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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ιδρύθηκε δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 για την 
ίδρυση Eυρωπαϊκού Kέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, ώστε να 
εξασφαλίζεται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της αντικειμενικές, αξιόπιστες και 
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ναρκωτικά και την τοξικομανία. Το 2003 η Επιτροπή 
υπέβαλε νέο σχέδιο παραλλαγής αυτού του κανονισμού (COM(2003) 808). Το άρθρο 308 
επελέγη ως νομική βάση (πράγμα που είχε γίνει και με τον αρχικό κανονισμό). Υπήρξε 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σχέδιο, αν και μετά από 
μερικούς μήνες ανταλλαγής απόψεων εντός της αρμόδιας ομάδας εργασίας του Συμβουλίου 
αποφασίστηκε να αντικατασταθεί η νομική βάση με το άρθρο 152, το οποίο προβλέπει τη 
διαδικασία συναπόφασης. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει αυτή τη νέα 
αναθεωρημένη πρόταση (COM(2005) 399), ώστε να μπορεί να υπάρξει η δέουσα 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα. 

Σκοπός της πρότασης είναι να ενισχυθεί το Κέντρο, ιδίως προκειμένου να διευκολυνθεί η 
συνεκτίμηση των νέων τάσεων στη χρήση ναρκωτικών (συμπεριλαμβανομένου του 
συνδυασμού νομικά επιτρεπόμενων με απαγορευμένες από το νόμο ψυχοδραστικές ουσίες) 
και προκειμένου να διευκολυνθεί το Κέντρο στην προσαρμογή του στις νέες συνθήκες μετά 
τη διεύρυνση της ΕΕ. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στον περιορισμό των ασαφών σημείων 
τα οποία εντοπίστηκαν αφότου τέθηκε σε ισχύ ο αρχικός κανονισμός του Συμβουλίου.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι το Κέντρο λειτουργεί όντως αποτελεσματικά, μερικές από 
τις διατάξεις που περιέχονται στην πρόταση πρέπει κατά κάποιον τρόπο να τροποποιηθούν. 
Το Κέντρο δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με τη συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία 
δεδομένων που συνδέονται με ζητήματα ναρκωτικών· πρέπει επιπλέον να ασχολείται και με 
τη συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών στον τομέα των ναρκωτικών (τόσο σε κοινοτικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών) και των τάσεων στη χρήση ναρκωτικών. Τούτο 
θα διευκολύνει τα κράτη μέλη στο να αντλούν μαθήματα το ένα από το άλλο και να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να καταπολεμήσουν την 
τοξικομανία.

Μια ακόμη απαίτηση είναι να υπάρξει εντατικότερη συνεργασία μεταξύ του Κέντρου και των 
χωρών εκτός ΕΕ, τουλάχιστον όσον αφορά τη συστηματική συγκέντρωση και ανάλυση 
δεδομένων που αφορούν ζητήματα ναρκωτικών, ενόψει μάλιστα του γεγονότος ότι τα 
περισσότερα ναρκωτικά εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες (συχνά 
γειτονικές).

Το Κέντρο πρέπει επίσης να καθορίσει κοινά κριτήρια και τυποποιημένες μεθόδους 
συγκέντρωσης δεδομένων, που θα χρησιμοποιούνται από όλα τα συμμετέχοντα μέρη, καθώς 
αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που αφορούν τα ναρκωτικά θα 
είναι αντικειμενικά, αξιόπιστα και προπαντός συγκρίσιμα. Πέραν τούτου η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ του Κέντρου και της Europol σχετικά με τα ναρκωτικά και την
εγκληματικότητα που συνδέεται με τη χρήση ναρκωτικών θα είναι προς όφελος και των δύο 
μερών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει ενεργότερα στις δραστηριότητες του 
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Κέντρου και να ενημερώνεται δεόντως σχετικά με τις εργασίες του. Επομένως, όταν 
σχεδιάζεται το τριετές πρόγραμμα εργασιών του Κέντρου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι 
μόνο η γνώμη της Επιτροπής αλλά και να ζητείται η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να έχει έναν αντιπρόσωπο στην εκτελεστική 
επιτροπή (έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα τον οποίο θα ορίζει το Κοινοβούλιο). 

