dem i 
bedömningen. Om det potentiella hotet 
redan är föremål för en analys inom ramen 
för en annan unionsmekanism ska byrån 
inte göra någon hotbedömning för hälsa 
och säkerhet.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med kommissionens samtycke ska 
byrån genomföra hotbedömningar av 
narkotikarelaterade hot som härrör från 
länder utanför unionen och som kan 
påverka folkhälsan, tryggheten och 
säkerheten inom unionen.

6. Med kommissionens samtycke ska 
byrån genomföra hotbedömningar för 
hälsa och säkerhet av narkotikarelaterade 
hot som härrör från länder utanför unionen 
och som kan påverka folkhälsan, sociala 
frågor, tryggheten och säkerheten inom 
unionen.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Byrån ska övervaka ny utveckling 
som växer fram på narkotikaområdet 
enligt punkt 1 och uppdatera 
hotbedömningarna i enlighet med detta.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska omedelbart 
meddela byrån all information om 
uppkomsten av en allvarlig direkt eller 
indirekt narkotikarelaterad risk för 
människors hälsa, trygghet eller säkerhet 
samt all information som kan vara 
användbar för att samordna en insats 
närhelst de får kännedom om sådan 
information, såsom

2. Medlemsstaterna ska omedelbart 
meddela byrån all information om 
uppkomsten av en allvarlig direkt eller 
indirekt narkotikarelaterad risk för 
människors hälsa, sociala aspekter, 
trygghet eller säkerhet samt all information 
som kan vara användbar för att samordna 
en insats närhelst de får kännedom om 
sådan information, såsom

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) sociala risker och 
människorättsrisker,

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) risker med avseende på trygghet 
och säkerhet,

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska analysera och bedöma 
tillgängliga uppgifter och data om 
potentiella allvarliga risker för människors 
hälsa och komplettera dem med all 
vetenskaplig och teknisk information som 
den kan ha tillgång till från det system för 
tidig varning som avses i artikel 8 och 
andra hotbedömningar som gjorts i enlighet 
med artikel 12, från andra unionsbyråer 
och unionsorgan och från internationella 
organisationer, särskilt 
Världshälsoorganisationen. Byrån ska ta 
hänsyn till information som erhållits 
genom dess datainsamlingsverktyg och 
från öppna källor.

3. Byrån ska analysera och bedöma 
tillgängliga uppgifter och data om 
potentiella allvarliga risker för människors 
hälsa och komplettera dem med all 
vetenskaplig och teknisk information som 
den kan ha tillgång till från det system för 
tidig varning som avses i artikel 8 och 
andra hotbedömningar som gjorts i enlighet 
med artikel 12, från andra unionsbyråer 
och unionsorgan och från internationella 
organisationer, särskilt 
Världshälsoorganisationen. Byrån ska ta 
hänsyn till information som erhållits 
genom dess datainsamlingsverktyg och 
från öppna källor och samråd med berörda 
parter, inbegripet forskarsamhället, den 
akademiska världen, organisationer i det 
civila samhället och berörda grupper.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Byrån får utveckla ett 
varningssystem genom vilket det direkt 
kan nå ut till och rikta sig till personer 
som brukar eller potentiellt brukar 
narkotika.

8. Byrån ska, i nära samarbete med 
de berörda nationella myndigheterna, 
särskilt de nationella kontaktpunkterna, 
och med berörda parter, inbegripet 
forskarsamhället, organisationer i det 
civila samhället och berörda grupper, 
utveckla ett varningssystem för att i 
förekommande fall göra information om 
identifierade risker tillgänglig för 
personer som brukar eller potentiellt brukar 
viss narkotika.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätverket ska i första hand fungera 
som ett forum för att ta fram data och 
utbyta information om ny utveckling och 
nya trender, organisera utbildning för att 
öka kompetensen hos kriminaltekniska 
narkotikaexperter, stödja genomförandet av 
kvalitetssäkringssystem och stödja 
ytterligare harmonisering av metoderna för 
datainsamling och analys.

2. Nätverket ska i första hand fungera 
som ett forum för att ta fram data och 
utbyta information om ny utveckling och 
nya trender, organisera utbildning för att 
öka kompetensen hos kriminaltekniska 
narkotikaexperter och toxikologiexperter, 
stödja genomförandet av 
kvalitetssäkringssystem och stödja 
ytterligare harmonisering av metoderna för 
datainsamling och analys.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Nätverket ska ha ett nära samarbete 
med befintliga nätverk och organisationer 
som är verksamma på detta område. Det 
nätverk som avses i artikel 31 ska 
regelbundet informeras om arbetet i 
nätverket av kriminaltekniska och 
toxikologiska laboratorier.

5. Nätverket ska ha ett nära samarbete 
med befintliga nätverk och organisationer 
som är verksamma på detta område och 
ska beakta deras arbete för att undvika 
överlappningar. Det nätverk som avses i 
artikel 31 ska regelbundet, minst två 
gånger per år, informeras om arbetet i 
nätverket av kriminaltekniska och 
toxikologiska laboratorier.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förebyggande kampanjer Evidensbaserade insatser, bästa praxis 
och åtgärder för att öka medvetenheten

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska utforma, utveckla och 
främja unionsomfattande program och 
kampanjer för att förebygga 
narkotikarelaterade problem och öka 
medvetenheten om de skadliga effekterna 
av narkotika.

1. Byrån ska utveckla och främja 
vetenskapliga, evidensbaserade och 
könsmedvetna insatser som tar hänsyn till 
åldersaspekten samt bästa praxis för 
förebyggande, risk- och skademinskning, 
behandling, återhämtning, vård och 
rehabilitering liksom kampanjer för att 
öka medvetenheten om de skadliga 
effekterna av narkotika.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De program och kampanjer som 
avses i punkt 1 ska stämma överens med de 
politiska riktlinjer som anges i EU:s 
tillämpliga narkotikastrategi och 
handlingsplan. De ska ta upp viktiga 
aspekter av narkotikafenomenet, riktas till 
specifika grupper och bygga på byråns 
insamling av belägg och bästa praxis.

2. Insatser, bästa praxis och 
kampanjer för att öka medvetenheten som 
avses i punkt 1 ska stämma överens med 
internationella människorättsnormer och 
de politiska riktlinjer som anges i EU:s 
tillämpliga narkotikastrategi och 
handlingsplan. De ska säkerställa en 
balanserad strategi för insatser för 
minskad efterfrågan, skademinskning och 
återhämtning, ska vid behov anpassas till 
det nationella sammanhanget och ska 
genomföras på nationell nivå. De får 
riktas till specifika grupper.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska utveckla och främja 
genomförandet av kvalitetsstandarder för 
narkotikaförebyggande och tillhandahålla 
eller stödja utbildning i enlighet med 
artikel 19.

3. Byrån ska utveckla och främja 
genomförandet av kvalitetsstandarder för 
narkotikaförebyggande, risk- och 
skademinskning, behandling, 
återhämtning, vård och rehabilitering, 
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uppdatera dem när så är lämpligt och 
tillhandahålla eller stödja utbildning i 
enlighet med artikel 19.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Byrån ska bistå medlemsstaterna 
med att utveckla nationella förebyggande 
kampanjer inom sitt behörighetsområde, 
inbegripet utarbetande av förebyggande 
program som syftar till att minska 
narkotikarelaterad brottslighet och 
förhindra att sårbara personer utnyttjas 
på narkotikamarknaden.

4. Byrån ska bistå medlemsstaterna 
med att utveckla nationella insatser inom 
sitt behörighetsområde, inbegripet när det 
gäller förebyggande av narkotikabruk och 
den därmed sammanhängande påverkan 
på hälsan.

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av deras nationella 
narkotikastrategier, kvalitetsstandarder och 
innovativa bästa praxis och den ska 
underlätta informationsutbyte mellan 
nationella beslutsfattare.

2. Byrån ska stödja medlemsstaterna i 
genomförandet av deras nationella 
narkotikastrategier, kvalitetsstandarder och 
innovativa bästa praxis och den ska 
underlätta informationsutbyte mellan 
nationella myndigheter och experter.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När byrån stöder policyutvärdering 
ska den agera oberoende och vägledas av 
sina vetenskapliga standarder.

3. När byrån stöder policyutvärdering 
ska den agera oberoende och vägledas av 
sina vetenskapliga standarder och sitt 
evidensbaserade tillvägagångssätt.
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Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 19 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska inom ramen för sitt mandat, i 
enlighet med de personal- och 
budgetresurser den förfogar över och i 
samordning med andra decentraliserade 
unionsbyråer och unionsorgan,

Byrån ska inom ramen för sitt mandat, och 
i samordning med andra unionsorgan och 
unionsbyråer,

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja införlivandet av data om 
narkotika och narkotikaberoende som 
samlats in i medlemsstaterna eller som 
härrör från unionen i internationella 
program för övervakning och 
narkotikakontroll, i synnerhet de som 
upprättats av FN och dess specialiserade 
organ, utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldigheter när det 
gäller överföring av information enligt 
bestämmelserna i Förenta nationernas 
narkotikakonventioner.

(f) Främja införlivandet av alla 
relevanta data om narkotika som omfattas 
av denna förordning och som samlats in i 
medlemsstaterna eller som härrör från 
unionen i internationella program för 
övervakning och narkotikakontroll, i 
synnerhet de som upprättats av FN och 
dess specialiserade organ, utan att det 
påverkar medlemsstaternas skyldigheter 
när det gäller överföring av information 
enligt bestämmelserna i Förenta 
nationernas narkotikakonventioner.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Stödja tredjeländer i deras arbete 
med att utveckla narkotikapolicyer i 
enlighet med principerna i unionens 
narkotikastrategier, bland annat genom att 

(h) Stödja tredjeländer, särskilt 
kandidatländer, i deras arbete med att 
utveckla narkotikapolicyer i enlighet med 
principerna i unionens narkotikastrategier, 
bland annat genom att stödja en oberoende 
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stödja en oberoende utvärdering av deras 
policyer.

utvärdering av deras policyer och stödja 
och upprätta en dialog med 
organisationer i det civila samhället som 
arbetar på narkotikaområdet i länderna i 
fråga.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ram för internationellt 
samarbete som avses i punkt 1 a ska beakta 
unionens relevanta policydokument och 
narkotikafenomenets utveckling, framför 
allt smugglingsvägar och 
narkotikaframställningsområden. Den ska 
ange de prioriterade länderna eller 
regionerna för samarbetet och de viktigaste 
resultaten av samarbetet. Byrån ska 
regelbundet utvärdera och se över ramen 
för internationellt samarbete.

