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LYHYT PERUSTELU

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus perustettiin 8. helmikuuta 
1993 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 302/93 Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta. Asetuksen tarkoituksena on toimittaa 
yhteisölle puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja huumausaineista ja niiden 
väärinkäytöstä. Vuonna 2003 komissio antoi uuden luonnoksen asetuksesta 
(KOM(2003)0808). Asetuksen 308 artikla valittiin oikeusperustaksi (kuten alkuperäisessä 
asetuksessa). Euroopan parlamenttia kuultiin luonnoksesta, vaikka kuukausia kestäneiden 
neuvoston asiasta vastaavan työryhmän kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päätettiin, että 
oikeusperustaksi muutettaisiin 152 artikla, jossa säädetään yhteispäätösmenettelystä. Näin 
ollen komissio päätti antaa uuden tarkistetun ehdotuksen (KOM(2005)0399), jotta Euroopan 
parlamenttia voidaan kuulla asiasta asianmukaisesti.

Ehdotuksen tarkoituksena on tukea seurantakeskusta erityisesti huumeiden käyttöön liittyvien 
uusien suuntausten huomioimiseksi (laillisten ja laissa kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden 
yhdistelmät mukaan lukien) ja jotta keskus voi sopeutua uusiin olosuhteisiin EU:n 
laajentumisen jälkeen. Ehdotuksen ansiosta voidaan poistaa monitulkintaisuudet, joita ilmeni 
alkuperäisen neuvoston asetuksen tultua voimaan. 

Sen varmistamiseksi, että seurantakeskus toimii tehokkaasti, joitakin ehdotuksen sisältämiä 
säännöksiä on kuitenkin muutettava.  Seurantakeskuksen ei tule huolehtia ainoastaan 
huumeita koskevien tietojen keräämisestä, tutkimisesta ja käsittelystä vaan sen tulisi huolehtia 
myös sekä EU:n että jäsenvaltioiden huumepolitiikkojen ja huumeidenkäytön suuntausten 
järjestelmällisestä arvioinnista.  Tämän ansiosta jäsenvaltiot voisivat hyötyä entistä 
helpommin toistensa kokemuksista huumeriippuvuuden torjunnassa.  

Lisäksi edellytetään, että seurantakeskuksen ja EU:n ulkopuolisten maiden yhteistyötä 
tiivistetään ainakin huumeita koskevien tietojen järjestelmällisessä keruussa ja tutkimisessa, 
varsinkin kun otetaan huomioon, että suurin osa huumeista on peräisin Euroopan unionin 
ulkopuolisista maista (usein naapurimaista). 

Seurantakeskuksen on myös laadittava yhteisiä perusteita ja yhtenäisiä 
tiedonkeräysmenetelmiä, sillä vain näin voidaan varmistaa, että huumeita koskevat tiedot ovat 
puolueettomia, luotettavia ja ennen kaikkea vertailukelpoisia. Lisäksi seurantakeskuksen ja 
Europolin tietojenvaihto huumeisiin ja huumeidenkäyttöön liittyvän rikollisuuden alalla olisi 
hyödyllistä molemmille osapuolille. 

Euroopan parlamentin tulisi osallistua enemmän seurantakeskuksen toimintaan ja sille olisi 
ilmoitettava asianmukaisesti keskuksen työstä. Näin ollen laadittaessa seurantakeskuksen 
kolmivuotisohjelmaa olisi komission lausunnon lisäksi pyydettävä myös Euroopan 
parlamentin lausunto. Euroopan parlamentilla tulisi olla myös edustaja johtokomiteassa 
(parlamentin nimittämä riippumaton asiantuntija).

