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RÖVID INDOKOLÁS

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.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) figyelmet kell fordítani az anabolikus 
szteroidok tiltott és nem megfelelő 
felhasználására, ami súlyos 
következményekkel járhat a fizikai és 
pszichikai állapotra;

Or. en

Indokolás

Anabolic steroids are synthetic versions of the primary male sex hormone testosterone. They 
can be prescribed to treat diseases, but the doses are much lower than those used for 
performance enhancement. When used inappropriately, they can cause severe, long-lasting, 
and often irreversible negative health consequences, such as premature heart attacks, strokes, 
liver tumours, kidney failures and psychiatric problems. The Centre should monitor the use of 
steroids, as their use is not limited to professional athletes.

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 2
(7b) preambulumbekezdés (új)

(7b) A Központra kell bízni a tagállamok 
különböző kábítószerpolitikáinak 
értékelését is, hogy könnyebbé váljon a 
legjobb gyakorlatok elterjesztése.

Or. en

Indokolás

Member States should learn from each other's experience on combating drug abuse. The 
Centre could facilitate this by evaluating the impact of different policies.

Módosítás: 3
(18) preambulumbekezdés

(18) Rendszeres időközönként külső 
értékelést kell készíteni a KKEM 
munkájáról, és ezt a rendeletet szükség 
szerint ennek megfelelően kell elfogadni.

Háromévente külső értékelést kell készíteni 
a KKEM munkájáról, és ezt a rendeletet 
szükség szerint ennek megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás: 4
1. cikk (4) bekezdés

(4) A 2. cikk d) pontja iv. alpontjának 
sérelme nélkül a Központ nem hozhat olyan 
intézkedést, amely túllép az adatgyűjtésen 
és azok feldolgozásán.

törölve

Or. en

Indokolás

The Centre should merely collect and process information but also systematically evaluate 
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drug policies and trends of consumption in order to facilitate policy-making and the 
dissemination of best practice.

Módosítás: 5
2. cikk a) pont i. alpont

i. adatok gyűjtése, rögzítése és elemzése, 
beleértve a tagállamok által közölt, illetve a 
közösségi és a nem kormányzati nemzeti 
forrásokból, valamint az illetékes 
nemzetközi szervezetektől származó kutatási 
adatokat is; ennek a gyűjtési, rögzítési és 
elemzési munkának ki kell terjednie a 
többféle kábítószer egyidejű használata terén 
megjelenő tendenciákkal kapcsolatos 
adatokra, beleértve az engedélyezett és a 
tiltott pszichoaktív szerek kombinált 
használatát;

adatok gyűjtése, rögzítése és elemzése, 
beleértve a tagállamok és a Közösségen 
kívüli országok által közölt, illetve a 
közösségi és a nem kormányzati nemzeti 
forrásokból, valamint az illetékes 
nemzetközi szervezetektől származó kutatási 
adatokat is; ennek a gyűjtési, rögzítési és 
elemzési munkának ki kell terjednie a 
többféle kábítószer egyidejű használata terén 
megjelenő tendenciákkal kapcsolatos 
adatokra, beleértve az engedélyezett és a 
tiltott pszichoaktív szerek kombinált 
használatát, valamint az anabolikus 
szteroidok tiltott használatát;

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás: 6
2. cikk b) pont i. alpont

i. az adatok fokozottabb 
összehasonlíthatóságának, objektivitásának 
és megbízhatóságának biztosítása európai 
szinten olyan nem kötelező mutatók és 
közös kritériumok bevezetése révén, melyek 
használatát a Központ ajánlhatja annak 
érdekében, hogy a tagállamok és a Közösség 
által használt mérési módszerek 
egységesebbé váljanak; a Központnak 
különösen olyan eszközöket kell 
kidolgoznia, melyek megkönnyítik a 

az adatok fokozottabb 
összehasonlíthatóságának, objektivitásának 
és megbízhatóságának biztosítása európai 
szinten olyan mutatók és közös kritériumok 
bevezetése révén, melyek használatát a 
Központ ajánlhatja annak érdekében, hogy a 
tagállamok és a Közösség által használt 
mérési módszerek egységesebbé váljanak; a 
Központnak különösen olyan eszközöket 
kell kidolgoznia, melyek segítik a 
tagállamokat nemzeti politikáik 
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tagállamok számára nemzeti politikáik 
ellenőrzését és értékelését, illetve az Európai 
Bizottság számára az uniós politikák 
ellenőrzését és értékelését;

