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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost bylo založeno nařízením 
Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993 o zřízení Evropského monitorovacího centra pro 
drogy a drogovou závislost s cílem poskytovat Společenství a jeho členským státům 
objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách a drogové závislosti. V roce 2003 
předložila Komise nový návrh tohoto nařízení (KOM(2003)808). Jako právní základ byl, 
stejně jako v původním nařízení,  vybrán článek 308. Tento návrh byl konzultován s 
Evropským parlamentem, avšak po několikaměšíčních diskusích v příslušné Pracovní skupině 
Rady bylo rozhodnuto, že právní základ bude změněn na článek 152, což znamená postup 
spolurozhodování. Proto se Komise rozhodla předložit tento nový přepracovaný návrh 
(KOM(2005)399), aby byla umožněna jeho řádná konzultace s Evropským parlamentem.

Tento návrh směřuje k  posílení postavení Centra, zejména pak k tomu, aby bylo možné vzít v 
potaz nové trendy v užívání drog včetně kombinace zákonem dovolených a zakázaných 
psychoaktivních látek,  a aby bylo možné Centrum adaptovat na nové podmínky po rozšíření 
EU. Tento návrh by také měl odstranit množství nejasností, které se objevily poté, co vešlo 
původní nařízení Rady v účinnost.

Pro dosažení opravdu efektivní činnosti Centra je však zapotřebí některá ustanovení tohoto 
návrhu doplnit nebo upravit. Centrum by se nemělo zaměřovat pouze na shromažďování, 
analyzování a zpracovávání údajů o drogové problematice, ale mělo by se více zaměřovat 
také na systematické hodnocení drogových politik (jak na evropské tak i na národní úrovni) a 
trendů v konzumaci drog. To by lépe umožnilo členským státům učit se jeden od druhého a 
vyměňovat si zkušenosti v boji s drogovou závislostí.

Dále je zapotřebí intenzivnější spolupráce Centra s nečlenskými státy, alespoň na úrovni 
systematického shromažďování a analyzování údajů o drogové problematice, mimo jiné i 
proto, že většina drog proudí do Evropské unie právě z nečlenských (často sousedních) států. 

Centrum rovněž musí vytvořit společná kriteria a totožnou metodologii sběru údajů pro 
všechny zúčastněné, protože jedině tak je možné dosáhnout objektivity, spolehlivosti a hlavně 
srovnatelnosti údajů o drogové problematice. Také výměna informací mezi Centrem a 
Europolem o drogách a trestných činech páchaných v souvislosti s užíváním drog by byla 
přínosná pro obě strany.

Evropský parlament by měl být více zapojen do práce Centra a měla by být také zajištěna 
řádná informovanost Evropského parlamentu o práci Centra. Proto by se při vytváření 3-
letého pracovního plánu Centra nemělo přihlížet pouze k názoru Evropské komise, ale o názor 
by měl být požádán i Evropský parlament. Evropský parlament by měl rovněž mít jednoho 
zástupce ve Výkonném výboru (nezávislého experta jmenovaného Evropským parlamentem).

Aby Evropská komise neměla nadbytečný vliv na práci Centra, měla by být pro přijetí 
důležitých rozhodnutí (např. 3-letý a roční pracovní program Centra) Správní radou poté, co 
Evropská komise vyjádřila svůj nesouhlas, postačující pouze ¾ většina hlasů.

Jmenování ředitele Centra by mělo být v souladu se způsobem jmenování ředitele v ostatních 
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orgánech Společenství. Proto by ředitel Centra měl být jmenován Výkonným výborem ze 
seznamu kandidátů navržených Evropskou komisí poté, co byla vyhlášena veřejná soutěž a 
výzva k účasti na ní v Úředním věstníku a v jednom významném deníku v každém členském 
státě. Tento způsob jmenování ředitele je také více transparentní a veřejná soutěž by přilákala 
větší množství možných kandidátů.