Sen varmistamiseksi, että komissiolla ei ole kohtuuttoman suurta vaikutusta 
seurantakeskuksen työhön, kolmen neljäsosan ääntenenemmistön pitäisi olla riittävä tärkeiden 
päätösten tekemiseksi hallintoneuvostossa (koskien esimerkiksi seurantakeskuksen yksi- ja 
kolmivuotista ohjelmaa) tapauksissa, joissa komissio ei anna hyväksyntäänsä. 
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Seurantakeskuksen johtaja tulee nimittää samalla tavalla kuin muiden yhteisön elinten johtajat. 
Täten hallintoneuvoston tulee nimittää johtaja komission esittämän ehdokkaiden luettelon 
perusteella avoimen kilpailun jälkeen, ja sen jälkeen kun osallistumispyyntö on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja yhdessä merkittävässä päivälehdessä kussakin 
jäsenvaltiossa.  Tällainen johtajan nimittämismenettely on myös avoimempi, ja avoin kilpailu 
houkuttelisi enemmän mahdollisia hakijoita.  

Seurantakeskuksen tulisi laajentaa tehtäviään niin, että niihin kuuluu myös anabolisten 
steroidien väärinkäytön seuranta. Jos anabolisia steroideja käytetään epäasianmukaisesti, ne 
voivat aiheuttaa vakavia, pitkäaikaisia ja usein lopullisia terveyshaittoja.  Tulevaisuudessa 
seurantakeskuksen alaan tulisi kuulua myös alkoholin ja tupakan väärinkäyttöön liittyvien 
ongelmien seuranta, sillä huumeiden väärinkäyttöön liittyvillä ongelmilla sekä alkoholin ja 
tupakan väärinkäyttöön liittyvillä ongelmilla on läheinen yhteys. Alkoholin ja tupakan 
käyttäjillä on merkittävästi suurempi huumeriippuvuuden riski, ja usein alkoholin ja tupakan 
käytöstä siirrytään käyttämään huumeita tai päinvastoin.  

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7a) Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota 
anabolisten steroidien laittomaan ja 
epäasianmukaiseen käyttöön, jolla voi olla 
vakavia seurauksia fyysiselle ja henkiselle 
terveydelle. 

Or. en

Perustelu

Anaboliset steroidit ovat tärkeimmän miessukupuolihormonin, testosteronin, synteettisiä 
johdannaisia. Niitä voidaan määrätä sairauksien hoitoa varten, mutta annokset ovat paljon 
pienempiä kuin suorituskyvyn edistämisessä käytettävät annokset. Jos niitä käytetään 
epäasianmukaisesti, ne voivat aiheuttaa vakavia, pitkäaikaisia ja usein lopullisia 
terveyshaittoja kuten ennenaikaisia sydänkohtauksia, halvauksia, maksasyöpää, 

  
1 EUVL C /Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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munuaisvikoja ja psyykkisiä ongelmia. Seurantakeskuksen tulisi valvoa steroidien käyttöä, 
sillä niitä eivät käytä ainoastaan ammattiurheilijat.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

(7b) Seurantakeskuksen tehtäviin tulisi 
kuulua myös jäsenvaltioiden 
huumepolitiikkojen arviointi parhaiden 
käytäntöjen levittämisen edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tulisi hyötyä toistensa huumeiden väärinkäytön torjumiseen liittyvästä 
kokemuksesta. Seurantakeskus voisi edistää tätä arvioimalla eri politiikkojen vaikutusta.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 18 kappale

(18) EHNVS:n toiminnasta olisi teetettävä 
säännöllisesti ulkopuolinen arviointi, jonka 
perusteella tätä asetusta olisi tarvittaessa 
mukautettava.

(18) EHNVS:n toiminnasta olisi teetettävä 
joka kolmas vuosi ulkopuolinen arviointi, 
jonka perusteella tätä asetusta olisi 
tarvittaessa mukautettava.

Or. en

Perustelu

EHNVS:n työ perustuu kolmivuotisiin työohjelmiin (ks. 9 artiklan 4 kohta).  Olisi loogista 
toteuttaa ulkopuolinen arviointi kunkin jakson viimeisen vuoden aikana tulosten saamiseksi 
uuden ohjelman valmistelua varten. Ks. myös tarkistus 15.