2. Den ram för internationellt 
samarbete som avses i punkt 1 a ska sträva 
efter att ytterligare stärka och stödja 
tredjeländers insatser för att ta itu med 
narkotikafrågor på ett evidensbaserat, 
integrerat, balanserat och 
tvärvetenskapligt sätt och i full 
överensstämmelse med internationella 
människorättsnormer. Denna ram för 
internationellt samarbete ska beakta 
unionens relevanta policydokument och 
narkotikafenomenets utveckling. Den ska 
ange de prioriterade länderna eller 
regionerna för samarbetet och de viktigaste 
resultaten av samarbetet. Den ska ta 
hänsyn till de åtgärder som vidtas av 
medlemsstaterna. Byrån ska regelbundet 
utvärdera och i enlighet med det se över 
ramen för internationellt samarbete.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska, på begäran av kommissionen 
och med styrelsens godkännande, överföra 
sin sakkunskap och tillhandahålla tekniskt 
bistånd till tredjeländer.

Byrån ska, på begäran av kommissionen 
och med styrelsens godkännande, överföra 
sin sakkunskap och tillhandahålla tekniskt 
bistånd till tredjeländer, särskilt 
kandidatländer, potentiella 
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kandidatländer och länder som omfattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det tekniska biståndet ska särskilt inriktas 
på att inrätta eller konsolidera nationella 
kontaktpunkter, nationella system för 
datainsamling och nationella system för 
tidig varning, och därefter bidra till att 
skapa och stärka de strukturella 
kopplingarna till det system för tidig 
varning som avses i artikel 8 och det 
nätverk som avses i artikel 31. På begäran 
av tredjelandet får byrån utfärda 
certifiering för dessa nationella organ.

Det tekniska biståndet ska särskilt inriktas 
på att inrätta eller konsolidera nationella 
kontaktpunkter, nationella system för 
datainsamling och nationella system för 
tidig varning och främja bästa praxis på 
områdena förebyggande, risk- och 
skademinskning, återhämtning, 
behandling, vård och rehabilitering, och 
därefter bidra till att skapa och stärka de 
strukturella kopplingarna till det system för 
tidig varning som avses i artikel 8 och det 
nätverk som avses i artikel 31. På begäran 
av tredjelandet får byrån utfärda 
certifiering för dessa nationella organ.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att identifiera centrala 
forskningsteman och utarbeta och 
genomföra unionens ramprogram för 
forsknings- och innovationsåtgärder som är 
relevanta för att den ska kunna fullgöra sin 
allmänna uppgift enligt artikel 4. När 
byrån hjälper kommissionen att identifiera 
centrala forskningsteman och utarbeta och 
genomföra ett unionsramprogram ska 
byrån inte få finansiering från det 
programmet.

1. Byrån ska hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att identifiera centrala 
forskningsteman och utarbeta och 
genomföra unionens ramprogram för 
forsknings- och innovationsåtgärder som är 
relevanta för att den ska kunna fullgöra 
sina allmänna och särskilda uppgifter 
enligt artiklarna 4 och 5. När byrån gör 
detta ska den ta vederbörlig hänsyn till 
jämställdhets- och åldersaspekterna och 
beakta intersektionalitet som en 
övergripande princip. När byrån hjälper 
kommissionen att identifiera centrala 
forskningsteman och utarbeta och 
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genomföra ett unionsramprogram ska 
byrån inte få finansiering från det 
programmet.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska proaktivt övervaka och 
bidra till forsknings- och 
innovationsverksamhet för att fullgöra sin 
allmänna uppgift enligt artikel 4, stödja 
relaterad verksamhet i medlemsstaterna 
och bedriva egen forsknings- och 
innovationsverksamhet i frågor som 
omfattas av denna förordning, däribland 
utveckling, upplärning, testning och 
validering av algoritmer för utveckling av 
verktyg. Byrån ska sprida resultaten av 
forskningen till Europaparlamentet, 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 49.

2. Byrån ska proaktivt övervaka och 
bidra till forsknings- och 
innovationsverksamhet för att fullgöra sina 
allmänna och särskilda uppgifter enligt 
artiklarna 4 och 5, stödja relaterad 
verksamhet i medlemsstaterna och bedriva 
egen forsknings- och 
innovationsverksamhet i frågor som 
omfattas av denna förordning, däribland 
utveckling, upplärning, testning och 
validering av algoritmer för utveckling av 
verktyg. Byrån ska sprida resultaten av 
forskningen till Europaparlamentet, 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 49.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Byrån ska offentliggöra information 
om sina forskningsprojekt, bland annat om 
demonstrationsprojekt, vilka 
samarbetspartner som deltar och 
projektbudgeten.

5. Byrån ska säkerställa fullständig 
överensstämmelse med regler om 
öppenhet och intressekonflikter och 
offentliggöra information om sina 
forskningsprojekt, bland annat om 
demonstrationsprojekt. Sådan information 
ska omfatta vilka samarbetspartner som 
deltar och projektbudgeten.

Ändringsförslag 104
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Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöterna i byråns förvaltnings- och 
ledningsstruktur får inte ha några 
ekonomiska eller övriga intressen som 
skulle kunna påverka deras opartiskhet. 
De ska agera i allmänhetens intresse och 
bedriva sin verksamhet på ett oberoende, 
opartiskt och transparent sätt samt årligen 
redovisa sina ekonomiska intressen. Alla 
indirekta intressen som skulle kunna 
påverka deras opartiskhet, även inom 
läkemedelsindustrin, ska föras in i ett 
register som hålls av byrån och som 
allmänheten på begäran får tillgång till.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en oberoende expert med särskild 
kompetens inom narkotikaområdet, utsedd 
av Europaparlamentet, med rösträtt,

(a) två oberoende experter med 
särskild kompetens inom 
narkotikaområdet, utsedda av 
Europaparlamentet, med rösträtt,

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje styrelseledamot ska ha en 
suppleant. Suppleanten ska företräda 
ledamoten i vederbörandes frånvaro.

3. Varje styrelseledamot ska ha en 
suppleant. Suppleanten ska företräda 
ledamoten i vederbörandes frånvaro och 
får delta i styrelsens möten.

Ändringsförslag 107
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Styrelseledamöterna och deras 
suppleanter ska utses på grundval av sina 
kunskaper på området narkotika och 
narkotikaberoende, med särskild hänsyn 
till relevanta färdigheter som rör ledarskap, 
administration och budget. Alla parter som 
är företrädda i styrelsen ska bemöda sig om 
att begränsa omsättningen av sina 
företrädare, i syfte att säkerställa 
kontinuiteten i styrelsens arbete. Alla 
parter ska sträva efter att uppnå en jämn 
fördelning av kvinnor och män i styrelsen.

4. Styrelseledamöterna och deras 
suppleanter ska utses på grundval av sina 
kunskaper på de områden som anges i 
artikel 4.1 a, med särskild hänsyn till 
relevanta färdigheter som rör ledarskap, 
administration och budget. Alla parter som 
är företrädda i styrelsen ska bemöda sig om 
att begränsa omsättningen av sina 
företrädare, i syfte att säkerställa 
kontinuiteten i styrelsens arbete. Alla 
parter ska sträva efter att uppnå en jämn 
könsfördelning i styrelsen.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Styrelsen får som observatörer 
bjuda in företrädare för internationella 
organisationer med vilka byrån samarbetar 
i enlighet med artikel 53.

5. Styrelsen får som observatörer 
bjuda in företrädare för internationella 
organisationer med vilka byrån samarbetar 
i enlighet med artikel 53 samt företrädare 
för relevanta organisationer i det civila 
samhället.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Ledamöternas och suppleanternas 
mandatperiod ska vara fyra år. Denna 
period kan förlängas.

6. Ledamöternas och suppleanternas 
mandatperiod ska vara fyra år. Denna 
period får förnyas en gång.

Ändringsförslag 110
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Anta regler för att förebygga och 
hantera intressekonflikter avseende 
styrelsens ledamöter, ledamöterna i 
direktionen, den vetenskapliga kommittén 
och Europeiska nätverket för information 
om narkotika och narkotikamissbruk 
(Reitox) samt utstationerade nationella 
experter och annan personal som inte är 
anställd av byrån i enlighet med artikel 44, 
och på sin webbplats varje år publicera 
intresseförklaringarna från 
styrelseledamöterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Godkänna den lägsta 
medfinansieringsnivå som avses i artikel 
32.7.

(l) Godkänna den lägsta 
medfinansieringsnivå som avses i artikel 
32.6.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Anta sin arbetsordning. (n) Anta och offentliggöra sin 
arbetsordning, inbegripet praktiska 
åtgärder för att förebygga och hantera 
intressekonflikter.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led t
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(t) Godkänna den förteckning över 
experter som ska användas för att utvidga 
den vetenskapliga kommittén i enlighet 
med artikel 10.4.

(t) Godkänna den förteckning över 
experter som ska användas för att utvidga 
den vetenskapliga kommittén i enlighet 
med artikel 30.6.

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid behov får direktionen, i 
brådskande fall, fatta vissa interimistiska 
beslut i stället för styrelsen, särskilt i 
administrativa frågor, inbegripet beslut om 
att dra in delegeringen av 
tillsättningsbefogenheterna och 
budgetfrågor.