Centrum by mělo rozšířit svoji působnost i na monitorování zneužívání anabolických 
stereoidů. Pokud jsou anabolické stereoidy zneužívány, způsobují závažné, dlouho-trvající a 
mnohdy nevratné zdravotní poškození. V budoucnu by Centrum mělo pokrýt také 
problematiku užívání alkoholu a tabáku. Problematika užívání drog a užívání alkoholu a 
tabáku k sobě mají velmi blízko. U konzumentů alkoholu a tabáku se výrazně zvyšuje 
relativní riziko drogové závislosti a lidé často přecházejí z alkoholu a tabáku na drogy nebo 
naopak.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) V potaz by se mělo rovněž brát 
nedovolené a nepřiměřené užívání 
anabolických steroidů, které může vážně 
poškozovat tělesné i duševní zdraví. 

Or. en

Odůvodnění

Anabolické steroidy jsou syntetické formy hlavního mužského pohlavního hormonu 
testosteronu. Mohou být předepsány k léčbě onemocnění, ale dávky při léčbě jsou mnohem 
nižší než dávky užívané ke zvýšení výkonu. Při nevhodném užívání mohou způsobovat vážná, 
dlouhodobá a často neléčitelná zdravotní poškození, například předčasné infarkty, mozkové 
mrtvice, jaterní nádory, selhání ledvin a duševní onemocnění. Centrum by mělo sledovat 
užívání steroidů , jelikož je neužívají pouze profesionální sportovci.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7b (nový)

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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(7b) Centrum by mělo být rovněž pověřeno 
vyhodnocováním různých drogových politik
uplatňovaných členskými státy, aby 
usnadnilo rozšíření osvědčených postupů.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by se měly vzájemně učit ze svých zkušeností s bojem proti zneužívání drog. 
Centrum by to mohlo usnadnit, pokud by vyhodnocovalo dopad různých politik uplatňovaných 
v této oblasti.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 18

(18) An external evaluation of the 
EMCDDA's work should be conducted on a 
regular basis, and this Regulation should be 
adapted accordingly, if needed.

(18) An external evaluation of the 
EMCDDA's work should be conducted 
every three years, and this Regulation 
should be adapted accordingly, if needed.

Or. en

Odůvodnění

The work of the EMCDDA will be based on three-year work programmes (see Article 9, 
paragraph 4). It would be logical to carry out an external evaluation during the last year of 
each period in order to have input for the preparations for the new programme. See also 
amendment 15.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 odst. 4

4. Without prejudice to Article 2 (d) (iv) the 
Centre may not take any measure which 
goes beyond the sphere of information and 
the processing thereof.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The Centre should merely collect and process information but also systematically evaluate 
drug policies and trends of consumption in order to facilitate policy-making and the 
dissemination of best practice.
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Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 písm. a) i)

(i) collecting, registering and analysing 
information, including data resulting from 
research, communicated by Member States 
as well as that emanating from Community, 
non-governmental national sources and 
competent international organizations; this 
collection, registration and analysis work 
shall also cover data on emerging trends in 
poly-drug use, including the combined use 
of licit and illicit psychoactive substances;

(i) collecting, registering and analysing 
information, including data resulting from 
research, communicated by Member States 
and non-Community countries as well as 
that emanating from Community, non-
governmental national sources and 
competent international organizations; this 
collection, registration and analysis work 
shall also cover data on emerging trends in 
poly-drug use, including the combined use 
of licit and illicit psychoactive substances, 
and on the illicit use of anabolic steroids;

Or. en

Odůvodnění

Many drugs entering the European Union originate from neighbouring countries. The Centre 
should systematically collect and analyse data at least from those non-Community countries, 
which take part in its work. Moreover, given the serious health consequences of the illicit and 
inappropriate use of anabolic steroids, it is important that their use is also monitored by the 
Centre.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 písm. b) i)

(i) ensuring improved comparability, 
objectivity and reliability of data at 
European level by establishing indicators 
and common criteria of a non-binding 
nature, compliance with which may be 
recommended by the Centre, with a view to 
greater uniformity of the measurement 
methods used by the Member States and the 
Community; in particular, the Centre shall 
develop tools and instruments to facilitate
Member States in the monitoring and 
evaluation of their national policies and the 
European Commission in monitoring and 
evaluation of Union policies;

(i) ensuring improved comparability, 
objectivity and reliability of data at 
European level by establishing indicators 
and common criteria, compliance with 
which may be recommended by the Centre, 
with a view to greater uniformity of the 
measurement methods used by the Member 
States and the Community; in particular, the 
Centre shall develop tools and instruments to 
assist Member States in the monitoring and 
evaluation of their national policies and the 
Commission in the monitoring and 
evaluation of Union policies; on the basis of 
collected data and the evaluation of the 
various drug policies, the Centre shall also 
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advise Member States on best practice.