Tarkistus 4
1 artiklan 4 kohta

4. Seurantakeskus ei voi toteuttaa 
toimenpiteitä, jotka miltään osin liittyvät 
muuhun kuin tiedottamisen ja tietojen 
käsittelyn alaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 artiklan d kohdan iv 
alakohdan soveltamista.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Seurantakeskuksen tulisi ensisijaisesti kerätä ja käsitellä tietoja, mutta myös arvioida 
järjestelmällisesti huumepolitiikkoja ja käyttöä koskevia suuntauksia päätöksenteon ja 
parhaiden käytäntöjen levittämisen edistämiseksi.

Tarkistus 5
2 artiklan a kohdan i alakohta

(i) jäsenvaltioiden tiedoksi antamien sekä 
yhteisöltä, kansallisilta yksityisiltä 
tietolähteiltä ja toimivaltaisilta 
kansainvälisiltä järjestöiltä saatavien tietojen
tutkimusten tuloksena saatavat tiedot 
mukaan luettuina, kerääminen, kirjaaminen 
ja analysointi. Tässä yhteydessä se kerää, 
kirjaa ja analysoi myös tietoja, jotka 
koskevat sekakäyttöön liittyviä suuntauksia 
laillisten ja laittomien psykoaktiivisten 
aineiden sekakäyttö mukaan luettuna;

(i) jäsenvaltioiden ja yhteisön ulkopuolisten 
maiden tiedoksi antamien sekä yhteisöltä, 
kansallisilta yksityisiltä tietolähteiltä ja 
toimivaltaisilta kansainvälisiltä järjestöiltä 
saatavien tietojen, tutkimusten tuloksena 
saatavat tiedot mukaan luettuina, 
kerääminen, kirjaaminen ja analysointi.
Tässä yhteydessä se kerää, kirjaa ja analysoi 
myös tietoja, jotka koskevat sekakäyttöön 
liittyviä suuntauksia laillisten ja laittomien 
psykoaktiivisten aineiden sekakäyttö 
mukaan luettuna sekä anabolisten steroidien 
laitonta käyttöä;

Or. en

Perustelu

Monet Euroopan unioniin tulevat huumeet ovat peräisin naapurimaista. Seurantakeskuksen 
tulisi kerätä ja tutkia järjestelmällisesti ainakin sellaisista yhteisön ulkopuolisista maista 
peräisin olevia tietoja, jotka osallistuvat sen työhön. Kun otetaan huomioon anabolisten 
steroidien laittoman ja epäasianmukaisen käytön vakavat terveyshaitat, on lisäksi tärkeää, 
että seurantakeskus valvoo niiden käyttöä.

Tarkistus 6
2 artiklan b kohdan i alakohta

i) tietojen paremmasta 
vertailukelpoisuudesta, puolueettomuudesta 
ja luotettavuudesta huolehtiminen 
eurooppalaisella tasolla laatimalla 
indikaattoreita ja yhteisiä vaatimuksia, jotka 
eivät ole sitovia, mutta joiden noudattamista 
seurantakeskus voi suositella 

i) tietojen paremmasta 
vertailukelpoisuudesta, puolueettomuudesta 
ja luotettavuudesta huolehtiminen 
eurooppalaisella tasolla laatimalla 
indikaattoreita ja yhteisiä vaatimuksia, 
joiden noudattamista seurantakeskus voi 
suositella yhtenäisempien 
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yhtenäisempien mittausmenetelmien 
käyttämiseksi jäsenvaltioissa ja yhteisössä. 
Seurantakeskus kehittää etenkin välineitä, 
joiden ansiosta jäsenvaltioiden on helpompi 
valvoa ja arvioida kansallista 
politiikkaansa ja Euroopan komission 
unionin politiikkaa;

mittausmenetelmien käyttämiseksi 
jäsenvaltioissa ja yhteisössä. Seurantakeskus 
kehittää etenkin välineitä, joilla avustetaan 
jäsenvaltioita niiden kansallisten 
politiikkojen ja Euroopan komissiota 
unionin politiikan valvomisessa ja 
arvioimisessa; seurantakeskus ilmoittaa 
jäsenvaltioille parhaista käytännöistä 
kerättyjen tietojen ja eri 
huumepolitiikkojen arvioinnin perusteella.