2. Vid behov får direktionen, i 
brådskande fall, fatta vissa interimistiska 
beslut i stället för styrelsen, särskilt i 
administrativa frågor, inbegripet beslut om 
att dra in delegeringen av 
tillsättningsbefogenheterna och 
budgetfrågor. Villkoren för att fatta 
sådana interimistiska beslut ska 
fastställas i styrelsens arbetsordning.

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska delta i 
direktionens möten, men ska inte ha 
rösträtt. Direktionen får bjuda in andra 
observatörer att delta i dess möten.

Den verkställande direktören ska delta i 
direktionens möten. Direktionen får bjuda 
in andra observatörer att delta i dess möten.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mandatperioden för ledamöterna i 
direktionen ska vara fyra år. 
Mandatperioden för ledamöterna i 
direktionen ska löpa ut när uppdraget som 
styrelseledamot upphör.

4. Mandatperioden för ledamöterna i 
direktionen ska vara fyra år. Denna period 
får förnyas en gång. Mandatperioden för 
ledamöterna i direktionen ska löpa ut när 
uppdraget som styrelseledamot upphör.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Föreslå kommissionen, efter 
samråd med styrelsen, avgiftsbeloppen i 
enlighet med artikel 37.

(g) Föreslå styrelsen avgiftsbeloppen i 
enlighet med artikel 37.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Skydda unionens finansiella 
intressen genom förebyggande åtgärder 
mot bedrägeri, korruption och annan 
olaglig verksamhet, utan att detta påverkar 
Olafs och Europeiska åklagarmyndighetens 
behörighet att göra utredningar, genom 
effektiva kontroller och, om oriktigheter 
uppdagas, genom återkrav av felaktigt 
utbetalda belopp samt vid behov genom 
effektiva, proportionella och avskräckande 
administrativa sanktioner, inbegripet 
ekonomiska sanktioner.

(i) Skydda unionens finansiella 
intressen genom förebyggande åtgärder 
mot bedrägeri, korruption och annan 
olaglig verksamhet, utan att detta påverkar 
Olafs och Europeiska åklagarmyndighetens 
behörighet att göra utredningar, genom 
effektiva kontroller och, om oriktigheter 
uppdagas, genom återkrav av felaktigt 
utbetalda belopp samt vid behov genom 
effektiva, proportionella och avskräckande 
administrativa sanktioner, inbegripet 
ekonomiska sanktioner, och genom att till 
Eppo rapportera alla brottsliga 
handlingar avseende vilka Eppo skulle 
kunna utöva sin behörighet i enlighet med 
artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939.

Ändringsförslag 119
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den verkställande direktören ska 
besluta om det är nödvändigt att utplacera 
en eller flera anställda i en eller flera 
medlemsstater för att byrån ska kunna 
utföra sina uppgifter på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Innan den 
verkställande direktören beslutar att 
inrätta ett lokalt kontor ska han eller hon 
inhämta förhandsgodkännande från 
kommissionen, styrelsen samt den eller de 
värdmedlemsstater som berörs. I beslutet 
ska man ange omfattningen av den 
verksamhet som ska bedrivas vid det 
lokala kontoret på ett sätt som undviker 
onödiga kostnader och dubblering av 
byråns administrativa uppgifter. Ett avtal 
om säte får slutas med den eller de 
berörda värdmedlemsstaterna.

6. Den verkställande direktören får 
besluta att utplacera en eller flera 
kontaktpersoner vid unionens 
institutioner och vid unionens relevanta 
organ och byråer för att byrån ska kunna 
utföra sina uppgifter på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Den verkställande 
direktören ska inhämta 
förhandsgodkännande från kommissionen 
och styrelsen. I beslutet ska 
man ange omfattningen av den verksamhet 
som ska bedrivas på sambandskontoret på 
ett sätt som undviker onödiga kostnader 
och dubblering av byråns administrativa 
uppgifter.

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska 
bestå av högst femton forskare som utsetts 
av styrelsen på grundval av sin 
vetenskapliga expertis och sitt oberoende, 
efter det att en uppmaning till 
intresseanmälan offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Urvalsförfarandet ska säkerställa att de 
specialområden som den vetenskapliga 
kommitténs ledamöter representerar täcker 
de mest relevanta områden som har 
anknytning till byråns mål.

1. Den vetenskapliga kommittén ska 
bestå av tio till femton forskare som utsetts 
av styrelsen på grundval av sin 
vetenskapliga expertis och sitt oberoende, 
efter det att en uppmaning till 
intresseanmälan offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Innan styrelsen utser ledamöter till den 
vetenskapliga kommittén ska den samråda 
med behörigt utskott i 
Europaparlamentet. Urvalsförfarandet ska 
säkerställa att de specialområden som den 
vetenskapliga kommitténs ledamöter 
representerar täcker de mest relevanta 
områden som har anknytning till byråns 
mål. Alla parter som deltar i urvalet och 
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utseendet av forskare till den 
vetenskapliga kommittén ska sträva efter 
att uppnå en jämn könsfördelning i den.

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) På nationell nivå samordna den 
verksamhet som rör narkotikarelaterad 
datainsamling och övervakning.

(a) På nationell nivå samordna den 
verksamhet som rör narkotikarelaterad 
datainsamling och övervakning, och 
diskussioner om relevanta indikatorer.

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) På ett objektivt sätt och på nationell 
nivå samla in, analysera och tolka all 
relevant information om narkotika, 
narkotikaberoende, narkotikamarknader, 
tillgång till narkotika och brottsrelaterade 
frågor samt om de policyer och lösningar 
som tillämpas, vilken behövs för att byrån 
ska kunna följa artikel 6; i detta 
sammanhang ska den nationella 
kontaktpunkten samla erfarenheter från 
olika sektorer – särskilt hälso- och 
sjukvård, rättsväsende och 
brottsbekämpning – och samarbeta med 
experter och nationella organisationer 
inom det narkotikapolitiska området.

(d) På ett objektivt sätt och på nationell 
nivå samla in, analysera och tolka all 
relevant information om narkotika, 
narkotikaberoende, narkotikamarknader, 
tillgång till narkotika och brottsrelaterade 
frågor samt om de policyer och lösningar 
som tillämpas, vilken behövs för att byrån 
ska kunna följa artikel 6; i detta 
sammanhang ska den nationella 
kontaktpunkten samla erfarenheter från 
olika sektorer, särskilt hälso- och sjukvård, 
rättsväsende och brottsbekämpning, och 
den ska samarbeta med experter, nationella 
organisationer, forskarsamhället, 
organisationer i det civila samhället och 
andra berörda parter inom det 
narkotikapolitiska området.

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Förse byrån med information om 
nya trender när det gäller bruket av 
befintliga psykoaktiva substanser eller nya 
kombinationer av psykoaktiva substanser, 
vilka utgör en potentiell folkhälsorisk, samt 
information om eventuella åtgärder på 
folkhälsoområdet.

(h) Förse byrån med information om 
nya trender och utmaningar när det gäller 
bruket av befintliga psykoaktiva substanser 
eller nya kombinationer av psykoaktiva 
substanser, vilka utgör en potentiell 
folkhälsorisk, samt information om 
eventuella åtgärder på folkhälsoområdet.

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De nationella kontaktpunkterna 
ska övervaka, analysera och tolka 
relevant information inom de områden 
som anges i artikel 4.1 a och 
tillhandahålla information om antagna 
policyer och lösningar.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den nationella kontaktpunkten ska 
ha rätt att från andra nationella 
myndigheter, organ, byråer och 
organisationer samla in all information den 
behöver för att utföra sina uppgifter i 
enlighet med punkt 2. Den nationella 
kontaktpunkten ska upprätthålla ett 
omfattande nätverk av nationella partner 
och datalämnare för insamling av sådan 
information.

3. Den nationella kontaktpunkten ska 
vid behov samarbeta med relevanta 
nationella och regionala myndigheter, 
organ, byråer och organisationer för 
insamling av all information den behöver 
för att utföra sina uppgifter i enlighet med 
punkt 2. Den nationella kontaktpunkten ska 
upprätthålla ett omfattande nätverk av 
nationella partner och datalämnare för 
insamling av sådan information.

Ändringsförslag 126
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Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid insamling av uppgifter i 
enlighet med denna artikel ska de 
nationella kontaktpunkterna om möjligt 
säkerställa att de insamlade uppgifterna 
är uppdelade efter kön. De nationella 
kontaktpunkterna ska beakta 
jämställdhetsaspekterna av 
narkotikapolitiken när de samlar in och 
presenterar uppgifter i enlighet med 
denna artikel. De nationella 
kontaktpunkterna får inte överföra några 
uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera enskilda personer eller mindre 
grupper av personer. De nationella 
kontaktpunkterna får inte överföra 
information som rör specifika personer.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 december varje år 
ska styrelsen anta ett utkast till samlat 
programdokument som innehåller flerårig 
och årlig programplanering samt alla 
dokument som förtecknas i artikel 32 i 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/71522, på grundval av ett utkast 
som lagts fram av den verkställande 
direktören, efter samråd med den 
vetenskapliga kommittén, med beaktande 
av kommissionens yttrande, och när det 
gäller flerårig programplanering efter 
samråd med Europaparlamentet. Den ska 
översända det till Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen senast den 31 januari 
följande år.

1. Senast den 15 december varje år 
ska styrelsen anta ett utkast till samlat 
programdokument som innehåller flerårig 
och årlig programplanering samt alla 
dokument som förtecknas i artikel 32 i 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/71522, på grundval av ett utkast 
som lagts fram av den verkställande 
direktören, efter samråd med den 
vetenskapliga kommittén, med beaktande 
av kommissionens yttrande, och när det 
gäller flerårig programplanering efter 
samråd med Europaparlamentet. Om 
styrelsen beslutar att inte beakta delar av 
kommissionens eller den vetenskapliga 
kommitténs yttrande ska den lämna en 
utförlig motivering. Skyldigheten att 
lämna en utförlig motivering ska också 
tillämpas på de delar som 
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Europaparlamentet tar upp under 
samrådet. Styrelsen ska översända det 
samlade programdokumentet till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen senast den 31 januari 
följande år.