Or. en

Odůvodnění

Establishing common criteria and statistical methods for data collection are vitally important 
for the credibility of the work of the Centre. The Centre should advise Member States on best 
practice on the basis of the collected and evaluated information

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 písm. ba) (nové)

ba) systematické hodnocení 
drogových politik a trendů 
ovlivňujících užívání drog s cílem 
usnadnit formování nových politik a 
šíření osvědčených postupů
(i) hodnocení národních drogových 
politik a strategií, tedy i právních 
předpisů, a to na základě 
shromážděných údajů a stanovených 
ukazatelů,
(ii) hodnocení trendů ovlivňujících 
užívání a dodávky drog.

Or. en

Odůvodnění

Centrum by nemělo pouze shromažďovat údaje, ale mělo by je i vyhodnocovat. Usnadnilo by 
tím formování nových politik jak v EU, tak v jednotlivých státech.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 písm. d) iia) (nové)

(iia) aktivní spolupráce s Europolem za 
účelem dosažení maximálně účinného 
sledování drogové problematiky;

Or. en
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Odůvodnění

Vzájemné předávání informací o užívání drog a trestné činnosti související s drogami by bylo 
přínosné pro Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse, EMCDDA) i pro Europol.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 9 odst. 1 pododstavec 4

Each member of the management board may 
be assisted or represented by an alternative 
member. In the absence of the full member, 
who has the right to vote, the alternative
member may exercise that right.

Each member of the management board may 
be represented by an alternate. In the 
absence of the full member, who has the 
right to vote, the alternate may exercise that 
right.

Or. en

Odůvodnění

Clarification of the role of an alternate, as well as the wording.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 9 odst. 4 

4. The management board shall adopt a 
three-year work programme on the basis of a 
draft submitted by the Centre's Director, 
after consulting the Scientific Committee 
and seeking the opinions of the Commission 
and shall forward it to the European 
Parliament, the Council and the 
Commission. 

4. The management board shall adopt a 
three-year work programme on the basis of a 
draft submitted by the Centre's Director, 
after consulting the Scientific Committee 
and seeking the opinions of the Commission 
and the European Parliament, and shall 
forward it to the European Parliament, the 
Council and the Commission.

Or. en

Odůvodnění

The European Parliament should be consulted before the adoption of the work programme.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 9 odst. 6 

6. In the case where the Commission 
expresses its disagreement with the three-

6. Where the Commission expresses its 
disagreement with the three-year or annual 
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year or annual work programme, these 
programmes shall be adopted by the 
Management Board by a 4/5 majority.

work programme, these programmes shall be 
adopted by the Management Board by a 3/4
majority.

Or. en

Odůvodnění

The proposed threshold would give the Commission an unnecessarily strong say on the 
Centre's work. 

Pozměňovací návrh 12
Čl. 10 odst. 1 

1. The Management Board shall be assisted 
by an Executive Committee. The Executive 
Committee shall be made up of the 
Chairperson and the Vice-Chairperson of the 
Management Board and two Commission 
representatives. The Director shall take part 
in its meetings, without voting rights.

1. The Management Board shall be assisted 
by an Executive Committee. The Executive 
Committee shall be made up of the 
Chairperson and the Vice-Chairperson of the 
Management Board, one of the independent 
experts designated by the European 
Parliament and one Commission 
representative. The Director shall take part 
in its meetings, without voting rights.

Or. en

Odůvodnění

One of the independent experts designated by the European Parliament should be member in 
the Executive Committee, which has an important preparatory function. This solution would 
guarantee that the Parliament is properly informed about the work of the Centre. Moreover, it 
would be sufficient to have one Commission representative in this committee

Pozměňovací návrh 13
Čl. 11 odst. 1 

1. The Centre shall be headed by a Director 
appointed by the management board on a 
proposal from the Commission for a five-
year period, which on a proposal from the 
Commission and after evaluation, may be 
extended once for a period of not more than 
five years.

1. The Centre shall be headed by a Director 
appointed by the management board on the 
basis of a list of candidates proposed by the 
Commission after an open competition, 
following the publication of a call for 
expression of interest in the Official 
Journal of the European Union and in one 
major newspaper in every Member State, 
for a five-year period, which on a proposal 
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from the Commission and after evaluation 
by the management board, may be extended 
once for a period of not more than five 
years.

