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KORT BEGRUNDELSE

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug blev oprettet ved 
Rådets forordning af 8. februar 1993 (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk 
overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug med det formål at forsyne 
Fællesskabet og dets medlemsstater med objektive, pålidelige og sammenlignelige 
oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug. I 2003 fremlagde Kommissionen et forslag til 
omarbejdning af forordningen (KOM(2003)0808). Det valgte retsgrundlag var artikel 308 
(som også var anvendt til den oprindelige forordning). Europa-Parlamentet blev hørt om dette 
forslag, men efter adskillige måneders drøftelser i den relevante arbejdsgruppe under Rådet 
vedtoges det at ændre retsgrundlaget til artikel 152, som kræver anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure. Kommissionen besluttede derfor at forelægge dette nye reviderede 
forslag (KOM(2005)0399), så Parlamentet kunne blive hørt i overensstemmelse med reglerne.

Formålet med forslaget er at styrke centrets rolle, specielt for at tage hensyn til nye mønstre i 
brugen af narkotika, herunder kombinationen af lovlige og ulovlige psykoaktive stoffer, og 
for at sætte centret i stand til tilpasse sig de nye omstændigheder, som følger af udvidelsen. 
Forslaget skal også fjerne den usikkerhed, der har vist sig på en række punkter efter den 
oprindelige rådsforordnings ikrafttrædelse.

For at sikre, at centret kan fungere virkelig effektivt, er det imidlertid nødvendigt at ændre 
nogle af bestemmelserne i forslaget. Centret bør ikke udelukkende beskæftige sig med 
indsamling, analyse og behandling af oplysninger i forbindelse med narkotikaspørgsmål. Det 
bør snarere i højere grad også beskæftige sig med systematisk evaluering af 
narkotikapolitikker (på såvel EU- som medlemsstatsplan) og tendenser i brugen af narkotika. 
Det vil gøre det letter for medlemsstaterne at lære af hinanden og at udveksle erfaringer i 
deres bestræbelser på at bekæmpe narkotikamisbrug.

Et yderligere krav er, at der bør etableres et mere intensivt samarbejde mellem centret og 
lande, der ikke er medlemmer af EU, i det mindste hvad angår systematisk indsamling og 
analyse af oplysninger vedrørende narkotikaspørgsmål, navnlig i betragtning af, at 
størstedelen af den narko, der indføres i EU, kommer fra (hyppigt tilgrænsende) ikke-EU-
lande.

Centret skal ligeledes fastlægge fælles kriterier og standardmetoder for indsamling af 
oplysninger, som anvendes af alle involverede parter, da man kun således kan sikre, at 
oplysningerne vedrørende narkotikaspørgsmål er objektive, pålidelige og først og fremmest 
sammenlignelige. Endvidere vil udveksling mellem centret og Europol af oplysninger om 
narkotika og narkotikarelateret kriminalitet være fordelagtig for begge parter.

Europa-Parlamentet bør inddrages mere i centrets aktiviteter og bør holdes passende orienteret 
om dets virksomhed. I forbindelse med udarbejdelsen af centrets treårsprogram, bør der derfor 
ikke kun tages hensyn til Kommissionens udtalelse - Europa-Parlamentet skal også anmodes 
om en udtalelse. Parlamentet bør ligeledes have en repræsentant i forretningsudvalget (en 
uafhængig ekspert udpeget af Parlamentet).

For a sikre, at Kommissionen ikke får for stor indflydelse på centrets arbejde, bør et flertal på 
tre fjerdedele være tilstrækkeligt, for at bestyrelsen kan træffe vigtige beslutninger (om f.eks. 
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centrets årlige og treårige program), i tilfælde hvor Kommissionen ikke kan tilslutte sig.

Centrets direktør bør udnævnes på samme måde som direktørerne for andre 
fællesskabsorganer. Det vil sige, at han bør udnævnes af forretningsudvalget på grundlag af 
en liste over kandidater, som foreslås af Kommissionen efter en almindelig udvælgelsesprøve, 
der foretages indkaldelse til gennem offentliggørelse i EU-tidende og i en større daglig avis i 
hver medlemsstat. Denne metode for udnævnelse af en direktør er også mere gennemsigtig, 
samtidig med at en almindelig udvælgelsesprøve vil tiltrække et stort antal potentielle 
kandidater.