ellenőrzésében és értékelésében, illetve a
Bizottságot az uniós politikák 
ellenőrzésében és értékelésében; az 
összegyűjtött adatok és a különböző 
kábítószerpolitikák értékelése alapján a 
Központ tanácsot ad a tagállamoknak a 
legjobb gyakorlatokat illetően.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 7
2. cikk b a) pont (új)

ba) a kábítószerpolitikák és a fogyasztási 
tendenciák szisztematikus értékelése a 
politikák kidolgozásának megkönnyítése és 
a legjobb gyakorlatok terjesztése érdekében
i. az összegyűjtött adatok és a bevezetett 
mutatók alapján a nemzeti 
kábítószerpolitikák és stratégiák értékelése, 
beleértve a jogszabályokat is,
ii. a fogyasztási és ellátási tendenciák 
értékelése.

Or. en

Indokolás

The Centre should not only collect data but also evaluate it. This would facilitate policy-
making both at the EU and the national level.

Módosítás: 8
2. cikk d) pont ii a. alpont (új)

iia. aktív együttműködés az Europollal 
maximális hatékonyság elérése érdekében a 
kábítószerproblémák ellenőrzése terén;
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Or. en

Indokolás

Sharing information on drug use and drug-related crime would be beneficial for both 
EMCDDA and Europol.

Módosítás: 9
9. cikk (1) bekezdés negyedik albekezdés

Az igazgatótanács minden tagját egy póttag
segítheti vagy képviselheti. A szavazásra 
jogosult tag távollétében a póttag
gyakorolhatja ezt a jogot.

Az igazgatótanács minden tagját póttag 
képviselheti. A szavazásra jogosult tag 
távollétében a póttag gyakorolhatja ezt a 
jogot. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 10
9. cikk (4) bekezdés

(4) Az igazgatótanács hároméves 
munkaprogramot fogad el a Központ 
igazgatója által benyújtott tervezet alapján a 
Tudományos Bizottsággal való konzultációt 
és a Bizottság véleményének kikérését 
követően, majd ezt a munkaprogramot 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak. 

(4) Az igazgatótanács hároméves 
munkaprogramot fogad el a Központ 
igazgatója által benyújtott tervezet alapján a 
Tudományos Bizottsággal való konzultációt 
és a Bizottság, illetve az Európai Parlament
véleményének kikérését követően, majd ezt 
a munkaprogramot továbbítja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 11
9. cikk (6) bekezdés

(6) Abban az esetben, ha a Bizottság nem ért (6) Ha a Bizottság nem ért egyet a 
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egyet a hároméves vagy éves 
munkaprogrammal, a programokat az 
igazgatótanácsnak 4/5-ös többséggel kell 
elfogadnia. 

hároméves vagy éves munkaprogrammal, a 
programokat az igazgatótanácsnak 3/4-es
többséggel kell elfogadnia.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 12
10. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgatótanácsot végrehajtó bizottság 
segíti. A végrehajtó bizottság az 
igazgatótanács elnökéből és alelnökéből, 
valamint a Bizottság két képviselőjéből áll. 
Az igazgató szavazati jog nélkül vesz részt a 
végrehajtó bizottság ülésein. 

(1) Az igazgatótanácsot végrehajtó bizottság 
segíti. A végrehajtó bizottság az 
igazgatótanács elnökéből és alelnökéből, az 
Európai Parlament által kijelölt független 
szakértők egyikéből, valamint a Bizottság 
egy képviselőjéből áll. Az igazgató szavazati 
jog nélkül vesz részt a végrehajtó bizottság 
ülésein.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 13
11. cikk (1) bekezdés

(1) A Központ élén az igazgató áll, akit az 
igazgatótanács nevez ki öt évre a Bizottság 
javaslata alapján, az öt éves kinevezés a 
Bizottság értékelést követő javaslata alapján 
egyszer, legfeljebb öt évvel 
meghosszabbítható.