Για να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή δεν θα ασκεί υπερβολική επιρροή επί των εργασιών του 
Κέντρου, πρέπει να αρκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η πλειοψηφία κατά ¾, προκειμένου να 
εγκρίνει σημαντικές αποφάσεις (π.χ. σχετικά με το ετήσιο και το τριετές πρόγραμμα του 
Κέντρου) σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή εκφράζει τη διαφωνία της.

Ο διευθυντής του Κέντρου πρέπει να διορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι διευθυντές 
άλλων κοινοτικών οργανισμών. Επομένως πρέπει να διορίζεται από την εκτελεστική 
επιτροπή κατόπιν επιλογής από κατάλογο υποψηφίων τον οποίο προτείνει η Επιτροπή, αφού 
δημοσιοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και σε μία μεγάλη ημερήσια εφημερίδα κάθε 
κράτους μέλους δημόσιος διαγωνισμός και πρόσκληση για υποβολή συμμετοχών. Αυτή η 
μέθοδος διορισμού διευθυντή είναι, επιπλέον, διαφανέστερη, ένας δε δημόσιος διαγωνισμός 
θα προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό πιθανών υποψηφίων. 

Το Κέντρο πρέπει να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του, ώστε να συμπεριληφθεί η 
παρακολούθηση της κατάχρησης αναβολικών στεροειδών. Αν γίνεται κατάχρηση 
αναβολικών στεροειδών προκαλούνται σοβαρές, χρόνιες και συχνά μη αναστρέψιμες βλάβες 
στην υγεία. Μελλοντικά το Κέντρο πρέπει επίσης να καλύπτει προβλήματα κατάχρησης 
οινοπνευματωδών και καπνού, καθώς υπάρχουν πολλές παράλληλες παράμετροι μεταξύ των 
προβλημάτων που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών και των προβλημάτων που 
συνδέονται με την κατάχρηση οινοπνευματωδών και καπνού. Όσοι καταναλώνουν 
οινοπνευματώδη και καπνό αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εθιστούν στα ναρκωτικά, 
συμβαίνει δε συχνά να περνά κανείς από τα οινοπνευματώδη και τον καπνό στα ναρκωτικά ή 
το αντίστροφο. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η 
παράνομη και μη ενδεδειγμένη χρήση 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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αναβολικών στεροειδών, η οποία μπορεί να 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και 
πνευματική υγεία. 

Αιτιολόγηση

Τα αναβολικά στεροειδή είναι συνθετικές παραλλαγές της πρωτογενώς αρσενικής ορμόνης 
τεστοστερόνης. Μπορεί να συνταγογραφούνται για την αντιμετώπιση ασθενειών, οι δόσεις τους 
όμως είναι πολύ μικρότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων. 
Η ακατάλληλη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει βαρείες, διαρκείς και συχνά μη αναστρέψιμες 
βλάβες στην υγεία, όπως πρόωρες καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια, όγκους στο 
ήπαρ, νεφρικές ανεπάρκειες και ψυχιατρικά προβλήματα. Το Κέντρο πρέπει να παρακολουθεί 
τη χρήση των στεροειδών, καθώς η χρήση τους δεν περιορίζεται στους επαγγελματίες αθλητές.   

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)

(7β) Στο Κέντρο πρέπει επίσης να ανατεθεί 
η αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών στα 
κράτη μέλη σχετικά με τα ναρκωτικά, 
ώστε να διευκολυνθεί η διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών. 

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να αντλεί μαθήματα από τις εμπειρίες των άλλων στην 
καταπολέμηση της κατάχρησης των ναρκωτικών. 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Ενδείκνυται να επιχειρείται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα η εξωτερική 
αξιολόγηση των εργασιών του ΕΚΠΝΤ, 
καθώς επίσης να επιφέρονται, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, τροποποιήσεις στον 
παρόντα κανονισμό με γνώμονα την εν λόγω 
αξιολόγηση.