Or. en

Perustelu

Yhteisten perusteiden ja tilastollisten menetelmien luominen tietojen keruuta varten on 
ensisijaisen tärkeää keskuksen työn uskottavuuden kannalta. Seurantakeskuksen tulisi 
ilmoittaa jäsenvaltioille parhaista käytännöistä kerättyjen ja arvioitujen tietojen perusteella.

Tarkistus 7
2 artiklan b a kohta (uusi)

(b a) huumepolitiikkojen ja 
käyttösuuntausten järjestelmällinen 
arviointi päätöksenteon ja hyvien 
käytäntöjen levittämisen 
edistämiseksi
(i) kansallisten huumepolitiikkojen ja 
-strategioiden, lainsäädäntö mukaan 
lukien, arviointi kerättyjen tietojen ja 
luotujen indikaattoreiden perusteella,
(ii) käyttöön ja saatavuuteen liittyvien 
suuntausten arviointi.

Or. en

Perustelu

Seurantakeskuksen tulisi tietojen keruun lisäksi myös arvioida niitä. Tämä edistäisi 
päätöksentekoa sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa.

Tarkistus 8
2 artiklan d kohdan ii a alakohta (uusi)

(iia) aktiivinen yhteistyö Europolin kanssa 
huumeongelman valvomiseksi 
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mahdollisimman tehokkaasti;

Or. en

Perustelu

Tietojen jakaminen huumeiden käytöstä ja huumeisiin liittyvästä rikollisuudesta olisi hyödyksi 
sekä EHNVS:lle että Europolille.

Tarkistus 9
9 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

Jokaisen hallintoneuvoston jäsenen apuna 
tai sijaisena voi toimia varajäsen. √ 
Äänivaltaisen varsinaisen jäsenen poissa 
ollessa varajäsen voi käyttää tämän 
äänioikeutta.

Jokaisen hallintoneuvoston jäsenen sijaisena 
voi toimia varamies. Äänivaltaisen 
varsinaisen jäsenen poissa ollessa varamies
voi käyttää tämän äänioikeutta. 

Or. en

Perustelu

Varamiehen tehtävänkuvausta ja sanamuotoa on tarpeen selvittää. 

Tarkistus 10
9 artiklan 4 kohta

4. Hallintoneuvosto hyväksyy kolmivuotisen 
toimintasuunnitelman seurantakeskuksen 
johtajan esityksen perusteella tiedekomiteaa 
kuultuaan ja komission ja neuvoston 
annettua lausunnon ja toimittaa sen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle. 

4. Hallintoneuvosto hyväksyy kolmivuotisen 
toimintasuunnitelman seurantakeskuksen 
johtajan esityksen perusteella tiedekomiteaa 
kuultuaan ja komission ja Euroopan 
parlamentin annettua lausunnon, ja 
toimittaa sen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamenttia olisi kuultava ennen työohjelman hyväksymistä.

Tarkistus 11
9 artiklan 6 kohta
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6. Jos komissio ilmoittaa olevansa eri mieltä 
kolmi- tai yksivuotisesta 
toimintasuunnitelmasta, suunnitelman 
hyväksymiseksi vaaditaan 
hallintoneuvostossa neljän viidesosan 
ääntenenemmistö. 

6. Jos komissio ilmoittaa olevansa eri mieltä 
kolmi- tai yksivuotisesta 
toimintasuunnitelmasta, suunnitelman 
hyväksymiseksi vaaditaan 
hallintoneuvostossa kolmen neljäsosan 
ääntenenemmistö.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määrä antaisi komissiolle tarpeettoman vahvan sananvallan seurantakeskuksen 
työssä. 