In the evaluation the Commission shall 
assess in particular:

In the evaluation the management board
shall assess in particular:

- The results achieved in the first term of 
office and the way in which they were 
achieved;

- The results achieved in the first term of 
office and the way in which they were 
achieved;

- The Centre's duties and requirements in the 
coming years.

- The Centre's duties and requirements in the 
coming years.

The evaluation shall be submitted without
delay to the Commission and to the 
European Parliament.

Or. en

Odůvodnění

This formulation has been used recently in several Regulations (the EMEA, the Centre for 
Disease Prevention and Control) establishing Community agencies. The application and 
selection procedure should be as transparent as possible to attract the attention of all 
potential candidates. The Management Board, as the appointing authority should carry out 
the evaluation of the work of the Director. The decision to extend the term of office of the 
Director should be taken only after that, if appropriate. As the evaluation concerns a holder 
of public office and a Community agency, it is important that it is made available to the 
Commission and the European Parliament

Pozměňovací návrh 14
Čl. 11 odst. 2 

2. Up on appointment to a first term, out of 
maximum two terms, the candidate 
nominated by the Management Board for the 
post of Director may be invited without 
delay to make a statement before the 
European Parliament and answer questions 
put by members of that institution.

2. Upon appointment to a first term, out of 
maximum two terms, the candidate 
nominated by the Management Board for the 
post of Director shall be invited without 
delay to make a statement before the 
European Parliament and answer questions 
put by members of that institution.

Or. en

Odůvodnění

The appearance of the Director nominee before the Parliament before the final appointment 
should be made obligatory, as in the case of other decentralised agencies.
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Pozměňovací návrh 15
Čl. 20 odst. 2 

Such cooperation should be based on 
working arrangements concluded with the 
aforementioned authorities and 
organisations. These arrangements shall be 
adopted by the Management Board on the 
basis of a draft submitted by the director and 
after the Commission has delivered an 
opinion. Where the Commission expresses 
its disagreement with these arrangements, 
the Management Board shall adopt them by 
a 4/5 majority.

Such cooperation should be based on 
working arrangements concluded with the 
aforementioned authorities and 
organisations. These arrangements shall be 
adopted by the Management Board on the 
basis of a draft submitted by the director and 
after the Commission has delivered an 
opinion. Where the Commission expresses 
its disagreement with these arrangements, 
the Management Board shall adopt them by 
a 3/4 majority.

Or. en

Odůvodnění

The threshold for taking a decision if the Commission disagrees is unnecessarily high.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 23 odst. 1 

The Commission shall initiate an external 
evaluation of the Centre every six years to 
coincide with the completion of two three-
year work programmes of the Centre. This 
evaluation should also include the Reitox 
system. The Commission shall forward the 
evaluation report to the European 
Parliament, the Council and the 
Management Board.

The Commission shall initiate an external 
evaluation of the Centre every three years to 
coincide with the completion of each three-
year work programme of the Centre. This 
evaluation should also include the Reitox 
system. The Commission shall forward the 
evaluation report to the European 
Parliament, the Council and the 
Management Board.

Or. en

Odůvodnění

An evaluation cycle of six years is too long, as the operative environment of the Agency is 
rapidly evolving. It would be more appropriate to evaluate the work of the Centre more often, 
preferably during the last year of each work programme.
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Pozměňovací návrh 17
Příloha I část A odst. 2 body 1 a 2 

(1) monitoring the state of the drugs 
problem, in particular using epidemiological 
or other indicators, and monitoring emerging 
trends, in particular those involving poly-
drug use;

(1) monitoring the state of the drugs 
problem, including the use of anabolic 
steroids, and in particular using 
epidemiological or other indicators, and 
monitoring emerging trends, in particular 
those involving poly-drug use; 

(2) monitoring the solutions applied to drug-
related problems;

(2) monitoring the solutions applied to drug-
related problems and evaluating the 
measures in order to identify best practice;

Or. en

Odůvodnění

The monitoring of the abuse of anabolic steroids should belong to the tasks of the Centre. 
Also the evaluation of current drug policies should be one of the priority areas of the 
EMCDDA