(18) Ενδείκνυται να επιχειρείται κάθε τρία 
χρόνια η εξωτερική αξιολόγηση των 
εργασιών του ΕΚΠΝΤ, καθώς επίσης να 
επιφέρονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό με 
γνώμονα την εν λόγω αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Οι εργασίες του ΕΚΠΝΤ θα βασίζονται σε τριετή προγράμματα (βλ. άρθρο 9, παράγραφος 4). 
Θα ήταν εύλογο να πραγματοποιείται εξωτερική αξιολόγηση κατά το τελευταίο έτος κάθε 
περιόδου, ώστε να υπάρχει υλικό που θα αξιοποιείται για τις προετοιμασίες για το νέο 
πρόγραμμα. Βλ. και τροπολογία 15
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Τροπολογία 4
Άρθρο 1, παράγραφος 4

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 σημείο 
Δ). 14στοιχείο δ(iv), το Κέντρο δεν μπορεί 
να λαμβάνει μέτρα τα οποία κατά 
οποιονδήποτε τρόπο εκφεύγουν των ορίων 
μόνο του τομέα των πληροφοριών και της 
επεξεργασίας τους.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το Κέντρο πρέπει απλώς να συγκεντρώνει και να επεξεργάζεται πληροφορίες αλλά και να 
αξιολογεί συστηματικά τις πολιτικές για τα ναρκωτικά και τις τάσεις κατανάλωσης, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία 5
Άρθρο 2, εδάφιο (α) σημείο (i)

(i) συλλέγει, καταγράφει και αναλύει τα 
στοιχεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προκύπτουν από την έρευνα, τα οποία 
ανακοινώνουν τα κράτη μέλη, καθώς και 
εκείνα που προέρχονται από κοινοτικές 
πηγές, από εθνικές μη κυβερνητικές πηγές 
και από αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς· η 
υπόψη δραστηριότητα συλλογής, 
καταγραφής και ανάλυσης αφορά επίσης τα 
στοιχεία τα σχετικά με τις αναφαινόμενες 
τάσεις στον τομέα της πολλαπλής 
κατανάλωσης ναρκωτικών, 
περιλαμβανομένης της κατανάλωσης 
νόμιμων ψυχοδραστικών ουσιών σε 
συνδυασμό με παράνομες ψυχοδραστικές 
ουσίες·

(i) συλλέγει, καταγράφει και αναλύει τα 
στοιχεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προκύπτουν από την έρευνα, τα οποία 
ανακοινώνουν τα κράτη μέλη και οι εκτός 
ΕΕ χώρες, καθώς και εκείνα που 
προέρχονται από κοινοτικές πηγές, από 
εθνικές μη κυβερνητικές πηγές και από 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς· η υπόψη 
δραστηριότητα συλλογής, καταγραφής και 
ανάλυσης αφορά επίσης τα στοιχεία τα 
σχετικά με τις αναφαινόμενες τάσεις στον 
τομέα της πολλαπλής κατανάλωσης 
ναρκωτικών, περιλαμβανομένης της 
κατανάλωσης νόμιμων ψυχοδραστικών 
ουσιών σε συνδυασμό με παράνομες 
ψυχοδραστικές ουσίες, καθώς και σχετικά 
με την παράνομη χρήση αναβολικών 
στεροειδών·

Αιτιολόγηση

Πολλά από τα ναρκωτικά που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από γειτονικές 
χώρες. Το Κέντρο πρέπει να συγκεντρώνει και να αναλύει συστηματικά τα δεδομένα 
τουλάχιστον από αυτές τις εκτός Κοινότητας χώρες, οι οποίες λαμβάνουν μέρος στο έργο της. 
Πέραν τούτου, δεδομένων των σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία και από την παράνομη και μη 
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ενδεδειγμένη χρήση αναβολικών στεροειδών, είναι σημαντικό να υπαχθεί και η δική τους χρήση 
στον έλεγχο του Κέντρου.

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, εδάφιο (α) σημείο (i)

(i) εξασφαλίζει την καλύτερη 
συγκρισιμότητα, αντικειμενικότητα και 
αξιοπιστία των στοιχείων για τα ναρκωτικά 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης 
κοινών μη δεσμευτικών δεικτών και
κριτηρίων, των οποίων όμως μπορεί να 
συνιστά την τήρηση προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνοχή των μεθόδων 
μετρήσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
και η Κοινότητα· ειδικότερα, το Κέντρο 
αναπτύσσει εργαλεία και μηχανισμούς για 
τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, αφενός, από τα κράτη μέλη 
των εθνικών τους πολιτικών και, αφετέρου, 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
πολιτικών της Ένωσης·

(i) εξασφαλίζει την καλύτερη 
συγκρισιμότητα, αντικειμενικότητα και 
αξιοπιστία των στοιχείων για τα ναρκωτικά 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης 
κοινών κριτηρίων, των οποίων όμως μπορεί 
να συνιστά την τήρηση προκειμένου να 
βελτιωθεί η συνοχή των μεθόδων 
μετρήσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
και η Κοινότητα· ειδικότερα, το Κέντρο 
αναπτύσσει εργαλεία και μηχανισμούς για 
τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, αφενός, από τα κράτη μέλη 
των εθνικών τους πολιτικών και, αφετέρου, 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
πολιτικών της Ένωσης· με βάση τα 
συγκεντρωμένα δεδομένα και την 
αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών 
σχετικά με τα ναρκωτικά, το Κέντρο 
συμβουλεύει επίσης τα κράτη μέλη για τις 
βέλτιστες πρακτικές.