Programdokumentet ska bli slutgiltigt efter 
det slutliga antagandet av den allmänna 
budgeten och ska vid behov anpassas i 
enlighet därmed.

Programdokumentet ska bli slutgiltigt efter 
det slutliga antagandet av den allmänna 
budgeten och ska vid behov anpassas i 
enlighet därmed.

__________________ __________________
22 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/715 av den 18 december 2018 
med rambudgetförordning för de organ 
som inrättats enligt EUF-fördraget och 
Euratomfördraget och som avses i artikel 
70 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).

22 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/715 av den 18 december 2018 
med rambudgetförordning för de organ 
som inrättats enligt EUF-fördraget och 
Euratomfördraget och som avses i artikel 
70 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den årliga eller fleråriga 
programplaneringen ska innehålla 
information om genomförandet av den ram 
för internationellt samarbete som avses i 
artikel 20 och de åtgärder som hänger 
samman med denna strategi.

Den årliga eller fleråriga 
programplaneringen ska innehålla 
information om genomförandet av den ram 
för internationellt samarbete som avses i 
artikel 20 och de åtgärder som hänger 
samman med denna strategi. Den ska 
också innehålla den planerade 
forsknings- och innovationsverksamhet 
för byrån som avses i artikel 21.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inkomster och utgifter i byråns 
budget ska balansera varandra.

2. Inkomster och utgifter i byråns 
budget ska balansera varandra. Byrån ska 
tilldelas en adekvat budget för att 
säkerställa tillräckligt med personal och 
utrustning så att den kan uppnå de mål 
och utföra de uppgifter som fastställs i 
denna förordning.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

de avgifter som betalats för tjänster 
som tillhandahållits i enlighet med artikel 
37, och

(c) de avgifter som betalats för tjänster 
som tillhandahållits i enlighet med artikel 
37,

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) eventuella ekonomiska bidrag från 
de organisationer och organ samt 
tredjeländer som avses i artiklarna 53 
respektive 54.

(d) eventuella ekonomiska bidrag från 
de organisationer och organ samt 
tredjeländer som avses i artiklarna 53 
respektive 54, och

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) unionsfinansiering inom ramen 
för indirekt förvaltning eller i form av 
bidrag som beviljas från fall till fall, i 
enlighet med de finansiella regler som ska 
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tillämpas på byrån och med 
bestämmelserna i de relevanta instrument 
som inrättats till stöd för unionens politik.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Belopp och ursprung i fråga om sådana 
inkomster som avses i leden b, c, d och da 
i första stycket i denna punkt ska ingå i 
byråns årsredovisning och tydligt anges i 
den årsrapport om byråns 
budgetförvaltning och ekonomiska 
förvaltning som avses i artikel 40.2.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån får ta ut avgifter för följande: 1. Byrån får ta ut avgifter för följande 
tjänster om de är tydligt åtskilda från 
byråns uppgifter enligt denna förordning:

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utbildningsprogram. (a) Andra utbildningsprogram än de 
som avses i artikel 19.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Viss stödverksamhet för 
medlemsstater vilken inte har identifierats 
som en prioritering men som skulle kunna 
genomföras med goda resultat med hjälp 
av nationella resurser.

(b) Nödvändig och vederbörligen 
motiverad annan stödverksamhet för 
medlemsstater än den som föreskrivs i 
denna förordning vilken inte har 
identifierats som en prioritering men som 
skulle kunna genomföras med goda resultat 
med hjälp av nationella resurser.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Certifiering av nationella organ 
som inrättats i tredjeländer i enlighet med 
artikel 20.3.

(d) Certifiering av nationella organ 
som inrättats i tredjeländer, i synnerhet i 
kandidatländer, i enlighet med artikel 
20.3.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Andra tjänster som omfattas av dess 
mandat och som utförs på begäran av ett 
deltagande land vilka kräver investeringar 
av resurser till stöd för nationell 
verksamhet.

(e) Andra skräddarsydda tjänster som 
omfattas av dess mandat och som utförs på 
begäran av ett deltagande land vilka kräver 
investeringar av ytterligare resurser till 
stöd för nationell verksamhet.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På förslag av den verkställande 
direktören ska byråns styrelse fastställa 
avgiftsbeloppen och betalningssättet.

2. På förslag av den verkställande 
direktören ska byråns styrelse på ett 
transparent sätt och efter samråd med 
kommissionen fastställa avgiftsbeloppen 
och betalningssättet. Dessa avgifter ska 
endast täcka de mänskliga och 
ekonomiska kostnaderna i samband med 
tillhandahållandet av de tjänster som 
anges i punkt 1.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avgifterna bör fastställas på en 
sådan nivå att ett underskott eller en 
betydande ackumulering av överskott i 
budgeten undviks. Om ett betydande 
positivt budgetsaldo till följd av 
tillhandahållandet av de tjänster som täcks 
av avgifter blir återkommande ska en 
översyn av avgiftsnivån eller av unionens 
bidrag bli obligatorisk. Om ett betydande 
negativt saldo följer av tillhandahållandet 
av de tjänster som täcks av avgifter ska en 
översyn av avgiftsnivån bli obligatorisk.

4. Avgifterna bör fastställas på en 
sådan nivå att ett underskott eller en 
betydande ackumulering av överskott i 
budgeten undviks. Om ett betydande 
positivt budgetsaldo till följd av 
tillhandahållandet av de tjänster som täcks 
av avgifter blir återkommande ska en 
översyn av avgiftsnivån eller av unionens 
bidrag bli obligatorisk. Om ett betydande 
negativt saldo följer av tillhandahållandet 
av de tjänster som täcks av avgifter ska en 
översyn av avgiftsnivån göras.

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En årlig extern revision ska göras 
av de avgifter som byrån tar ut. Byrån ska 
utan dröjsmål översända resultaten av 
dessa revisioner till Europaparlamentet.
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Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Alla byggnadsprojekt som kan 
komma att påverka byråns budget 
väsentligt ska omfattas av delegerad 
förordning (EU) 2019/71566.

9. Alla byggnadsprojekt som kan 
komma att påverka byråns budget 
väsentligt ska omfattas av kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2019/71566.

_________________ _________________
66 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1. 66 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 Artiklarna 28a

Den verkställande direktören Den verkställande direktören

1. Den verkställande direktören ska 
vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet 
med artikel 2 a i anställningsvillkoren för 
övriga anställda.

1. Den verkställande direktören ska 
vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet 
med artikel 2 a i anställningsvillkoren för 
övriga anställda. Den verkställande 
direktören ska ansvara för den dagliga 
ledningen av byrån.

2. Den verkställande direktören ska 
utses av styrelsen från en förteckning över 
kandidater som föreslagits av 
kommissionen efter ett öppet och 
transparent urvalsförfarande.

2. Den verkställande direktören ska 
utses av styrelsen från en förteckning över 
kandidater som föreslagits av 
kommissionen efter ett öppet och 
transparent urvalsförfarande. Före 
utnämningen till en första mandatperiod 
ska den kandidat som styrelsen väljer till 
befattningen som verkställande direktör 
utan dröjsmål uppmanas att göra ett 
uttalande inför behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor 
från utskottets ledamöter. Efter att ha hört 
uttalandet och svaren får 
Europaparlamentet anta ett yttrande i 
frågan. Styrelsen ska ta vederbörlig 
hänsyn till detta yttrande när den utser 
den verkställande direktören. Om 
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Europaparlamentet anser att ingen 
kandidat i tillräcklig utsträckning 
uppfyller kraven för tjänsten ska det 
öppna urvalsförfarandet återupptas.

3. I det avtal som sluts med den 
verkställande direktören ska byrån 
företrädas av styrelsens ordförande. 

3. I det avtal som sluts med den 
verkställande direktören ska byrån 
företrädas av styrelsens ordförande. 

4. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara fem år. Vid 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering där hänsyn tas till en 
bedömning av den verkställande 
direktörens arbetsinsats och byråns 
framtida uppgifter och utmaningar. 

4. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara fem år. Vid 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering där hänsyn tas till en 
bedömning av den verkställande 
direktörens arbetsinsats och byråns 
framtida uppgifter och utmaningar. 

5. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av den 
utvärdering som avses i punkt 4, förlänga 
den verkställande direktörens 
mandatperiod en gång med högst fem år.

5. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av den 
utvärdering som avses i punkt 4, förlänga 
den verkställande direktörens 
mandatperiod en gång med högst fem år. 
Innan styrelsen fattar beslut om att 
förlänga mandatperioden får den 
verkställande direktören uppmanas att 
inställa sig i behörigt utskott i 
Europaparlamentet och besvara frågor 
från utskottets ledamöter.

6. En verkställande direktör vars 
mandatperiod har förlängts får inte delta i 
ett annat urvalsförfarande för samma 
befattning vid slutet av den sammantagna 
mandatperioden.

6. En verkställande direktör vars 
mandatperiod har förlängts får inte delta i 
ett annat urvalsförfarande för samma 
befattning vid slutet av den sammantagna 
mandatperioden.

7. Den verkställande direktören får 
avsättas från sin post endast efter 
styrelsebeslut på förslag av kommissionen.

7. Den verkställande direktören får 
avsättas från sin post endast efter 
styrelsebeslut på förslag av kommissionen. 
Europaparlamentet och rådet ska 
underrättas om skälen till ett sådant 
avsättande.

8.  Styrelsen ska fatta beslut om att 
utse, förlänga mandatperioden för eller 
avsätta den verkställande direktören med 
två tredjedelars majoritet av de 
röstberättigade ledamöterna.

8. Styrelsen ska fatta beslut om att 
utse, förlänga mandatperioden för eller 
avsätta den verkställande direktören med 
två tredjedelars majoritet av de 
röstberättigade ledamöterna.

8a. Om Europaparlamentet eller rådet 
kallar den verkställande direktören till en 
utfrågning om en fråga med anknytning 
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till byråns verksamhet ska denne infinna 
sig.