Centret bør udvide sit område til også at omfatte overvågning af anabolske steroider. Ved 
misbrug af anabolske steroider kan disse forårsage langvarige og ofte uoprettelige skader på 
helbredet.

I fremtiden bør centret også dække problemer i forbindelse med alkohol- og tobaksmisbrug, 
eftersom der er nær forbindelse mellem problemer, der er forbundet med narkotikamisbrug, 
og problemer, der er forbundet med alkohol- og tobaksmisbrug. Brugere af alkohol og tobak 
har en væsentlig forøget risiko for narkotikamisbrug, og det er ikke ualmindeligt, at der 
veksles mellem brug af alkohol/tobak og narkotika.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7 a (ny)

7a) Der skal ligeledes tages hensyn til
ulovlig og uhensigtsmæssig brug af 
anabolske steroider, som kan få alvorlige 
følgevirkninger for den fysiske og mentale 
sundhed.

Begrundelse

Anabolske steroider er syntetiske udgaver af det primære mandlige kønshormon testosteron. 
De kan ordineres til behandling af sygdomme, men doserne er meget lavere end de, der 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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anvendes for at øge præstationer. Ved uhensigtsmæssig brug kan de forårsage langvarige og 
ofte uoprettelige skadevirkninger på helbredet, som f.eks. for tidlige hjerteanfald, slagtilfælde, 
leversvulster, nyresvigt og psykiske problemer. Centret bør overvåge brugen af steroider, som 
ikke er begrænset til professionelle idrætsudøvere.

Ændringsforslag 2
Betragtning 7 b (ny)

7b) Centret skal ligeledes have til opgave at 
evaluere de forskellige narkotikapolitikker i 
medlemsstaterne for at lette udbredelsen af 
god praksis. 

Begrundelse

Medlemsstaterne bør lære af hinandens erfaringer med bekæmpelse af narkotikamisbrug. 
Centret kan gøre dette lettere ved at evaluere virkningen af forskellige politikker.

Ændringsforslag 3
Betragtning 18

18) Der bør regelmæssigt foretages en 
ekstern evaluering af EONN's arbejde, og 
denne forordning bør i givet fald ændres på 
grundlag af evalueringen.

18) Der bør hvert tredje år foretages en 
ekstern evaluering af EONN's arbejde, og 
denne forordning bør i givet fald ændres på 
grundlag af evalueringen.

Begrundelse

Centrets arbejde vil være baseret på treårige arbejdsprogrammer (jf. artikel 9, stk. 4). Det vil 
være logisk at foretage en ekstern evaluering i løbet af hver periodes sidste år for at få input 
til forberedelsen af det nye program. Jf. ændringsforslag 15.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 4

4. Centret kan med forbehold af artikel 2, 
litra D, nr. 142, litra d), nr. iv), kun træffe 
foranstaltninger inden for området 
information og behandling deraf.

udgår

Begrundelse

Centret skal ikke udelukkende indsamle og behandle information, men også systematisk 
evaluere narkotikapolitikker og forbrugstendenser for at gøre det lettere at fastlægge 
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politikker og udbrede god praksis.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, litra a i

i) indsamle, registrerer og analyserer de 
oplysninger (herunder information baseret 
på forskningsresultater), som 
medlemsstaterne indsender, samt 
oplysninger fra fællesskabskilder, nationale 
ikke-statslige kilder og kompetente 
internationale organisationer; ð dette 
indsamlings-, registrerings- og 
analysearbejde omfatter også oplysninger 
om nye tendenser inden for blandingsbrug, 
herunder kombineret brug af lovlige og 
ulovlige psykoaktive stoffer

i) indsamle, registrerer og analyserer de 
oplysninger (herunder information baseret 
på forskningsresultater), som 
medlemsstaterne og ikke-EU-lande 
indsender, samt oplysninger fra 
fællesskabskilder, nationale ikke-statslige 
kilder og kompetente internationale 
organisationer; ð dette indsamlings-, 
registrerings- og analysearbejde omfatter 
også oplysninger om nye tendenser inden for 
blandingsbrug, herunder kombineret brug af 
lovlige og ulovlige psykoaktive stoffer, og 
ulovlig brug af anabolske steroider