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός κοινών κριτηρίων και στατιστικών μεθόδων για τη συγκέντρωση δεδομένων 
είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία των εργασιών του Κέντρου. Το Κέντρο πρέπει να 
συμβουλεύει τα κράτη μέλη για τις βέλτιστες πρακτικές με βάση τις συγκεντρωμένες 
πληροφορίες και την αξιολόγησή τους.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, εδάφιο (βα) (νέο)

(βα) Συστηματική αξιολόγηση των 
πολιτικών σχετικά με τα ναρκωτικά και 
των τάσεων κατανάλωσης ώστε να 
διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής και η 
διάδοση βέλτιστων πρακτικών 
(i) αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών και 
στρατηγικών σχετικά με τα ναρκωτικά, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, με 
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βάση τα συγκεντρωμένα δεδομένα και τους 
θεσπισθέντες δείκτες,
(ii) αξιολόγηση της κατανάλωσης και των 
τάσεων εφοδιασμού.

Αιτιολόγηση

Το Κέντρο πρέπει όχι μόνο να συγκεντρώνει δεδομένα αλλά και να τα αξιολογεί. Τούτο θα 
διευκόλυνε τη χάραξη πολιτικής τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, εδάφιο (δ), σημείο (iiα) (νέο)

(iiα) Ενεργή συνεργασία με την Europol για 
να επιτευχθεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα στον έλεγχο του 
προβλήματος των ναρκωτικών·

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών και με την εγκληματικότητα που 
συνδέεται με τα ναρκωτικά θα ήταν προς όφελος τόσο του ΕΚΠΝΤ όσο και της Europol.

Τροπολογία 9
Άρθρο 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 4

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
μπορεί να επικουρείται ή να
αντικαθίσταται από ένα αναπληρωματικό
μέλος· σε περίπτωση απουσίας του τακτικού 
μέλους, εφόσον αυτό διαθέτει δικαίωμα 
ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος μπορεί 
να ασκεί το εν λόγω δικαίωμα.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
μπορεί να εκπροσωπείται από ένα 
εναλλακτικό μέλος· σε περίπτωση απουσίας 
του τακτικού μέλους, εφόσον αυτό διαθέτει 
δικαίωμα ψήφου, το εναλλακτικό μέλος 
μπορεί να ασκεί το εν λόγω δικαίωμα.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του ρόλου του εναλλακτικού μέλους καθώς και της διατύπωσης.

Τροπολογία 10
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος 
εργασίας, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, 

4. Στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος 
εργασίας, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, 
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κάθε χρόνο, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
του κέντρου παρακολούθησης, βάσει 
σχεδίου που υποβάλλεται από το διευθυντή, 
ύστερα από διαβούλευση με την 
επιστημονική επιτροπή και αφού λάβει τη 
γνώμη της Επιτροπής. Το πρόγραμμα 
εργασίας διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

κάθε χρόνο, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
του κέντρου παρακολούθησης, βάσει 
σχεδίου που υποβάλλεται από το διευθυντή, 
ύστερα από διαβούλευση με την 
επιστημονική επιτροπή και αφού λάβει τη 
γνώμη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα εργασίας 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προηγείται της εγκρίσεως του προγράμματος εργασίας διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 11
Άρθρο 9, παράγραφος 6

6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει 
ότι διαφωνεί με το τριετές ή το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας, τα εν λόγω 
προγράμματα υιοθετούνται από το 
διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των 
τεσσάρων πέμπτων·

6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει 
ότι διαφωνεί με το τριετές ή το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας, τα εν λόγω 
προγράμματα υιοθετούνται από το 
διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των 
τριών τετάρτων·

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο όριο θα δώσει στην Επιτροπή άσκοπα  ισχυρό ρόλο στις εργασίες του 
Κέντρου.