(Artikel 43 placeras i sin helhet efter artikel 28.)

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån, för 
in datum = fem år efter det datum som 
avses i artikel 63] och vart femte år 
därefter ska kommissionen bedöma byråns 
resultat i förhållande till dess mål, mandat, 
uppgifter och lokalisering i enlighet med 
sina riktlinjer. Utvärderingen ska särskilt 
omfatta eventuella behov av att ändra 
byråns mandat samt de finansiella följderna 
av sådana ändringar.

1. Senast den [Publikationsbyrån, för 
in datum = fem år efter det datum som 
avses i artikel 63] och vart femte år 
därefter ska kommissionen bedöma byråns 
resultat i förhållande till dess mål, mandat, 
uppgifter och lokalisering i enlighet med 
sina riktlinjer. Utvärderingen ska särskilt 
omfatta eventuella behov av att ändra 
byråns mandat samt de finansiella följderna 
av sådana ändringar. I denna ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de ändringar av 
byråns mandat och uppgifter som införts 
genom denna förordning.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska på sin webbplats 
offentliggöra samarbetsarrangemang som 
ingåtts i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 55 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samråd med det civila samhällets 
organisationer

Samarbete med det civila samhällets 
organisationer

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska upprätthålla en strukturerad 
dialog med relevanta organisationer i det 
civila samhället som är verksamma på de 
områden som omfattas av denna förordning 
på nationell nivå, unionsnivå eller 
internationell nivå.

Byrån ska upprätthålla ett strukturerat 
samarbete med relevanta icke-statliga 
organisationer, organisationer i det civila 
samhället och berörda grupper runt om i 
Europa som är verksamma på de områden 
som omfattas av denna förordning, för att 
säkerställa regelbundna och omfattande 
samråd och informationsutbyten med det 
civila samhället. I detta syfte ska byrån 
utse en person inom byrån som ska 
ansvara för förvaltningen av detta 
samarbete, under ledning av den 
verkställande direktören.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det samarbete som avses i första stycket 
ska vara öppet för alla intresserade och 
kvalificerade berörda parter med bas i 
deltagande länder, och det ska omfatta 
civilsamhällesforumet om narkotika. I 
detta syfte ska kommissionen och 
medlemsstaterna ställa lämpliga och 
hållbara ekonomiska medel samt förstärkt 
administrativt stöd till förfogande för 
civilsamhällesforumet om narkotika.
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Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 55 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byrån ska på sin webbplats offentliggöra 
namnen på och de redovisade 
intressekonflikterna för berörda parter 
som deltar i dess arbete.
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MOTIVERING

Föredraganden presenterar nedan de bakomliggande skälen till de ändringar som införts i det 
aktuella förslaget till betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 
om Europeiska unionens narkotikabyrå 2022/0009(COD), som lades fram av Europeiska 
kommissionen den 12 januari 2022 och som syftar till att ersätta förordning (EG) 
nr 1920/2006.

Europeiska kommissionens förslag syftar till att stärka mandatet för Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och omvandla det till Europeiska unionens 
narkotikabyrå. Detta innebär en översyn av dess organisation och kapacitet för att på lämpligt 
sätt utrusta den kommande byrån med de rätta verktygen för att på ett effektivare och 
snabbare sätt kunna identifiera och ta itu med nuvarande och framtida narkotikarelaterade 
utmaningar i EU.  

Föredraganden välkomnar det övergripande målet med utvidgningen, med tanke på att ökade 
resurser och utökade befogenheter är avgörande för att byrån ska kunna fortsätta att förse 
Europeiska unionen och dess medlemsstater med saklig, objektiv, tillförlitlig och jämförbar 
information på europeisk nivå om narkotika och narkotikamissbruk och deras konsekvenser. 

Föredraganden betonar särskilt vikten av att byrån förses med ett system för förstärkt 
övervaknings- och analyskapacitet, men också med ett snabbare och effektivt system för tidig 
varning som syftar till att reagera på nya hot och trender. Tillsammans med denna stärkta 
reaktionskapacitet välkomnar föredraganden det extra budgetanslag på 63 miljoner euro och 
40 ytterligare tjänster som kommer att förverkliga det reviderade mandatet. Lika viktigt för 
föredraganden är byråns möjlighet att delta mer aktivt i det internationella samarbetet, varvid 
den externa dimensionen av unionens narkotikapolitik och unionens ledande roll på detta 
område på multilateral nivå bekräftas.

Föredraganden beklagar dock att förslaget lägger alltför stor vikt vid frågor som rör 
brottsbekämpning, tillgång, säkerhet och kontroll på bekostnad av skademinskning och 
hälsorelaterade frågor, vilket därför ger upphov till en viss obalans genomgående i texten. 
Därför syftar ett antal ändringsförslag som föreslagits av föredraganden till att säkerställa att 
aspekterna gällande hälsa och sociala och mänskliga rättigheter även i fortsättningen betonas 
tillräckligt i byråns mandat.

Dessutom ser föredraganden med oro att budgetkonsekvenserna av de ytterligare ekonomiska 
resurserna för byrån kommer att uppvägas under den nuvarande fleråriga budgetramen genom 
en kompenserande minskning av de planerade utgifterna under rubrik 4: Migration och 
gränsförvaltning. 

Föredraganden ser också med oro på den föreslagna minskningen av närvaron av företrädare 
för Europaparlamentet i ECNN:s styrelse och anser att de experter som utses av 
Europaparlamentet även fortsättningsvis bör vara två till antalet, vilket är fallet i dag. 

Sist men inte minst motsätter sig föredraganden starkt avsaknaden av ett omfattande 
deltagande från civilsamhällets sida, så att det på ett meningsfullt sätt kan delta i det arbete 
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som utvecklas av byrån, och insisterar på att relevanta bestämmelser bör införas 
i förordningen för detta ändamål. 

Föredraganden noterar den allmänna hållning som intagits av det franska ordförandeskapet 
i rådet och anser att den i många avseenden innebär en betydande förbättring av 
kommissionens förslag. Föredraganden låter sig därför inspireras och antar några av de 
lösningar som texten erbjuder. Dessutom har föredraganden föreslagit ett stort antal 
ändringsförslag till följd av alla möten och samråd med skuggföredragandena för alla berörda 
politiska grupper, samt efter diskussioner med BUDG-utskottets föredragande, som ansvarar 
för respektive yttrande, kommissionen, det franska ordförandeskapet i rådet, ECNN:s 
direktör, Europaparlamentets två företrädare i ECNN:s styrelse och företrädare för 
organisationer i det civila samhället. Efter ett så vittomspännande och omfattande arbete 
förväntar sig föredraganden att dessa förslag kan utgöra en god och solid grund för en snabb 
överenskommelse, först i Europaparlamentet och senare i de interinstitutionella 
förhandlingarna.
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30.8.2022

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens 
narkotikabyrå
(COM(2022)0018 – C9-0010/2022 – 2022/0009(COD))

Föredragande av yttrande: Niclas Herbst

KORTFATTAD MOTIVERING

Covid-19-pandemin har varit förödande för företag och arbetstagare i hela EU. Däremot har 
narkotikamarknaderna uppvisat anmärkningsvärd motståndskraft. De som framställer och 
handlar med olaglig narkotika har fortsatt att skaffa sig vinning av den skada de åsamkar 
människor, särskilt i marginaliserade grupper. Narkotikaförsäljarna har tagit till sig ny teknik 
och använder sig av krypterade meddelandetjänster, sociala medier och e-handel, mycket ofta 
på darknet. Samtidigt experimenterar narkotikaanvändarna i allt högre grad med ett 
blandmissbruk genom att konsumera flera preparat eller substanser samtidigt. 
Narkotikafenomenet blir därför alltmer komplext och utvecklas allt snabbare.

EU:s narkotikastrategi 2021–20251 och EU:s narkotikahandlingsplan 2021–20252 kräver mer 
omfattande insatser på EU-nivå för att de framväxande narkotikautmaningarna ska kunna 
hanteras och påkallar att kommissionen föreslår att Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) ska få ett utökat mandat där hänsyn tas till den 
framväxande situationen. Kommissionens utvärdering av ECNN:s arbete understryker byråns 
värdefulla arbete3, men visar också på brister i dess mandat. Syftet med detta förslag är att 
åtgärda dessa brister och säkerställa att byråns omarbetade mandat blir ändamålsenligt genom 
att det utökas till att omfatta blandmissbruk och stärkt övervaknings- och 
hotbedömningskapacitet. Förslaget stärker också insamlingen av data och information, gör det 
möjligt för byrån att ta fram EU-omfattande kampanjer för förebyggande och 
medvetandegörande och föreskriver att byrån kan utfärda varningar när en ny farlig substans 
dyker upp på marknaden. Eftersom ECNN:s nuvarande förordning är från 2006 innebär 
förslaget slutligen att bestämmelserna anpassas till Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens gemensamma uttalande om decentraliserade organ av den 19 juli 2012 och 
den gemensamma ansatsen4.

Föredraganden välkomnar förslagets centrala syften och är övertygad om att ett utökat mandat 
för narkotikabyrån kommer att ge möjlighet till effektivare åtgärder både för att störa den 

1 EUT C 1021, 24.3.2021, s. 1.
2 EUT C 272, 8.7.2021, s. 2.
3 COM(2019)0228.
4 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf
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olagliga narkotikamarknaden och för att skydda EU-medborgarna från riskerna med 
narkotika. 

I linje med sin syn på ärenden som rör decentraliserade organ anser föredraganden dock att 
förslagets politiska innehåll bör behandlas av ansvarigt utskott. Förslaget till yttrande är 
därför inriktat på de områden där budgetutskottet kan tillföra ett mervärde, då särskilt när det 
gäller finansiella bestämmelser och styrningsregler. 