Tarkistus 12
10 artiklan 1 kohta

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokomitea. 
Johtokomitea muodostuu hallintoneuvoston 
puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta ja 
kahdesta komission edustajasta. 
Seurantakeskuksen johtaja osallistuu 
komitean kokouksiin ilman äänioikeutta. 

1. Hallintoneuvostoa avustaa johtokomitea. 
Johtokomitea muodostuu hallintoneuvoston 
puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, 
yhdestä Euroopan parlamentin 
nimittämästä riippumattomasta 
asiantuntijasta ja yhdestä komission 
edustajasta. Seurantakeskuksen johtaja 
osallistuu komitean kokouksiin ilman 
äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Johtokomiteassa tulisi olla yksi Euroopan parlamentin nimittämä jäsen, jolla on merkittävä 
valmisteleva tehtävä. Näin voitaisiin taata, että Euroopan parlamentti saa asianmukaisesti 
tietoa seurantakeskuksen työstä. Lisäksi yksi komission edustaja komiteassa on riittävä.

Tarkistus 13
11 artiklan 1 kohta

1. Seurantakeskus toimii johtajan 
alaisuudessa, jonka hallintoneuvosto 
nimittää komission ehdotuksesta
viisivuotiskaudeksi, joka voidaan komission 
esityksestä ja arvioinnin jälkeen uusia kerran 
enintään viideksi vuodeksi.

1. Seurantakeskus toimii johtajan 
alaisuudessa, jonka hallintoneuvosto 
nimittää komission esittämän ehdokkaiden 
luettelon perusteella avoimen kilpailun 
jälkeen ja sen jälkeen kun 
kiinnostuksenilmaisupyyntö on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
yhdessä merkittävässä lehdessä kussakin 
jäsenvaltiossa viisivuotiskaudeksi, joka 
voidaan komission esityksestä ja 
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hallintoneuvoston arvioinnin jälkeen uusia 
kerran enintään viideksi vuodeksi.

Arvioinnissa komissio tarkastelee erityisesti Arvioinnissa hallintoneuvosto tarkastelee 
erityisesti

- ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutettuja tuloksia ja tapaa, jolla ne on 
saavutettu;

- ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutettuja tuloksia ja tapaa, jolla ne on 
saavutettu;

- seurantakeskuksen tulevien vuosien 
tehtäviä ja siihen tulevina vuosina 
kohdistuvia vaatimuksia.

- seurantakeskuksen tulevien vuosien 
tehtäviä ja siihen tulevina vuosina 
kohdistuvia vaatimuksia.

Arviointi toimitetaan viipymättä komissiolle 
ja Euroopan parlamentille.

Or. en

Perustelu

Tätä määrittelyä on käytetty viime aikoina useissa asetuksissa (Euroopan lääkevirasto, 
tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus), joilla on perustettu unionin 
erillisvirastoja. Hakemus- ja valintamenettelyn tulisi olla mahdollisimman avoin kaikkien 
mahdollisten hakijoiden mielenkiinnon herättämiseksi. Hallintoneuvoston tulisi nimittävänä 
tahona arvioida johtajan työtä. Johtajan toimikauden pidentämisestä tulisi tarvittaessa 
päättää vasta tämän jälkeen. Koska arvioinnissa on kyse julkisen viran haltijasta ja unionin 
virastosta, on tärkeää, että se on komission ja Euroopan parlamentin saatavilla. 

Tarkistus 14
11 artiklan 2 kohta

2. Nimitettäessä johtajaa enintään kahdesta 
toimikaudesta ensimmäiseksi toimikaudeksi 
hallintoneuvoston nimeämää 
johtajaehdokasta voidaan pyytää viipymättä 
antamaan lausunto Euroopan parlamentissa 
ja vastaamaan kyseisen toimielimen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

2. Nimitettäessä johtajaa enintään kahdesta 
toimikaudesta ensimmäiseksi toimikaudeksi 
hallintoneuvoston nimeämää 
johtajaehdokasta pyydetään viipymättä 
antamaan lausunto Euroopan parlamentissa 
ja vastaamaan kyseisen toimielimen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.