Τροπολογία 12
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται 
από εκτελεστική επιτροπή, η οποία 
απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο και 
τον/την αντιπρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου και από δύο αντιπροσώπους
της Επιτροπής. Ο διευθυντής συμμετέχει 
στις συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται 
από εκτελεστική επιτροπή, η οποία 
απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο και 
τον/την αντιπρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου, έναν από τους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έναν
αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Ο διευθυντής 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις της, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.
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Αιτιολόγηση

Ένας από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, η οποία έχει σημαντική προπαρασκευαστική 
λειτουργία. Αυτή η λύση θα διασφαλίσει τη δέουσα ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
εργασίες του Κέντρου. Πέραν τούτου θα ήταν αρκετό να έχει η Επιτροπή έναν αντιπρόσωπο σε 
αυτή την επιτροπή.

Τροπολογία 13
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Το κέντρο παρακολούθησης τίθεται υπό 
τη διεύθυνση ενός διευθυντή που διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από
πρόταση της Επιτροπής για περίοδο πέντε 
ετών. Η θητεία του, βάσει προτάσεως της 
Επιτροπής κι έπειτα από αξιολόγηση, μπορεί 
να ανανεωθεί άπαξ για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο από πέντε έτη.

1. Το κέντρο παρακολούθησης τίθεται υπό 
τη διεύθυνση ενός διευθυντή που διορίζεται 
από το διοικητικό συμβούλιο με βάση τον 
κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η 
Επιτροπή κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού 
μετά από δημοσίευση πρόσκλησης για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
σε μία μεγάλη εφημερίδα σε κάθε κράτος 
μέλος, για περίοδο πέντε ετών. Η θητεία 
του, βάσει προτάσεως της Επιτροπής κι 
έπειτα από αξιολόγηση εκ μέρους του 
διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να 
ανανεωθεί άπαξ για χρονικό διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από πέντε έτη.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης η 
Επιτροπή εξετάζει ιδίως:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης το 
διοικητικό συμβούλιο εξετάζει ιδίως:

- τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατά 
την πρώτη θητεία και τον τρόπο με τον 
οποίον επετεύχθησαν·

- τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν κατά 
την πρώτη θητεία και τον τρόπο με τον 
οποίον επετεύχθησαν·

- τα καθήκοντα και την αποστολή του 
Κέντρου κατά τα επόμενα έτη.

- τα καθήκοντα και την αποστολή του 
Κέντρου κατά τα επόμενα έτη.

Η αξιολόγηση υποβάλλεται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε ορισμένους κανονισμούς (για τον ΕΜΕΑ, 
για το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων) με τους οποίους ιδρύθηκαν οργανισμοί. Η 
εφαρμογή και η διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαφανής για να 
προσελκύει την προσοχή όλων των πιθανών υποψηφίων. Το διοικητικό συμβούλιο, ως αρμόδια 
για το διορισμό αρχή, πρέπει να προβαίνει στην αξιολόγηση του έργου του διευθυντή. Η 
απόφαση να παραταθεί η θητεία του διευθυντή πρέπει να λαμβάνεται στη συνέχεια, ει δυνατόν.
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Επειδή η αξιολόγηση  αφορά έναν κάτοχο δημόσιου αξιώματος και έναν κοινοτικό οργανισμό, 
είναι σημαντικό να είναι προσβάσιμος στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 14
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Όταν πρόκειται για διορισμό για μια 
πρώτη θητεία, επί συνόλου δύο θητειών κατ’ 
ανώτατο όριο, ο υποψήφιος που έχει 
επιλεγεί για τη θέση του διευθυντή από το 
διοικητικό συμβούλιο είναι δυνατό να 
κληθεί άνευ χρονοτριβής να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε τυχόν 
ερωτήσεις των μελών του εν λόγω οργάνου.

2. Όταν πρόκειται για διορισμό για μια 
πρώτη θητεία, επί συνόλου δύο θητειών κατ’ 
ανώτατο όριο, ο υποψήφιος που έχει 
επιλεγεί για τη θέση του διευθυντή από το 
διοικητικό συμβούλιο καλείται άνευ 
χρονοτριβής να προβεί σε δήλωση ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών 
του εν λόγω οργάνου.