Budgetkonsekvenser och finansiella bestämmelser

Enligt kommissionens förslag kommer EU:s narkotikabyrå att behöva ytterligare 63 miljoner 
euro mellan 2024 och 2027 jämfört med programplaneringen i den fleråriga budgetramen, och 
det totala antalet anställda vid byrån kommer att öka från 111 i 2022 års budget till 145 år 
2027. Det är naturligtvis absolut nödvändigt att byrån får tillräckliga ekonomiska och 
mänskliga resurser för att kunna utöva sitt förstärkta mandat, och det kommer att vara viktigt 
att säkerställa att alla ytterligare uppgifter och ansvarsområden som man eventuellt enas om i 
den slutliga lagstiftningen får tillräcklig finansiering. 

Föredraganden är starkt emot kommissionens avsikt att finansiera byråns ytterligare resurser 
enligt rubrik 5 genom en kompensatorisk minskning av programmet för instrumentet för 
ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik enligt rubrik 4. Instrumentet för 
ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik får ett tillskott på 1 miljard euro 
genom en programspecifik justering som man kom överens om under förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen. Det fanns alltså en tydlig politisk vilja att stärka instrumentet just för 
att hantera gränsförvaltningen, och inte för att avsätta en summa pengar för att stärka 
byråerna. Vikten av detta tillskott har bekräftats i samband med krisen i Ukraina och den 
föreslagna ökningen av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och 
viseringspolitik i förslaget till ändringsbudget nr 3/2022. De ytterligare uppgifter som tilldelas 
narkotikabyrån enligt förslaget är dessutom inte uppgifter som annars skulle utföras inom 
ramen för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. 

Avgifter

Genom förslaget införs en möjlighet för byrån att ta ut avgifter för ”sidotjänster” som ett sätt 
att få in ytterligare intäkter. Föredragandens utgångspunkt är att byråerna bör ha den budget 
som krävs för att utföra de uppgifter som de tilldelas av lagstiftaren. Avgiftsbaserade 
finansieringsmodeller är visserligen helt legitima när avgifter tas ut för huvudtjänster 
(t.ex. den avgiftsbaserade modell som används av Europeiska läkemedelsmyndigheten eller 
Europeiska bankmyndigheten), men det är oklart varför narkotikabyrån skulle ta ut avgifter 
för tjänster som lagstiftaren inte har ansett det nödvändigt att tillhandahålla från första början. 

Dessutom är bestämmelserna om avgifter otydliga, och definitionen av tjänsternas art är 
luddig, och styrelsen har därför stort spelrum när det gäller att fastställa avgifternas art och 
nivå, utan parlamentarisk kontroll. Föredraganden inför därför ändringsförslag för att stryka 
de bestämmelser som gör det möjligt för byrån att ta ut avgifter. Ökad tydlighet i fråga om 
avgifternas syfte och art och tydliga bestämmelser om den parlamentariska granskningen 
skulle krävas för att kunna överväga att införa sådana avgifter.

Styrning, parlamentarisk granskning och insyn

Föredraganden inför ett antal mer tekniska ändringar för att säkerställa att bestämmelserna 
i förordningen fullt ut överensstämmer med principerna i den gemensamma ansatsen. De 
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flesta av dessa ändringsförslag syftar till att förbättra den parlamentariska granskningen och 
ansvarsskyldigheten, till exempel när det gäller att utse den verkställande direktören, och att 
säkerställa insyn i budgetrapporteringen. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Narkotikafenomenet blir allt mer 
teknikbaserat, vilket återigen visats under 
covid-19-pandemin då man har observerat 
att ny teknik tagits i bruk för att underlätta 
distributionen av narkotika. Omkring två 
tredjedelar av utbudet på 
darknetmarknaderna uppskattas vara 
narkotikarelaterade. Olika plattformar 
används för narkotikahandel, bland annat 
sociala medier och mobilapplikationer. 
Denna utveckling återspeglas i insatserna 
på narkotikaområdet, med en ökad 
användning av mobilapplikationer och e-
hälsoinsatser. Byrån bör, tillsammans med 
andra relevanta unionsbyråer och utan 
dubbelarbete, övervaka denna utveckling 
som en del av sin helhetssyn på 
narkotikafenomenet.

(14) Narkotikafenomenet blir allt mer 
teknikbaserat, vilket återigen visats under 
covid-19-pandemin då man har observerat 
att ny teknik tagits i bruk för att underlätta 
distributionen av narkotika. Omkring 
två tredjedelar av utbudet på 
darknetmarknaderna uppskattas vara 
narkotikarelaterade. Olika plattformar 
används för narkotikahandel, bland annat 
sociala medier och mobilapplikationer. 
Denna utveckling återspeglas i insatserna 
på narkotikaområdet, med en ökad 
användning av mobilapplikationer och 
e-hälsoinsatser. Byrån bör, tillsammans 
med andra relevanta unionsbyråer och utan 
dubbelarbete, övervaka denna utveckling 
som en del av sin helhetssyn på 
narkotikafenomenet. Med hänsyn till 
tekniska framsteg och mer sofistikerade 
krypteringsmetoder bör byrån betona 
vikten av att medlemsstaterna inför 
lämpliga digitala lösningar för att hantera 
narkotikafenomenet på ett samordnat, 
enhetligt och driftskompatibelt sätt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 25



PE735.504v02-00 72/91 RR\1268675SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Byråns ansvar på området 
internationellt samarbete bör fastställas 
tydligare så att den fullt ut kan delta i 
sådan verksamhet och besvara 
förfrågningar från tredjeländer och organ. 
Byrån bör kunna bidra till utvecklingen 
och genomförandet av den externa 
dimensionen av unionens narkotikapolitik 
och unionens ledande roll på multilateral 
nivå, som ett sätt att säkerställa ett effektivt 
och konsekvent genomförande av unionens 
narkotikapolitik internt och på 
internationell nivå. För att byrån ska 
kunna anslå tillräckliga resurser till 
denna uppgift bör arbetet med 
internationellt samarbete ingå i byråns 
huvuduppgifter. Det bör bygga på byråns 
ram för internationellt samarbete, som bör 
vara i linje med unionens prioriteringar för 
internationellt samarbete och regelbundet 
ses över för att säkerställa att den på ett 
adekvat sätt återspeglar den internationella 
utvecklingen.

(25) Internationellt samarbete bör vara 
en av byråns huvuduppgifter och ansvaret 
bör fastställas i tydligare ordalag så att 
byrån fullt ut kan delta i sådan verksamhet 
och besvara förfrågningar från tredjeländer 
och organ. Byrån bör kunna bidra till 
utvecklingen och genomförandet av den 
externa dimensionen av unionens 
narkotikapolitik och unionens ledande roll 
på multilateral nivå, som ett sätt att 
säkerställa ett effektivt och konsekvent 
genomförande av unionens narkotikapolitik 
internt och på internationell nivå. Arbetet 
på detta område bör bygga på byråns ram 
för internationellt samarbete, som bör vara 
i linje med unionens prioriteringar för 
internationellt samarbete och regelbundet 
ses över för att säkerställa att den på ett 
adekvat sätt återspeglar den internationella 
utvecklingen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att hjälpa unionens finansiering 
av säkerhetsforskning att utveckla sin fulla 
potential och tillgodose narkotikapolitikens 
behov bör byrån bistå kommissionen med 
att identifiera centrala forskningsteman och 
utarbeta och genomföra de 
unionsramprogram för forskning och 
innovation som är relevanta för byråns mål.  
När byrån bistår kommissionen med att 
identifiera centrala forskningsteman och 
utarbeta och genomföra ett 
unionsramprogram bör byrån inte få 
finansiering från det programmet för att 

(26) För att hjälpa unionens finansiering 
av säkerhetsforskning att utveckla sin fulla 
potential och tillgodose narkotikapolitikens 
behov bör byrån bistå kommissionen med 
att identifiera centrala forskningsteman och 
med att utarbeta och genomföra de 
unionsramprogram för forskning och 
innovation som är relevanta för byråns mål. 
När byrån bistår kommissionen med att 
identifiera centrala forskningsteman och 
med att utarbeta och genomföra ett 
unionsramprogram bör byrån inte få 
finansiering från det programmet och den 
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undvika en potentiell intressekonflikt. 
Slutligen bör byrån delta i 
unionsomfattande initiativ för forskning 
och innovation för att säkerställa att teknik 
som är nödvändig för dess verksamhet 
utvecklas och är tillgänglig för användning.

bör vidta alla åtgärder som krävs för att 
undvika intressekonflikter. Slutligen bör 
byrån delta i unionsomfattande initiativ för 
forskning och innovation för att säkerställa 
att teknik som är nödvändig för dess 
verksamhet utvecklas och är tillgänglig för 
användning. Planerad forsknings- och 
innovationsverksamhet bör anges i det 
samlade programdokumentet, som 
innehåller byråns fleråriga och årliga 
arbetsprogram.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Styrelsen bör bistås av en direktion 
som förbereder dess beslut. Byrån bör 
ledas av en verkställande direktör. En 
vetenskaplig kommitté bör fortsätta att 
bistå styrelsen och den verkställande 
direktören i relevanta vetenskapliga frågor.