Begrundelse

Meget af den narko, som indføres i Den Europæiske Union, hidrører fra nabolande. Centret 
bør også systematisk indsamle og analysere oplysninger fra i det mindste de ikke-EU-lande, 
som deltager i dets arbejde. På baggrund af de alvorlige følgevirkninger, som ulovlig og 
uhensigtsmæssig brug af anabolske steroider har for helbredet, er det endvidere vigtigt, at 
deres brug også overvåges af centret.

Ændringsforslag 6
Artikel 2, litra b i

i) sikre en bedre sammenlignelighed, 
objektivitet og pålidelighed af data på 
europæisk plan ved at udarbejde indikatorer 
og fælles kriterier af vejledende karakter, 
som centret kan anbefale overholdt med 
henblik på en bedre sammenhæng i de 
målemetoder, der anvendes af 
medlemsstaterne og Fællesskabet; centret 
udvikler specielt redskaber og instrumenter, 
som gør det lettere for medlemsstaterne at 
overvåge og evaluere deres nationale 
politikker og for Kommissionen at overvåge 
og evaluere EU's politikker 

i) sikre en bedre sammenlignelighed, 
objektivitet og pålidelighed af data på 
europæisk plan ved at udarbejde indikatorer 
og fælles kriterier af vejledende karakter, 
som centret kan anbefale overholdt med 
henblik på en bedre sammenhæng i de 
målemetoder, der anvendes af 
medlemsstaterne og Fællesskabet; centret 
udvikler specielt redskaber og instrumenter, 
som gør det lettere for medlemsstaterne at 
overvåge og evaluere deres nationale 
politikker og for Kommissionen at overvåge 
og evaluere EU's politikker; på grundlag af 
de indsamlede oplysninger og evalueringen 
af de forskellige narkotikapolitikker, skal 
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centret ligeledes rådgive medlemsstaterne 
om god praksis

Begrundelse

Fastlæggelse af fælles kriterier og statistiske metoder til indsamling af oplysninger er af vital 
betydning for troværdigheden af centrets arbejde. Centret bør rådgive medlemsstaterne om 
god praksis på grundlag af den indsamlede og evaluerede information.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, litra b a (nyt)

ba) systematisk evaluering af 
narkotikapolitikker og forbrugstendenser 
for at lette fastlæggelsen af politikker og 
udbredelsen af god praksis
i) evaluering af nationale 
narkotikapolitikker og -strategier, herunder 
lovgivning, på grundlag af indsamlede 
oplysninger og fastlagte indikatorer,
ii) evaluering af tendenser i forbrug og 
forsyning

Begrundelse
Centret skal ikke udelukkende indsamle og behandle oplysninger, men også evaluere dem. 
Det vil gøre det lettere at fastlægge politikker på såvel EU- som medlemsstatsplan.

Ændringsforslag 8
Artikel 2, litra d ii a (nyt)

iia) samarbejde aktivt med Europol for at 
opnå maksimal effektivitet i overvågningen 
af narkotikaproblemet

Begrundelse

Deling af information om brug af narkotika og narkotikarelateret kriminalitet vil være 
fordelagtig for såvel centret som Europol.

Ændringsforslag 9
Artikel 9, stk. 1, afsnit 4
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Hvert medlem af bestyrelsen kan lade sig 
ledsage eller repræsentere af en suppleant. 
Hvis et medlem med stemmeret er 
fraværende, kan suppleanten udøve denne 
stemmeret.

Hvert medlem af bestyrelsen kan lade sig 
repræsentere af en suppleant. Hvis et 
medlem med stemmeret er fraværende, kan 
suppleanten udøve denne stemmeret.

Begrundelse

Præcisering af suppleantens rolle og af ordlyden.