Αιτιολόγηση

Η προσέλευση του επιλεγέντος υποψηφίου ενώπιον του Κοινοβουλίου πριν από τον οριστικό 
διορισμό του πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, όπως και στην περίπτωση άλλων 
αποκεντρωμένων οργανισμών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 20, παράγραφος 2

Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να βασίζεται 
σε ρυθμίσεις εργασίας οι οποίες 
συνάπτονται με τις προαναφερθείσες αρχές 
και οργανισμούς και οι οποίες θεσπίζονται 
από το διοικητικό συμβούλιο βάσει σχεδίου 
που υποβάλλει ο διευθυντής και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
που η Επιτροπή δηλώσει ότι διαφωνεί με τις 
ρυθμίσεις, το διοικητικό συμβούλιο τις 
θεσπίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων 
πέμπτων.

Η εν λόγω συνεργασία πρέπει να βασίζεται 
σε ρυθμίσεις εργασίας οι οποίες 
συνάπτονται με τις προαναφερθείσες αρχές 
και οργανισμούς και οι οποίες θεσπίζονται 
από το διοικητικό συμβούλιο βάσει σχεδίου 
που υποβάλλει ο διευθυντής και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
που η Επιτροπή δηλώσει ότι διαφωνεί με τις 
ρυθμίσεις, το διοικητικό συμβούλιο τις 
θεσπίζει με πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων.

Αιτιολόγηση

Το όριο για τη λήψη απόφασης σε περίπτωση που η Επιτροπή διαφωνεί είναι άσκοπα  υψηλό.

Τροπολογία 16
Άρθρο 23, παράγραφος 1
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Η Επιτροπή αναθέτει την εξωτερική 
αξιολόγηση του Κέντρου κάθε έξι έτη, σε 
χρονική στιγμή που συμπίπτει με την 
ολοκλήρωση δύο τριετών προγραμμάτων
εργασίας του Κέντρου. Η αξιολόγηση 
ενδείκνυται να περιλαμβάνει επίσης το 
σύστημα Reitox. Η Επιτροπή διαβιβάζει την 
έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Η Επιτροπή αναθέτει την εξωτερική 
αξιολόγηση του Κέντρου κάθε τρία έτη, σε 
χρονική στιγμή που συμπίπτει με την 
ολοκλήρωση κάθε τριετούς προγράμματος
εργασίας του Κέντρου. Η αξιολόγηση 
ενδείκνυται να περιλαμβάνει επίσης το 
σύστημα Reitox. Η Επιτροπή διαβιβάζει την 
έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Ο εξαετής κύκλος αξιολόγησης είναι υπερβολικά παρατεταμένος, καθώς το λειτουργικό 
περιβάλλον του Οργανισμού εξελίσσεται ταχύτατα. Θα ήταν σκοπιμότερο να αξιολογείται το 
έργο του Κέντρου συχνότερα, κατά προτίμηση κατά το τελευταίο έτος κάθε προγράμματος 
εργασίας.

Τροπολογία 17
Παράρτημα Ι, Μέρος Α, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 2

(1) παρακολούθηση της κατάστασης του 
προβλήματος των ναρκωτικών, ιδίως με τη 
χρήση επιδημιολογικών ή άλλων δεικτών, 
και παρακολούθηση των αναφαινόμενων 
τάσεων, ιδίως εκείνων που αφορούν την 
πολλαπλή χρήση ναρκωτικών ουσιών·

(1) παρακολούθηση της κατάστασης του 
προβλήματος των ναρκωτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσεως 
αναβολικών στεροειδών, και ιδίως με τη 
χρήση επιδημιολογικών ή άλλων δεικτών, 
και παρακολούθηση των αναφαινόμενων 
τάσεων, ιδίως εκείνων που αφορούν την 
πολλαπλή χρήση ναρκωτικών ουσιών·

(2) παρακολούθηση των λύσεων που 
εφαρμόζονται για τα προβλήματα που 
άπτονται των ναρκωτικών·

(2) παρακολούθηση των λύσεων που 
εφαρμόζονται για τα προβλήματα που 
άπτονται των ναρκωτικών και αξιολόγηση 
των μέτρων ώστε να εντοπίζονται οι 
βέλτιστες πρακτικές·

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της κατάχρησης αναβολικών στεροειδών πρέπει να περιλαμβάνεται στα 
καθήκοντα του Κέντρου. Η αξιολόγηση των εν εξελίξει πολιτικών σχετικά με τα ναρκωτικά 
πρέπει να είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας του ΕΚΠΝΤ.