(27) Byrån bör organiseras på följande 
sätt: En styrelse, bestående av företrädare 
för medlemsstaterna och kommissionen 
och en expert som utses av 
Europaparlamentet, bör ansvara för 
tillsynen av byråns arbete. 
Medlemsstaterna, kommissionen och 
Europaparlamentet bör beakta principen 
om jämn könsfördelning vid sina 
utnämningar, särskilt när det gäller 
styrelsens övergripande sammansättning. 
Styrelsen bör bistås av en direktion, som 
också bör kunna fatta specifika beslut i 
tydligt angivna fall. Byrån bör ledas av en 
verkställande direktör, som bör ansvara 
för den dagliga ledningen av byrån. En 
vetenskaplig kommitté bör bistå styrelsen 
och den verkställande direktören i 
relevanta vetenskapliga frågor.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Den verkställande direktören bör 
utses av styrelsen på grundval av en 
slutlista som har upprättats av 
kommissionen och godkänts av 
Europaparlamentet. Den verkställande 
direktören bör lägga fram byråns 
årsrapport för Europaparlamentet och 
rådet. Europaparlamentet och rådet bör 
dessutom ha möjlighet att uppmana den 
verkställande direktören att rapportera 
om hur han eller hon har utfört sina 
uppgifter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) För att säkerställa byråns 
oberoende funktion och integritet bör 
styrelsen anta praktiska åtgärder för att 
förebygga och hantera intressekonflikter 
med vederbörlig hänsyn till Europeiska 
ombudsmannens rekommendationer. 
Dessa åtgärder bör i synnerhet säkerställa 
att högt uppsatta företrädare för byrån 
inte undergräver byråns integritet, varken 
under eller efter sin mandatperiod.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Byrån bör ha tillräckliga resurser 
för att kunna utföra sina uppgifter och 
beviljas en autonom budget. Den bör 
huvudsakligen finansieras genom ett bidrag 
från unionens allmänna budget. Unionens 

(29) Byrån bör tillföras de ekonomiska 
resurser och personalresurser som krävs 
för att den ska kunna uppfylla de mål och 
fullgöra de uppgifter och det ansvar som 
den tilldelats genom denna förordning. 
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budgetförfarande bör tillämpas på unionens 
bidrag och för alla andra bidrag från 
unionens allmänna budget. Revisionen av 
räkenskaperna bör göras av Europeiska 
unionens revisionsrätt.

Den bör beviljas en autonom budget. Den 
bör huvudsakligen finansieras genom ett 
bidrag från unionens allmänna budget, där 
nödvändiga anslag uteslutande tas från de 
marginaler som inte nyttjats under 
relevant rubrik i den fleråriga 
budgetramen och/eller genom att 
relevanta särskilda instrument 
mobiliseras. Unionens budgetförfarande 
bör tillämpas på unionens bidrag och för 
alla andra bidrag från unionens allmänna 
budget. Revisionen av räkenskaperna bör 
göras av Europeiska unionens revisionsrätt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Avgifter förbättrar finansieringen 
av en byrå och kan övervägas för 
specifika frågor som tydligt kan särskiljas 
från byråns huvuduppgifter. Eventuella 
avgifter som tas ut av byrån bör täcka 
dess kostnader för att tillhandahålla 
respektive tjänster.

utgår

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Den verkställande direktören bör 
lägga fram byråns årsrapport för 
Europaparlamentet och rådet. 
Europaparlamentet och rådet bör 
dessutom ha möjlighet att uppmana den 
verkställande direktören att rapportera 
om utförandet av sina uppgifter.

utgår
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Byrån bör ha ett nära samarbete 
med relevanta internationella 
organisationer, andra statliga och icke-
statliga organ och relevanta tekniska organ 
inom och utanför unionen vid 
genomförandet av sitt arbetsprogram, 
särskilt för att undvika dubbelarbete och 
säkerställa tillgång till alla data och 
verktyg som den behöver för att utföra sitt 
uppdrag.

(35) Byrån bör ha ett nära samarbete 
med relevanta internationella 
organisationer, andra statliga och icke-
statliga organ och relevanta tekniska organ 
inom och utanför unionen vid 
genomförandet av sitt arbetsprogram, 
särskilt för att undvika dubbelarbete och 
säkerställa tillgång till alla data och 
verktyg som den behöver för att utföra sitt 
uppdrag. I detta avseende bör det vara 
möjligt för byrån att samarbeta med 
civilsamhällesorganisationer och andra 
relevanta parter för att öka 
medvetenheten på unionsnivå.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Byrån ska hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att identifiera centrala 
forskningsteman och utarbeta och 
genomföra unionens ramprogram för 
forsknings- och innovationsåtgärder som är 
relevanta för att den ska kunna fullgöra sin 
allmänna uppgift enligt artikel 4. När 
byrån hjälper kommissionen att identifiera 
centrala forskningsteman och utarbeta och 
genomföra ett unionsramprogram ska 
byrån inte få finansiering från det 
programmet.

1. Byrån ska hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att identifiera centrala 
forskningsteman och med att utarbeta och 
genomföra unionens ramprogram för 
forsknings- och innovationsåtgärder som är 
relevanta för att den ska kunna fullgöra 
sina allmänna och särskilda uppgifter 
enligt artiklarna 4 och 5. När byrån 
hjälper kommissionen att identifiera 
centrala forskningsteman och utarbeta och 
genomföra ett unionsramprogram ska 
byrån inte få finansiering från det 
programmet. Byrån ska vidta alla åtgärder 
som krävs för att undvika 
intressekonflikter.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Byrån ska proaktivt övervaka och 
bidra till forsknings- och 
innovationsverksamhet för att fullgöra sin 
allmänna uppgift enligt artikel 4, stödja 
relaterad verksamhet i medlemsstaterna 
och bedriva egen forsknings- och 
innovationsverksamhet i frågor som 
omfattas av denna förordning, däribland 
utveckling, upplärning, testning och 
validering av algoritmer för utveckling av 
verktyg. Byrån ska sprida resultaten av 
forskningen till Europaparlamentet, 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 49.

2. Byrån ska proaktivt övervaka och 
bidra till forsknings- och 
innovationsverksamhet för att fullgöra sina 
allmänna och särskilda uppgifter enligt 
artiklarna 4 och 5, stödja relaterad 
verksamhet i medlemsstaterna och bedriva 
egen forsknings- och 
innovationsverksamhet i frågor som 
omfattas av denna förordning, däribland 
utveckling, upplärning, testning och 
validering av algoritmer för utveckling av 
verktyg. Byrån ska sprida resultaten av 
forskningen till Europaparlamentet, 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 49.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Ledamöternas och suppleanternas 
mandatperiod ska vara fyra år. Denna 
period kan förlängas.

6. Ledamöternas och suppleanternas 
mandatperiod ska vara fyra år. Denna 
period får förnyas en gång.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Anta byråns utkast till samlat 
programdokument som avses i artikel 35 
innan det överlämnas till kommissionen 
för yttrande.

(b) Anta byråns utkast till samlat 
programdokument som avses i artikel 35 
med två tredjedelars majoritet av de 



PE735.504v02-00 78/91 RR\1268675SV.docx

SV

ledamöter som har rösträtt enligt artikel 
23.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Anta, efter att ha begärt 
kommissionens yttrande, byråns samlade 
programdokument med två tredjedelars 
majoritet av de ledamöter som har rösträtt 
enligt artikel 23.

utgår

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Anta sin arbetsordning. (n) Anta sin arbetsordning, inbegripet 
praktiska åtgärder för att förebygga och 
hantera intressekonflikter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(t) Godkänna den förteckning över 
experter som ska användas för att utvidga 
den vetenskapliga kommittén i enlighet 
med artikel 10.4.

(t) Godkänna den förteckning över 
experter som ska användas för att utvidga 
den vetenskapliga kommittén i enlighet 
med artikel 30.6.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den verkställande direktören ska delta i 
direktionens möten, men ska inte ha 
rösträtt. Direktionen får bjuda in andra 
observatörer att delta i dess möten.

Den verkställande direktören ska delta i 
direktionens möten. Direktionen får bjuda 
in andra observatörer att delta i dess möten.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mandatperioden för ledamöterna i 
direktionen ska vara fyra år. 
Mandatperioden för ledamöterna i 
direktionen ska löpa ut när uppdraget som 
styrelseledamot upphör.

4. Mandatperioden för ledamöterna i 
direktionen ska vara fyra år och får 
förnyas en gång. Mandatperioden för 
ledamöterna i direktionen ska löpa ut när 
uppdraget som styrelseledamot upphör.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 28a
Den verkställande direktören

1. Den verkställande direktören ska 
vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet 
med artikel 2 a i anställningsvillkoren för 
övriga anställda. Han eller hon ska 
ansvara för den dagliga ledningen av 
byrån.
2. Den verkställande direktören ska 
utses av styrelsen enligt följande 
förfarande:
(a) På grundval av en slutlista som 
upprättats av kommissionen efter en 
uppmaning till intresseanmälan och ett 
transparent urvalsförfarande ska de 
sökande uppmanas att vända sig till 
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behörigt utskott i Europaparlamentet och 
rådet för att besvara frågor.
(b) Europaparlamentet och rådet ska 
sedan lämna sina yttranden och ange sin 
prioritetsordning.
c) Styrelsen ska utse den 
verkställande direktören med hänsyn till 
dessa yttranden.
3. I det avtal som sluts med den 
verkställande direktören ska byrån 
företrädas av styrelsens ordförande.
4. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara fem år. Vid 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering där hänsyn tas till en 
bedömning av den verkställande 
direktörens arbetsinsats och byråns 
framtida uppgifter och utmaningar.
5. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av den 
utvärdering som avses i punkt 4, förlänga 
den verkställande direktörens 
mandatperiod en gång med högst fem år. 
Styrelsen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om sin 
avsikt att förlänga den verkställande 
direktörens mandat. Innan styrelsen fattar 
beslut om att förlänga mandatet får den 
verkställande direktören uppmanas att 
lämna en försäkran inför behörigt utskott 
i Europaparlamentet och besvara frågor.
6. En verkställande direktör vars 
mandatperiod har förlängts får inte delta i 
ett annat urvalsförfarande för samma 
befattning vid slutet av den sammantagna 
mandatperioden.
7. Den verkställande direktören får 
avsättas från sin post endast efter 
styrelsebeslut på förslag av 
kommissionen. Europaparlamentet och 
kommissionen ska underrättas om skälen.
8. Styrelsen ska, genom dess 
röstberättigade ledamöter, fatta beslut om 
att utse, förlänga mandatperioden för 
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eller avsätta den verkställande direktören 
med två tredjedelars majoritet.
9. Europaparlamentet eller rådet får 
när som helst kalla den verkställande 
direktören till en utfrågning om en fråga 
med anknytning till byråns verksamhet.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Föreslå kommissionen, efter 
samråd med styrelsen, avgiftsbeloppen i 
enlighet med artikel 37.

utgår

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den verkställande direktören ska 
besluta om det är nödvändigt att utplacera 
en eller flera anställda i en eller flera 
medlemsstater för att byrån ska kunna 
utföra sina uppgifter på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Innan den 
verkställande direktören beslutar att inrätta 
ett lokalt kontor ska han eller hon inhämta 
förhandsgodkännande från kommissionen, 
styrelsen samt den eller de 
värdmedlemsstater som berörs. I beslutet 
ska man ange omfattningen av den 
verksamhet som ska bedrivas vid det lokala 
kontoret på ett sätt som undviker onödiga 
kostnader och dubblering av byråns 
administrativa uppgifter. Ett avtal om säte 
får slutas med den eller de berörda 
värdmedlemsstaterna.