Ændringsforslag 10
Artikel 9, stk. 4

4. Bestyrelsen vedtager et treårigt 
arbejdsprogram på grundlag af et udkast, 
som forelægges af centrets direktør efter 
høring af Det Videnskabelige Udvalg og 
efter udtalelse fra Kommissionen og sender 
det til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen. 

4. Bestyrelsen vedtager et treårigt 
arbejdsprogram på grundlag af et udkast, 
som forelægges af centrets direktør efter 
høring af Det Videnskabelige Udvalg og 
efter udtalelse fra Kommissionen og 
Europa-Parlamentet og sender det til 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen. 

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør høres før vedtagelsen af arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag 11
Artikel 9, stk. 6

6. Hvis Kommissionen tilkendegiver, at den 
ikke kan tilslutte sig det treårige eller årlige 
arbejdsprogram, vedtager bestyrelsen disse 
programmer med fire femtedeles flertal.

6. Hvis Kommissionen tilkendegiver, at den 
ikke kan tilslutte sig det treårige eller årlige 
arbejdsprogram, vedtager bestyrelsen disse 
programmer med tre fjerdedeles flertal.

Begrundelse

Den foreslåede andel vil give Kommissionen en unødvendigt stor indflydelse på centrets 
arbejde.

Ændringsforslag 12
Artikel 10, stk. 1

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalget består af formanden og 

1. Bestyrelsen bistås af et forretningsudvalg. 
Forretningsudvalget består af formanden og 
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næstformanden for bestyrelsen og to 
repræsentanter for Kommissionen. 
Direktøren deltager i dets møder uden 
stemmeret.

næstformanden for bestyrelsen, en af de 
uafhængige eksperter, der er udpeget af 
Europa-Parlamentet, og en repræsentant
for Kommissionen. Direktøren deltager i 
dets møder uden stemmeret.

Begrundelse

En af de uafhængige eksperter, der er udpeget af Europa-Parlamentet, bør være medlem af 
forretningsudvalget, som har en vigtig forberedende funktion. Denne løsning vil sikre, at 
Parlamentet informeres passende om centrets arbejde. Det er endvidere tilstrækkeligt med en 
repræsentant for Kommissionen i forretningsudvalget.

Ændringsforslag 13
Artikel 11, stk. 1

1. Centret ledes af en direktør, der udnævnes 
af bestyrelsen efter indstilling fra 
Kommissionen for en femårig periode, som 
på forslag af Kommissionen og efter en 
evaluering kan fornyes én gang for en 
periode på indtil fem år. 

1. Centret ledes af en direktør, der udnævnes 
af bestyrelsen på grundlag af en liste over 
kandidater, som foreslås af Kommissionen 
efter en almindelig udvælgelsesprøve efter 
offentliggørelse af en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser i EU-Tidende 
samt i en større avis i hver medlemsstat, for 
en femårig periode, som på forslag af 
Kommissionen og efter en evaluering af 
bestyrelsen kan fornyes én gang for en 
periode på indtil fem år. 

Ved evalueringen lægger Kommissionen 
især vægt på:

Ved evalueringen lægger bestyrelsen især 
vægt på:

- de resultater, der er opnået i den første 
mandatperiode, og den måde, hvorpå de er 
opnået

- de resultater, der er opnået i den første 
mandatperiode, og den måde, hvorpå de er 
opnået

- centrets opgaver og behov i de kommende 
år.

- centrets opgaver og behov i de kommende 
år.

Evalueringen fremsendes uden ophold til 
Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Denne formulering er på det seneste blevet anvendt i flere forordninger om oprettelse af 
fællesskabsagenturer, som f.eks. Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme. Ansøgnings- og 
udvælgelsesproceduren skal være så gennemsigtig som muligt for at tiltrække alle potentielle 
kandidaters opmærksomhed. Bestyrelsen skal som ansættelsesmyndighed foretage 
evalueringen af direktørens arbejde. Der skal først herefter træffes beslutning om en eventuel 
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forlængelse af direktørens mandatperiode. Eftersom evalueringen vedrører varetagelsen af et 
offentligt embede og et fællesskabsagentur, er det vigtigt, at den gøres tilgængelig for 
Kommissionen og Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 14
Artikel 11, stk. 2

2. Ved udnævnelsen til en første 
mandatperiode ud af højst to mandatperioder 
kan den ansøger, som bestyrelsen har 
udpeget til direktørstillingen, blive opfordret
til straks at afgive en redegørelse for 
Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål 
fra Europa-Parlamentets medlemmer.