Or. en

Perustelu

Johtajan esiintymisen Euroopan parlamentissa ennen lopullista nimittämistä tulisi olla 
pakollinen kuten muiden hajautettujen virastojen kohdalla.
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Tarkistus 15
20 artiklan 2 kohta

Yhteistyön olisi perustuttava edellä 
mainittujen viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa sovittuihin työjärjestelyihin. 
Hallintoneuvosto hyväksyy kyseiset 
järjestelyt hallintoneuvoston johtajan 
esittämän ehdotuksen ja komission 
lausunnon perusteella. Jos komissio 
ilmoittaa vastustavansa kyseisiä järjestelyjä, 
hallintoneuvosto hyväksyy ne neljän 
viidesosan ääntenenemmistöllä.

Yhteistyön olisi perustuttava edellä 
mainittujen viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa sovittuihin työjärjestelyihin. 
Hallintoneuvosto hyväksyy kyseiset 
järjestelyt hallintoneuvoston johtajan 
esittämän ehdotuksen ja komission 
lausunnon perusteella. Jos komissio 
ilmoittaa vastustavansa kyseisiä järjestelyjä, 
hallintoneuvosto hyväksyy ne kolmen 
neljäsosan ääntenenemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Jos komissio ei hyväksy kyseisiä järjestelyjä, päätöksentekoon tarvittava äänimäärä on 
turhan korkea.

Tarkistus 16
23 artiklan 1 kohta

Komissio huolehtii siitä, että 
seurantakeskuksesta tehdään ulkopuolinen 
arviointi kuuden vuoden välein siten, että se 
ajoittuu seurantakeskuksen kahden
kolmivuotisen työohjelman kattaman kauden 
päättymisajankohtaan. Arviointiin on
sisällytettävä myös Reitox-järjestelmä. 
Komissio toimittaa tarkastelun tulokset 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
hallintoneuvostolle.

Komissio huolehtii siitä, että 
seurantakeskuksesta tehdään ulkopuolinen 
arviointi kolmen vuoden välein siten, että se 
ajoittuu seurantakeskuksen kunkin
kolmivuotisen työohjelman kattaman kauden 
päättymisajankohtaan. Arviointiin on 
sisällytettävä myös Reitox-järjestelmä. 
Komissio toimittaa tarkastelun tulokset 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
hallintoneuvostolle.

Or. en

Perustelu

Kuuden vuoden arviointiväli on liian pitkä, koska viraston toimintaympäristö kehittyy 
nopeasti. Olisi tarpeen arvioida seurantakeskuksen työtä useammin, mieluiten kunkin 
työohjelman viimeisen vuoden aikana.
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Tarkistus 17
Liite I, osa A, 2 kappale, 1 ja 2 kohta

(1) huumausainetilanteen seuranta etenkin 
käyttämällä epidemiologisia ja muita 
indikaattoreita sekä uusien suuntausten, 
etenkin sekakäyttöön liittyvien suuntausten, 
seuranta;

(1) huumausainetilanteen seuranta, 
anaboliset steroidit mukaan lukien, ja
etenkin käyttämällä epidemiologisia ja muita 
indikaattoreita sekä uusien suuntausten, 
etenkin sekakäyttöön liittyvien suuntausten, 
seuranta;

(2) huumausaineisiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi toteutettavien toimien 
seuranta;

(2) huumausaineisiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi toteutettavien toimien 
seuranta ja toimien arviointi parhaiden 
käytäntöjen määrittämiseksi;

Or. en

Perustelu

Anabolisten steroidien väärinkäytön seurannan tulisi kuulua seurantakeskuksen tehtäviin. 
Myös nykyisten huumepolitiikkojen arvioinnin tulisi olla yksi EHNVS:n ensisijaisista aloista.