(1) A Központ élén az igazgató áll, akit az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában és 
valamennyi tagállam egy-egy fő 
napilapjában közzétett szándéknyilatkozat 
benyújtására vonatkozó felhívást követő 
nyílt versenyvizsgát követően a Bizottság 
által javasolt jelöltek listája alapján az 
igazgatótanács nevez ki öt évre, az öt éves 
kinevezés a Bizottság javaslata alapján és az 
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igazgatótanács értékelését követően
egyszer, legfeljebb öt évvel 
meghosszabbítható.

Az értékelésben a Bizottság különösen az 
alábbiakat vizsgálja:

Az értékelésben az igazgatótanács
különösen az alábbiakat vizsgálja:

- Az első megbízatás során elért eredmények 
és elérésük módja;

- Az első megbízatás során elért eredmények 
és elérésük módja;

- A Központ feladatai és követelményei az 
elkövetkező években.

- A Központ feladatai és követelményei az 
elkövetkező években.

Az értékelést haladéktalanul be kell 
nyújtani a Bizottságnak és az Európai 
Parlamentnek.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 14
11. cikk (2) bekezdés

(2) A maximálisan lehetséges két hivatali 
idő közül az elsőre való kinevezéskor az 
igazgatótanács igazgatójelöltjét felkérhetik, 
hogy haladéktalanul tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament előtt és válaszoljon az 
intézmény tagjai által feltett kérdésekre.

(2) A maximálisan lehetséges két hivatali 
idő közül az elsőre való kinevezéskor az 
igazgatótanács igazgatójelöltjét felkérik, 
hogy haladéktalanul tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament előtt és válaszoljon az 
intézmény tagjai által feltett kérdésekre.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás: 15
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20. cikk (2) bekezdés

Az ilyen együttműködésnek a fent említett 
hatóságokkal és szervezetekkel kötött 
munkamegállapodásokon kell alapulnia. 
Ezeket a megállapodásokat az 
igazgatótanácsnak kell elfogadnia az 
igazgató által benyújtott tervezet alapján a 
Bizottság véleménynyilvánítását követően. 
Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a 
megállapodásokkal, az igazgatótanácsnak 
azokat 4/5-ös többséggel kell elfogadnia.

Az ilyen együttműködésnek a fent említett 
hatóságokkal és szervezetekkel kötött 
munkamegállapodásokon kell alapulnia. 
Ezeket a megállapodásokat az 
igazgatótanácsnak kell elfogadnia az 
igazgató által benyújtott tervezet alapján a 
Bizottság véleménynyilvánítását követően. 
Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a 
megállapodásokkal, az igazgatótanácsnak 
azokat 3/4-es többséggel kell elfogadnia.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás: 16
23. cikk (1) bekezdés

A Bizottság hat évente kezdeményezi a 
Központ külső értékelését, hogy az értékelés 
egybeessen a Központ két hároméves 
munkaprogramjának befejezésével. Az 
értékelésnek tartalmaznia kell a Reitox 
rendszert is. A Bizottság az értékelő jelentést 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az igazgatótanácsnak.

A Bizottság három évente kezdeményezi a 
Központ külső értékelését, hogy az értékelés 
egybeessen a Központ minden hároméves 
munkaprogramjának befejezésével. Az 
értékelésnek tartalmaznia kell a Reitox 
rendszert is. A Bizottság az értékelő jelentést 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az igazgatótanácsnak.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás: 17
I. melléklet A. rész (2) bekezdés 1. és 2. pont

1. a kábítószerprobléma helyzetének 
figyelemmel kísérése, különösen 
epidemiológiai vagy egyéb mutatók 
segítségével, és a felbukkanó tendenciák 

1. a kábítószerprobléma helyzetének 
figyelemmel kísérése, beleértve az 
anabolikus szteroidok használatát, 
különösen epidemiológiai vagy egyéb 
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figyelemmel kísérése, különösen ami a
többféle kábítószer egyidejű használatát 
illeti;

mutatók segítségével, és a felbukkanó 
tendenciák figyelemmel kísérése, különösen 
ami a többféle kábítószer egyidejű 
használatát illeti;

2. a kábítószerhez kapcsolódó problémákra 
alkalmazott megoldások figyelemmel 
kísérése;

2. a kábítószerhez kapcsolódó problémákra 
alkalmazott megoldások figyelemmel 
kísérése és az intézkedések értékelése a 
legjobb megoldások azonosítása céljából;

Or. en

Indokolás

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.