6. Den verkställande direktören ska 
besluta om det är nödvändigt att utplacera 
en eller flera anställda i en eller flera 
medlemsstater för att byrån ska kunna 
utföra sina uppgifter på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Innan den 
verkställande direktören beslutar att inrätta 
ett lokalt kontor ska han eller hon inhämta 
förhandsgodkännande från kommissionen, 
styrelsen samt den eller de 
värdmedlemsstater som berörs. I beslutet 
ska man ange omfattningen av den 
verksamhet som ska bedrivas vid det lokala 
kontoret på ett sätt som undviker onödiga 
kostnader och dubblering av byråns 
administrativa uppgifter. Ett avtal om säte 
ska slutas med den eller de berörda 
värdmedlemsstaterna.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska 
bestå av högst femton forskare som utsetts 
av styrelsen på grundval av sin 
vetenskapliga expertis och sitt oberoende, 
efter det att en uppmaning till 
intresseanmälan offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Urvalsförfarandet ska säkerställa att de 
specialområden som den vetenskapliga 
kommitténs ledamöter representerar täcker 
de mest relevanta områden som har 
anknytning till byråns mål.

1. Den vetenskapliga kommittén ska 
bestå av högst femton forskare som utsetts 
av styrelsen på grundval av sin 
vetenskapliga expertis och sitt oberoende 
och med full respekt för principen om 
jämn könsfördelning, efter det att en 
uppmaning till intresseanmälan 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Innan styrelsen utser 
ledamöter till den vetenskapliga 
kommittén ska den först samråda med 
behörigt utskott i Europaparlamentet. 
Urvalsförfarandet ska säkerställa att de 
specialområden som den vetenskapliga 
kommitténs ledamöter representerar täcker 
de mest relevanta områden som har 
anknytning till byråns mål.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 15 december varje år 
ska styrelsen anta ett utkast till samlat 
programdokument som innehåller flerårig 
och årlig programplanering samt alla 
dokument som förtecknas i artikel 32 i 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/71522, på grundval av ett utkast 
som lagts fram av den verkställande 
direktören, efter samråd med den 
vetenskapliga kommittén, med beaktande 
av kommissionens yttrande, och när det 
gäller flerårig programplanering efter 
samråd med Europaparlamentet. Den ska 
översända det till Europaparlamentet, rådet 

1. Senast den 15 december varje år 
ska styrelsen anta ett utkast till samlat 
programdokument som innehåller flerårig 
och årlig programplanering samt alla 
dokument som förtecknas i artikel 32 i 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/71522, på grundval av ett utkast 
som lagts fram av den verkställande 
direktören, efter samråd med den 
vetenskapliga kommittén, med beaktande 
av kommissionens yttrande, och när det 
gäller flerårig programplanering efter 
samråd med Europaparlamentet. Om 
styrelsen beslutar att inte beakta delar av 
kommissionens eller den vetenskapliga 
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och kommissionen senast den 31 januari 
följande år.

kommitténs yttrande ska den lämna en 
utförlig motivering. Skyldigheten att 
lämna en utförlig motivering ska också 
tillämpas på de delar som tas upp av 
Europaparlamentet när det rådfrågas. 
Styrelsen ska översända det samlade 
programdokumentet till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen senast den 31 januari 
följande år.

Programdokumentet ska bli slutgiltigt efter 
det slutliga antagandet av den allmänna 
budgeten och ska vid behov anpassas i 
enlighet därmed.

Programdokumentet ska bli slutgiltigt efter 
det slutliga antagandet av den allmänna 
budgeten och ska vid behov anpassas i 
enlighet därmed.

__________________ __________________
22 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/715 av den 18 december 2018 
med rambudgetförordning för de organ 
som inrättas inom ramen för EUF-fördraget 
och Euratomfördraget och som avses i 
artikel 70 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).

22 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/715 av den 18 december 2018 
med rambudgetförordning för de organ 
som inrättas inom ramen för EUF-fördraget 
och Euratomfördraget och som avses i 
artikel 70 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
(EUT L 122, 10.5.2019, s. 1).

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den årliga eller fleråriga 
programplaneringen ska innehålla 
information om genomförandet av den ram 
för internationellt samarbete som avses i 
artikel 20 och de åtgärder som hänger 
samman med denna strategi.

Den årliga eller fleråriga 
programplaneringen ska innehålla 
information om genomförandet av den ram 
för internationellt samarbete som avses i 
artikel 20 och de åtgärder som hänger 
samman med denna strategi. Den ska 
också innehålla den planerade 
forsknings- och innovationsverksamhet 
för byrån som avses i artikel 21.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) de avgifter som betalats för 
tjänster som tillhandahållits i enlighet 
med artikel 37, och

utgår

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Belopp och ursprung i fråga om sådana 
inkomster som avses i leden b och d i 
första stycket i denna punkt ska ingå i 
byråns årsredovisning och tydligt anges i 
den årsrapport om byråns 
budgetförvaltning och ekonomiska 
förvaltning som avses i artikel 40.2.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37 utgår
Avgifter

1. Byrån får ta ut avgifter för 
följande:
(a) Utbildningsprogram.
(b) Viss stödverksamhet för 
medlemsstater vilken inte har identifierats 
som en prioritering men som skulle 
kunna genomföras med goda resultat med 
hjälp av nationella resurser.
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(c) Kapacitetsuppbyggnadsprogram 
för tredjeländer vilka inte omfattas av 
särskild separat unionsfinansiering.
(d) Certifiering av nationella organ 
som inrättats i tredjeländer i enlighet med 
artikel 20.3.
(e) Andra tjänster som omfattas av 
dess mandat och som utförs på begäran 
av ett deltagande land vilka kräver 
investeringar av resurser till stöd för 
nationell verksamhet.
2. På förslag av den verkställande 
direktören ska byråns styrelse fastställa 
avgiftsbeloppen och betalningssättet.
3. Avgifterna ska stå i proportion till 
kostnaderna för de relevanta tjänsterna 
tillhandahållna på ett kostnadseffektivt 
sätt och ska vara tillräckliga för att täcka 
dessa kostnader. Avgifterna ska fastställas 
på en sådan nivå att det säkerställs att de 
är icke-diskriminerande och att de inte 
lägger en orimlig ekonomisk eller 
administrativ börda på de berörda 
parterna.
4. Avgifterna bör fastställas på en 
sådan nivå att ett underskott eller en 
betydande ackumulering av överskott i 
budgeten undviks. Om ett betydande 
positivt budgetsaldo till följd av 
tillhandahållandet av de tjänster som 
täcks av avgifter blir återkommande ska 
en översyn av avgiftsnivån eller av 
unionens bidrag bli obligatorisk. Om ett 
betydande negativt saldo följer av 
tillhandahållandet av de tjänster som 
täcks av avgifter ska en översyn av 
avgiftsnivån bli obligatorisk.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 43
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 43 utgår
Den verkställande direktören

1. Den verkställande direktören ska 
vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet 
med artikel 2 a i anställningsvillkoren för 
övriga anställda.
2. Den verkställande direktören ska 
utses av styrelsen från en förteckning över 
kandidater som föreslagits av 
kommissionen efter ett öppet och 
transparent urvalsförfarande.
3. När avtalet sluts med den 
verkställande direktören ska byrån 
företrädas av styrelsens ordförande.
4. Den verkställande direktörens 
mandatperiod ska vara fem år. Vid 
periodens utgång ska kommissionen göra 
en utvärdering där hänsyn tas till en 
bedömning av den verkställande 
direktörens arbetsinsats och byråns 
framtida uppgifter och utmaningar.
5. Styrelsen får på förslag av 
kommissionen, med beaktande av den 
utvärdering som avses i punkt 4, förlänga 
den verkställande direktörens 
mandatperiod en gång med högst fem år.
6. En verkställande direktör vars 
mandatperiod har förlängts får inte delta i 
ett annat urvalsförfarande för samma 
befattning vid slutet av den sammantagna 
mandatperioden.
7. Den verkställande direktören får 
avsättas från sin post endast efter 
styrelsebeslut på förslag av 
kommissionen.
8. Styrelsen ska, genom dess 
röstberättigade ledamöter, fatta beslut om 
att utse, förlänga mandatperioden för 
eller avsätta den verkställande direktören 
med två tredjedelars majoritet.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den [Publikationsbyrån, för 
in datum = fem år efter det datum som 
avses i artikel 63] och vart femte år 
därefter ska kommissionen bedöma byråns 
resultat i förhållande till dess mål, mandat, 
uppgifter och lokalisering i enlighet med 
sina riktlinjer. Utvärderingen ska särskilt 
omfatta eventuella behov av att ändra 
byråns mandat samt de finansiella följderna 
av sådana ändringar.

1. Senast den [Publikationsbyrån, för 
in datum = fem år efter det datum som 
avses i artikel 63] och vart femte år 
därefter ska kommissionen bedöma byråns 
resultat i förhållande till dess mål, mandat, 
uppgifter och lokalisering i enlighet med 
sina riktlinjer. Utvärderingen ska särskilt 
omfatta eventuella behov av att ändra 
byråns mandat samt de finansiella följderna 
av sådana ändringar. I denna ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de ändringar av 
byråns mandat och uppgifter som införts 
genom denna förordning.
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