2. Ved udnævnelsen til en første 
mandatperiode ud af højst to mandatperioder 
opfordres den ansøger, som bestyrelsen har 
udpeget til direktørstillingen, til straks at 
afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentet og besvare spørgsmål fra 
Europa-Parlamentets medlemmer.

Begrundelse

Det skal være obligatorisk, at den udpegede direktør giver møde for Parlamentet inden den 
endelige udnævnelse, som det sker i andre decentraliserede organer.

Ændringsforslag 15
Artikel 20, stk. 2

Dette samarbejde skal baseres på 
samarbejdsaftaler, som er indgået med 
ovennævnte myndigheder og organisationer. 
Disse aftaler vedtages af bestyrelsen på 
grundlag af et udkast, som er forelagt af 
direktøren, efter at Kommissionen har 
afgivet en udtalelse herom. Hvis 
Kommissionen tilkendegiver, at den ikke 
kan tilslutte sig disse aftaler, vedtager 
bestyrelsen dem med fire femtedeles flertal.

Dette samarbejde skal baseres på 
samarbejdsaftaler, som er indgået med 
ovennævnte myndigheder og organisationer. 
Disse aftaler vedtages af bestyrelsen på 
grundlag af et udkast, som er forelagt af 
direktøren, efter at Kommissionen har 
afgivet en udtalelse herom. Hvis 
Kommissionen tilkendegiver, at den ikke 
kan tilslutte sig disse aftaler, vedtager 
bestyrelsen dem med tre fjerdedeles flertal.

Begrundelse

Den stemmeandel, der kræves for at træffe beslutninger, hvis Kommissionen ikke kan tilslutte 
sig, er unødvendigt høj.

Ændringsforslag 16
Artikel 23, stk. 1

Kommissionen iværksætter en ekstern 
evaluering af centret hvert sjette år samtidig 

Kommissionen iværksætter en ekstern 
evaluering af centret hvert tredje år samtidig 
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med afslutningen af to treårige 
arbejdsprogrammer for centret. Denne 
evaluering skal også omfatte Reitox-
systemet. Kommissionen sender 
evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet, 
Rådet og bestyrelsen. 

med afslutningen af hvert treårigt 
arbejdsprogram for centret. Denne 
evaluering skal også omfatte Reitox-
systemet. Kommissionen sender 
evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet, 
Rådet og bestyrelsen. 

Begrundelse

En evalueringscyklus på seks år er for lang i betragtning af den hurtige udvikling inden for 
centrets virksomhedsfelt. Det vil være mere hensigtsmæssigt at evaluere centrets arbejde 
oftere, helst i løbet af arbejdsprogrammernes sidste år.

Ændringsforslag 17
Bilag I, del A, stk. 2, punkt 1 og 2

1) overvågning af narkotikasituationen, 
specielt ved hjælp af epidemiologiske eller 
andre indikatorer, og overvågning af nye 
tendenser, specielt inden for blandingsbrug

1) overvågning af narkotikasituationen,
herunder brug af anabolske steroider,
specielt ved hjælp af epidemiologiske eller 
andre indikatorer, og overvågning af nye 
tendenser, specielt inden for blandingsbrug

2) overvågning af de foranstaltninger, der 
iværksættes for at afhjælpe 
narkotikarelaterede problemer

2) overvågning af de foranstaltninger, der 
iværksættes for at afhjælpe 
narkotikarelaterede problemer, og 
evaluering af foranstaltningerne med 
henblik på at identificere god praksis

Begrundelse

Overvågning af brug af anabolske steroider bør indgå i centrets opgaver. Evaluering af de 
aktuelle narkotikapolitikker bør ligeledes være et højt prioriteret område for centrets 
virksomhed. 


